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INTRODUCERE

Volumul de faţă însumează cele mai reprezentative referate şi coprecum .şi cele mai interesante intervenţii susţinute cu ocazia
Consfătuirii şi mesei rotunde organizate în zilele de 14-15 octombrie
1~77 la Tulcea, din iniţiativa compmtimentului de evidenţă a patrimoniului cultural naţional din cadrul C.C.E.S., a Comitetului pentru cultură şi educaţie socialistă al judeţului Tu'lcea şi a Muzeului Deltei Dunării. Acest volum îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra
modului în care a fost supusă dezbaterii tema perfecţionăirii sistemului
de evidenţă a patrimoniului cultural naţional, temă de stringentă actualit1te, decurgînd din însuşi specificul activităţii de evidenţă desfăşurate
in cadrul muzeelor şi oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional judeţene şi al municipiului Bucureşti.
Din motive de ordin redacţional şi itehnk lesne de înţeles, cititorul nu va găsi în paginile de faţă textele integrale ale celor mai bine
de 45 de referate .şi comunică1ri prezentate la această Consfătuire. Printr-un efort editorial, cu contribuţia efectivă a organizatorilor precum şi
a unora dintre participanţi, s-a urmădt selecţia şi fixarea prin intermediul .tiparului a .celor mai valoroase idei care, ajungînd '1a îndemîna
specialiştilor din oficiile pentru patrimoniul cu1tural naţional, muzee,
biblioteici şi dnstituite de cercetare, să poată constitui un document orientativ capabil să aducă unele clarificări şi, mai ales, să ofere unele sugestii în direcţia modernizării şi perfecţionării sistemului de evidenţă
a patrimoniului cultural naţional.
Dovadă a importanţei de care se bucură problematica evidenţei
patrimoniului cultural naţional, publicarea acestui volum de comunicări deschide perspectiva unei largi dezbateri oferindu-ne, totodată, o
imagine concludentă a stadiului în care se găseşte, actualmente, sistemul
de evidenţă a patrimoniului cultural naţional precum şi a interesului
pe care îl manifestă oamenii de ştiinţă, de cultură şi artă pentru tezaurul
de bunuri culturale al patriei noastre, pentru cunoaşterea şi ocrotirea
acestuia.
înscrise pe linia directivelor de partid şi de stat privind importanţa
ce trebuie acordată activităţii organizatorice, Consfătuirea şi masa romunicări
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tundă de la Tulcea au pus în lumină diversitatea preocupărilor legate de
continua perfecţionare a sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural
naţional. Punînd la dispoziţia tuturor celor angrenaţi în munca de evidenţă a patrimoniului cultural ne1ţional cele mai reprezentative inten·enţii
;:ile partidpanţilor, \·olumul de faţă oferă cititorului p:::isibilitatea de a
urmă1i multitudinea de sugestii şi puncte de \·edere exprimate cu această
ocazie.
lmbunătăţirea legislaţiei în vigoare şi a metodologiei de lucru în
domeniul ocratkii, evidenţei, cercetării şi valorificării patrimoniului cultural naţional a constituit subiectul um1i mare număr de luări de cu\'int.
De asemenea, un caracter inedit şi totodată i·ealist l-au avut discuţiile
purtate în jurul unor probleme legate de proiectarea sistemului informatic automatizat pentru patrimoniul cultural naţional. Pentru prima
oară, specialiştii din reţeaua oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional
şi a muzeelor au avut ocazia să se întîlnească, într-un cadru organizat, cu
informaticieni, cu matematicieni şi cu o bună parte din cei care, în reţeaua
('Ulturii şi învăţămîntului, au deja experienţa sistemelor informatice.
Confruntarea intenţiilor noastre cu posibilităţile oferite de cei care
proiectează sisteme informatice a fost deosebit de fructuoasă sub aspectul clarificărilor care au ,rezuHat. Stabilirea premizelor unor imediate
colaborări 1pe linia perfecţionării sistemului informaţional al patrimoniului cultural naţional a constituit garantul însuşi al seriozităţii şi interesului de care s-a bucurat manifestarea de la Tulcea.
Prin ţinuta ştiinţifică şi factura lor, referatele şi intervenţiile publicate astăzi, prin grija Comitetului judeţean pentru cultură şi educaţie
socialistă Tulcea şi a Muzeului Deltei Dunării, constituie o semnifr:ativă trecere în revistă a forţelor angajate în împlinirea obiectivelor ce
revin instituţiilor de profil şi tuturor specialiştilor din ţară pe linia ocrotirii, evidenţei şi valorificării patrimoniului cultural national. în acest
sens volumul de faţă are un caracter reprezentativ, fă~înd, odată mai
mult dovada respectului pe care îl purtăm tezaurului de inestimabilă
valoare şi semnificaţie al bunurilor noastre culturale.

CUVÎNT DE DESCHIDERE
A CONSFĂTUIRII DE LA TULCEA
ION GHEORGHE

Secretar al Comitetului
al P.C.R. Tulcea

Judeţean

lmi face o deosebită plăcere să adresez un călduros salut şi cele
mai bune urări din partea Biroului Comitetului judeţean de partid şi :ll
Comi,tetului Executiv al Consiliului popular judeţean, tuturor participa'nţilor la prima Consfătuire interjudeţeană a oficiilor patrimoniului
cultural naţional.
Această consfătuire se înscrie în contextul hotărîrilor partidului
nostru şi a indicaţiilo1· secretarului general tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, referitoare la ocrotirea, consen·area, restaurarea şi \·alorificarea monumentelor istorice şi de artă, a tuturor valorilor culturalnaţionale, prilejuind o largă şi fructuoasă dezbatere şi .confruntare de
idei intre specialişti.
· Reunită la Tulcea, din iniţiativa Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste şi a Oficiului judeţean al patrimoniului cultural-naţional, în
prezenţa celor mai de seamă cercetători din domeniile informaticii şi informării documenta,re, a istoriei, etnografiei, arhitecturii, al'telor şi ştiin
ţel01· naturii, consfătuirea va avea menirea să găsească noi forme şi mijloace de perfecţionare şi modernizare a activităţii de cercetare şi \·alorificare a acestui tezaur naţional.
Consider că experienţa acumulată de oficiile judeţene de la ap"triţia Legii 63 şi pînă în prezent, pl'ecum şi pregătirea durnne~l\·oastt·ă
profe~ională, vor prilejui şi pentru judeţul Tulcea, care posedă o varietate de valori istorice şi arheologice, zone fizico-geog1·afice c<l Delta
DuniU"ii şi Horstul dobrogean, o îmbunătăţire a activităţii de valorificare <1 acestora pentru educaţia patriotică şi culturală a oamenilor muncii.
Tulcea, pămînt străvechi al ţării, cu o istorie atestată de milenii,
este un judeţ cu semnificative rezonanţe în istori·a patriei noastre şi
în acelaşi timp, un ţinut care s-a impus încă de la începutul existenţei
~ale prin frumuseţea şi bogăţi·a locurilor, prin hărnicia şi pricepere::i
oamenilor, prin originalitatea ,şi specificitatea .creaţiei spirituale.
După ,cucerirea Independenţei de stat a României, judeţul Tulcea,
ca ~i întreaga Dobroge, eliberată de patru veacuri de dominaţie feudalotomană, a avut o deZ'Voltare capita11istă corespunzăitoare stadiului evolutiv al societăţii româneşti. Este cunoscut interesul pe care l-a trezit
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acest străvechi .părnînt românesc ce1or mai de seamă savanţi romani ai
vremii. Grigore Antipa, Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, Constantin
Moisi1, Constantin Brătescu, Gheorghe Murgod sînt numai cîteva nume
de oameni de ştiinţă care au cercetat bogăţiile şi istoria Dobrogei, c3re
au fă.cut cinste ştiinţei româneşti.
TerHor.i.ul de la gurile Dunării a dat el însuşi ţării oameni de
seamă în multe domenii ale culiturii şi ştiinţei. De la Cerna s-a ridicat
poetul Panait Cerna, de la Somova geograful şi jstoricul Constantin Bră
tescu. de la Măcin geologul Gheorghe Murgoci. Tulcea l-a creat pe marele numismat şi istoric Constantin Moisil, a dat ,ştiinţei şi culturii romăneşti pe matematicianul Grigore C. Moisil, pe filologul şi istoricul
Orest Tafrali. iar de la Sulina au plecat scriitorul Jean Bart şi m:irele
dirijor George Georgescu.
Istoria maselor populare din judeţul nosfru face parte organică
din lupta întregului popor pentru independenţă naţională şi libertate
socială. luptă încununată de victoria insurecţiei armate antifasciste şi
zmtiimperialiste de 1a 23 August 1944, organizată şi condusă de Partidul Comunist Român. act istoric care a descMuşat energiile creatoare
ale celor ce muncesc, deschizînd largi perspective de progres şi bună
stare.
În anii luminoşi ai socialismului, bucurindu-se de sprijinul neprecupeţit al partidului şi statului nostru, oamenii muncii din judeţul şi
municipiul Tulcea au reuşit să schimbe înfăţişarea oraşelor şi satelor,
au pus în valoare bogăţiile naturale, rodnicia ogoarelor, au dezvolt::tt industria şi agricultura. trăiesc o viaţă demnă. liberă şi prosperă, bucu!'îndu-se din plin de binefacerile noii orînduiri.
Astăzi în judeţul nostru s-au pus bazele valorificării raţionale şi b
ninl calitativ superior a peştelui. lemnului, stufului, a cuarţitei, a calcarului. baritei. a minereurilor cuprifere şi aHele. Existenţa Combincitului metalurgic de la Tulcea, a exploatărHor miniere de ,la Altîn Tepe,
Mahmudia şi Somova, a Fabricii de marmură şi a celor de conser\'e de
peşte şi legume, flotei de pescuit oceanic nou creată şi multe alte unităţi şi obiective industriale realizate pină în prezent, certifică justeţea
măsmi'lor partidului nostru privind dezvoltarea armonioasă a tuturor judeţelor ţării. Pentru a ilustra acest saH, este suficient să amintesc că
valoarea producţiei globale industriale a judeţului Tukea era în anu1
1971 de 13,5 ori mai mare decît în 1950, ajungînd în· 1978 la 5 miliarde
lei. în lumina Directivelor Congresului al XI-lea şi a indicaţiHor Secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, judeţul Tulcea cunoaşte în actualul cincinal o dezvoltare economică nemaiîntîlnită
pînă în prezent, bazată pe îmbunătăţirea caHtativă a structurii economiei prin creşterea ponderii ramurilor existente şi apariţia altora noi,
pe continuarea procesului de punere în valoare a resurselor naturale ale
solului şi subsolului, pe adîncirea procesului de valorificare a cercetării
rştiinţifice, prin construirea unor intreprinderi de mare randament şi
productirvitate. Ritmul înalt de dezvoltare a industriei judeţului Tulcea
de pes,te 320;0 va asigura la sfirşitul actualului cincinal o producţie industrială globală de 10,5 miliarde lei. Numai în municipiul Tulcea cele
două platforme industriale se vor îmbogăţi cu zece noi intreprinderi dintre care amintim : Şantierul naval pentru construcţii şi reparaţii nave
il4

de pescuit oceanic, Intreprinderea de produse magneziene, Intreprinderea tehnologică de utilaj metalurgic şi chimic, o fabrică de oxigen şi
una de ţesăturii :de in, o intreprindere de confecţii, asigurîndu-se în f el ul acesta locuri sporite de muncă pentru femei, o fabrică de mase
plastice, de bere, de .băuturi .ră1coritoare .şi .altele.
Combinatul metalurgic, compus din uzina de alumină, secţia de
feroaliaje şi instalaţia de siliciu metalic, îşi va dubla în acest cincinal
capacitatea de praduoţie, se vor extinde şi moderniza fabricile de conserve de peşte şi legume. Astfel, se va ajunge ca la sfîrşitul cincinalului, numai cei doi giganţi industriali de la Tulcea, Combinatul meLllurgic şi Şantierul naval, să dea o producţie industrială în \·aloare de
cca. 7 miliarde lei.
Agriculturn, parte integrantă a economiei socialiste. a cunoscut
adînci prefaceri în judeţul nostru. Folosirea modernizării, chimizării,
aplicării pe scară largă a ştiinţei şi tehnicii, extinderea sistemelor de
irigaţii, desecări şi de com!batere a eroziunii solului, au făcut ca pe
ogoarele noastre să se obţină an de an producţii tot mai mari.
Salturi spectaculoaise s-au făcut şi în domeniul învăţămîntului,
ştiinţei, sănătăţii şi cuHurii. Avem astăzi în judeţ 138 şcoli de cultur;l
generală, 14 licee de specialitate, 6 case de cultură, 114 cămine culturale, 125 de biblioteci publice care înglobează un fond de peste o jumă
tate milion de volume, un muzeu cu patru secţii, deţinător al unui p.itrim~miu cu .peste 65.000 piiese muzeaile.
In această perioadă sectorul social-cultural s-a îmbogăţit cu un
rinematograf de 650 de locuri. o sală polivalentă, o casă a ştiinţei şi tehnicii pentru tineret, şcoli, săli de spol't, creşe şi grădiniţe de copii. Vor
fi construHe în acest an un număr de pes·te 3000 apat'tamente şi alte
obiective social-culturale.
_ ln ultimii ani, muzeul din Tulcea s-a afirmat ca o instituţie cultur<:1l-educativă cu bogate preocupări pe linia cercetării ştiinţifice, aducindu-şi contribuţia la elucidarea unor probleme din domeniul ştiinţe
lor naturale, istoriei şi ariheologiei, artei şi etnografiei româneşti. Continuînd tradiţiile culturale mai vechi dobrogene, începînd cu <:1nul l!HO,
nnuzeul din Tulcea editează periodic publicaţia Peuce - care însumează
în paginile sale cele mai noi cercetări .referitoare la istori<:1 şi mediul
natural şi social al ţinutului norid-dohrogean. GaZ'dă a mai multor congrese de speciali1tate şi sesiuni ştiinţifice, muzeul desfăşoară şi o bogc:iUi
activitate instructiv-educativă, sprijinind diverse acţiuni de perfecţio
nare a cadrelor muzeale, fiind totodată o unitate de specialitate unde
studenţii din centrele universitare şi-au putut pune în practică cunoştinţele teoreitice, pe şantierele arheologice s·rn în activHatea de evidenţă şi înregistrare a bunurilor cultura}e de interes naţional. Din cele
65.000 de bunuri culturale, al cărui număr este în :Permanentă creştere
ca urmare a noilor descoperiri arheologice, a iden tificarii de valori necunoscute din colecţii particulare, achiziţii şi donaţii, aproape 1/3 reprezintă valori ce se includ în .patrimoniul cultural naţional. necesitînd
o fişare ,ştiinţifică cit şi măsuri speciale de conservare, restaurare şi securitate. Acestora li se adaugă un număr de 50 de monumente istorice şi
de artă, cetă.ţi, rezervaţii arheologice şi naturale care intră sub ocrotirea Legii 63/1974.
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Structura patrimoniului cultural al judeţului Tulcea se caracteriprin ponderea mare pe care o deţin domeniile : numismatică, arheologie, carte veche şi icoane, ce reprezintă 2/3 din totalul bunurilor
declarate.
între deţinătorii de bunuri culturale de interes naţional, primul
]oe îl ocupă Muzeul Deltei Dunării, urmat de instituţiile de cult, şcoli
~i colecţionari particulari.
In acţiunea de ocrotire şi ,păstrare a acestui ,patrimoniu, conservarea şi restaurarea reprezintă un domeniu esenţial de acţiune, dată fiind
starea actuală a unor valori culturale de importanţă naţională.
Preocupat de lărgirea continuă a procesului educaţional, Comitetul
judeţean de partid manifestă toată grija pentru valorificarea monumentelor istorice şi de artă, în armonie cu frumuseţile unice ale Deltei Dunării, cu tot ce din belşug oferă vizitatorului ţinutul nord-dobrogean.
Pe fondul întregii activităţi ·cultural-educative desfăşurate în judeţul nostru pentru formarea multilaterală a omului nou, vom acorda şi
în viitor o mare atenţie activităţii de valorificare ştiinţifică a bunurilor
culturale prin înfiinţarea unor puncte muzeistice pe traseele turistice
principale ale judeţului nostru. prin restaurarea unor importante monumente istorice. de arhitectură şi artă populară, în care scop \'edem
necesitatea unei colaborări mai strînse cu Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste, ca şi prin extinderea actualelor spaţii ex.poziţionale - respectiv al secţiilor de istorie şi artă şi deschiderea expoziţiei secţiei de
etnografie.
Toate acestea vin să consolideze o tradiţie şi să ofere noi per;;p€cthe unei intense şi rodnice activităţi de ce1'cetare .ştiinţifică.
Rezultatele obţinute pină în pr~zent în toate judeţele ţării pe linia
depistării şi luării în evidenţă ştiinţifică a valorilor ce fac parte din
tezaurul naţional-cultural mă îndreptăţesc să afirm că actuala consfă
tuire reprezintă o nouă etapă pe calea perfec_ţionării fol'melor şi metodelor activităţii de cercetare în acest domeniu.
Incă o dată vă rog să-mi permiteţi să vă adresez succes în dez;;baterile ce le veţi avea, să găsiţi împreună căile cele mai sigure, care să
permi1ă valorificarea mai rapidă .şi completă a tuturor bunurilor şi vaforilor din patrimoniul cultural al ţă1ii.
zează
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CUVÎNT INTRODUCTIV
Prof. dr. VIRGIL CANDEA
membru corespondent al Academiei
de Ştiinţe Sociale şi Politice din
R. S. România, Presedinte al
Asociaţiei „România"

Noua aşezare a regimului patrimoniului culturnl naţional din
România, statuată prin legea din 1974, trebuia să fie continuată prin
dezbateri ştiinţifice ca aceleo cuprinse în \"Olumul de faţă.
Iniţiativa Muzeului din
Tulcea a directorului său, Gavrilă
Simion - a răspuns, aşadur, nu numai unui imperativ al muzeologiei
româneşti, confruntLită azi cu ce3 mai mare problemă din întreaga ei
evoluţie inventarierea ştiinţifică, restaurai·ea şi valorificarea patrimoniului naţional - ci. în egală măsură, unei imperioase necesităţi resimţite de muzeografii de la noi, în iposto.za lor de conservatori şi, totodată,
cerc~tători ai patrimoniului nostru cultural.
Legea din 1974, care prevede modalităţile identifică1·ii bunurilm·
culturale susceptibile să 'racă p;:wte din p::i·trimoniul naţional a pus, în·tr-adevăr, muzeogrnfilor, numeroase şi complexe probleme. _Mai întîi,
o uriaşă cantitate de opere de genuri foarte variate, creaţii româneşti
sau străine, aflătoare în cole('ţii de stat, particulare, sau ole diferitelor
culte religioase, sînt în mare p1rte necunoscute specialiştilor, neidentificate, nestudiate şi nevalorificate. în al doilea rînd, stabilirea criteriilor
de inventariere a acestor opere este departe de a putea fi uşor de rezolvat. Fişa unui bun culturo.I este, fără îndoială, cel mai complex act
de identitate imaginabil. Creatorul, tema, genul, caracteristicile materiale, datarea nu sînt însă întotdeauna, suficie.nte ; istoria operei, posesorii, locul ce-l ocupă între creaţiile similare starea de ·.:onservare şi alte
elemente sînt la fel de necesare pentru stabilirea valorii artistice, ştiin
ţifice şi materiale a piesei. De aci, justificata problemă a pregătirii şi a
condiţiei profesionale a muzeografului, specialist cu obligaţii de informaţie şi competenţă întru totul comparabile acelora ale arheologului, epigrafistului, paleografului. istoricului de arhitectură sau de artă.
Toate ace~te probleme au fost dezbătute în Col0'2viul de la Tulcea,
ior volumul de faţă pune în lumină întreaga complexitate a atitudinilor,
ideilor, întrebărilor sau soltiţî.llor specialiştilor prezenţi, nu numai muzeografi, dar şi istorici ai literaturii şi artei, bibliologi şi documentarişti
şi chiar biologi dornici să arate că, în patrimoniul cultural naţional,
monumentele naturale ocupă un Joc ·.:e nu trebuie neglijat.
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Astfel, colocviul de la Tulcea a iniţiat o dezbatere în ade\·ăratul sens
al cuvîntului. Ea a dus la clarificări care vor fi introduse in practica administrării complexe a patrimoniului cultural naţional, sau a formulat
numai întrebări, care vor suscita noi reflecţii, noi dezbateri ; întrebări
care interesează, deopotrivă, istoria politică, istoria creaţiilor spirituale
şi materiale româneşti, iradierea ·2ulturii noastre in lume.
N-a lipsit. de la colocviu. e\·ocarea „părţii nevăzute a lunii", problema cunoaşterii patrimoniului nostru cultural înstrăinat, operele 1create
de români află·toare azi pe teritorii, în muzee, biblioteci. arhive, colecţii
particulare străine. Asemenea opere nu ,pot rămîne în afara preocupării
unei culturi care tinde la reintegrarea imaginii sale globale.
Numele lui Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, Matei Basarab
ctitori la Athos, al lui Constantin Brîncuşi, ale cărui opere pot fi astăzi
admirate la Centre Pompidou din Paris sau la Metropolitan Museum
din New York, au fost frecvent citate în această parte a dezbaterilor.
Paginile ce urmează cuprind ideile unor oameni care îşi pun, cu
răspundere ştiinţifică, întrebări pertinente şi ·caută soluţii practice ; soluţiile unor specialişti conştienţi de sarcinile ce le revin. Din aceste
pagini se răspîndeşte lumina şi căldura unei pasiuni de înaltă vocaţie,
pasiunea pentru ocrotirea şi valorificarea patrimoniului cultural al unui
popor de mari creatori.
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CUVÎNT DE SALUT LA DESCHIDEREA
CONSFĂTUIRII DE LA TULCEA
GAVRILA SI:\IION
directorul Muzeului Deltt'i

Dunării

Tulcea

Stimaţi oaspeţi şi iubiţi

colegi,

In calitate de conducător al instituţiei muzeale din iniţiativa că' reia s-a organizat, în colaborare cu Consiliul CuHurii şi Educ:1ţiei Socialiste, această primă consfătuire cu c;:iracter naţional privind perfecţionarea sistemului de evidenţă ~1 bunurilor din
patrimoniul cultural
naţional, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, în numele tuturor
colaboratorilor mei de la Muzeul Deltei Dunării şi Oficiul penfru patrimoniul cultural naţional Tulcea, un călduros bun venit.
Organizarea unei astfel de manifestări ştiinţifice la Tulcea este
rodul preocupărilor noastre constante în direcţia modernizării eviden_ţei valorilor culturale şi a perfecţionării metodelor de cercek1re ştiinţ:-·
fică, imperative de o deosebită însemnătate ce stau astăzi în faţa activităţii complexe de cunoaştere, ocrotire şi valorificare a p'.1frimoniului
i1ostru cultural. De aceea, consfătuirea şi-a propus să permită o analizc'i
a realizărilor obţinute pînă acum pe plan naţional, o confruntme a celor
mai interesante experienţe şi idei, cît şi trasarea căilo1· şi metodelor de
perfecţionare a înt,regii noastre activităţi.
Fie ca eforturile tuturor să pună bazele unor viitoare conlucrări
şi cercetări interdisciplinare, să ducă la adoptarea celor mai rnoderne şi
eficiente soluţii, astfel ca fondul de valori să intre oît mai rapid în
circuitul ştiinţific, deschizînd drum unor cercetftri şi valorificări superioare.
Vă rog să-mi permiteţi să adresez cele mai vii mulţumiri Comitetului judeţean al P.C.R. penfru sprijinul moral şi material pe care
ni l-a acordat în iniţierea şi găzduirea acestei consfătuiri.
De asemenea, vă adresez dumneavoastră - participanţi la această
reuniune 'Ştiinţifică - toate cuvintele de bun augur, căci prin preocupărHe dumneavoastră, prin entuziasmul cu care aţi răspuns invitaţiei
noastre, asiguraţi înfăptuirea dezideratelor pe care ni le-am propus.

19

UNELE CONSTATĂRI ŞI PROPUNERI
CU REFERIRE LA EVIDENT A
CENTRALIZATĂ A PATRIMONIULUI
CULTURAL NATIONAL
•
IO..\N

OPRIŞ

Consiliul Culturii si
Socialiste

Educaţiei

Stadiul în c;.ire ne gas1m. analizat cu spirit critic şi dorinţă de
sistemului de e\·idenţă a patrimoniului cultural n:.iţional, validat de o practică intensă timp de 2 ani, capacităţi multiple
de dezvoltare şi adecvare la interesele cercetării. documentării şi informării, specifice domeniului de referinţă, în unităţile muzeale, în biblioteci şi oficii pentru patrimoniul cultural naţ!onal.
Pornind de la următoarele calităţi - caracteristici generale. oblig~torii, ale sistemului naţional şi anume :
unitatea purtătorilor de informaţii utilizaţi ;
capacitatea de dezvoltare a itemurilor cliprins~ în fişele-docu
ment şi de completare a setului actual;
caracterul „deschis·· al informaţiei înscrise prin descriptori ;
elementele perfectibile de ordin semantic şi metodologic, mai
ales în ceea ce priveşte pre?.entarea caracteristicilor cronotipologice ale diverselor categorii de bunuri,
se remarcă existenţa, încă, a unor posibilităţi de optimi1.are ce ţin,
în general, de factorii materiali, de organizatorii sistemului şi, bineînţeles,
de cei ce sînt angrenaţi în întocmirea documentaţiei de evidenţă.
Posibilele deficienţe ale funcţionării sistemului adoptat, se datorează stadiului empiric în care se află domeniul evidenţei în principalele ştiinţe ce au ca obiect cultura materială, 1precum şi modului personal, indi\'idualizat, fără respectarea metodologiei, în care cercetători,
muzeofrafi şi alţi specialişti, au înţeles să realizeze. să consemneze şi să
prezinte toate datele cerute de documentele evidenţei bunurilor din patrimoniul cultural naţional.
Precizăm că aspectele negative ce se desprind din cele de mai
sus - incoerenţa, conformalizarea, absenţa indicilor bibliografici şi R
informaţiei privind anamneza şi starea de sănătate etc. conduc la pierderi, uneori irecuperabile, de informaţie. In consecinţă, ca mijloace de
perfecţionare a sistemului, propunerile constructive se bucură de o
bună primire, cele de faţă necesitînd a fi completate şi testate pentru
\·alidarea şi eventuala lor aplicare în practică.
perfecţionare. oferă
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evidenţă acţionează, încă, fără o serie de
care să permită alimentarea şi ţinerea sa la zi. Ca
atare, importante date cu caracter de corecţie, completare sau actualizare a informaţiei se sustrng consemnări'lor şi înrng'.strărilor în circuit.
Aceste aspecte se datorează modului în care funcţionează fişierul central, precum şi felului în care sînt concepute legăturile sale.
Practic, procesul de evidenţă se bazează pe acumularea continuă
de fişe analitice, fişe de consei·vare, dosare de restaurare şi, bineînţeles,

în prezent, sistemul de

legături funcţionale

documentaţie aferentă.

Pentru valorificare, atît ca mijloac..:e de evidenţă în sine. cit şi ca
pentru alţi factori, considerăm oportună proiectarea
unei formule organizatorice. Trei segmente, evidenţă, avizare, conservare,
corelate între ele, pot face serviciul de a c0nexa şi totodată, de a satisface cererile, de diverse tipuri, formulate pe compartimente, spre a fi
transmise ulterior <"elor interesaţi. Exemplificăm cu următorul caz : se
avizează, la cererea institutului de proiectare X, proiectul privitor la
sistematizarea zonei munţilor Orăştiei. în vederea realizării obiectivelor
şi atribuţiilor celor 3 compartimente, cererea de informaţie se adresează
profilat specificului fiecăruia, în scopul obţinerii unor date legate
de conservarea-restaurarea siturilor şi bunurilor mobile <tfectate. După
furnizarea informaţiilor, fiecare compartiment acţionează conform atri' buţiilor sale, iar informaţia generală (proiect de sistematizare, proiect de
cercetare etc.), cu documentaţia ei, se stochează în fişierul central. Organizată în acest mod, activitatea permite feedbackul şi stocajul contrnlat
a tuturor documentelor, (fig. 1).
Formele de subordonare pe compartimente şi relaţia dintre <1cestea se proiectează în conformitate cu o altă schemă, prin care se poate
urmări structura ca atare a fişierului central, cu funcţiile sale cumulate
de depozit de do('umente, spaţiu afectat studiului în vede1·ea clasării difeFitelor bunuri culturale, spaţiu de documentare şi de cercetare la sală
a documentelor (fig. 2).
O astfel de organizare impune completarea obligatorie a cadrului
organizatoric cu funcţii de documentarişti şi de arhivar general, ca şi
pentru fototecă şi sectorul de reproducere foto.
Un sector special, ce trebuie organizat la nivel naţional de către
compartimentul de specialitate din Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste corelînd toate eforturile de ocrotire a patrimoniului monumental,
este cel destinat monumentelor istorice. Acest sector ar însuma urmă
toarele categorii de documente :
fişe analitice de evidenţă de monument, ansamblu, rezervaţie
şi pictură murală ;
relevee, planuri, ridicări topografice, hă,rţi ;
documentaţie fotografică ;
documentaţie uzuală (rapoarte, note etc.).
Izvoarele care produc şi alimentează informaţia din acest domeniu
sînt oficiile pentru pa>trimoniul cultural naţional, muzee, institutele de
cercetare şi proiectare, diforiţi titulari sau beneficiari ai lucrărilor de
rest<1urare (consilii populare, agenţii de turism şi comerţ, instituţii industrial-edilitare etc.). Circuitul informaţiei pleacă şi parcurge, la nivel
informaţie furnizată
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Fig. I

cent ral, faz ele de proiect - avizare - exe c uţie - re c epţie , ele consemnîndu-s e în documente, care trebuie să fie depozitate în corelaţie, pent ru o cît mai u şoară regăs iir e , Jn fişierul central.
Cumulînd în tezaurul să u, inform aţii cu s pecifi c de evidenţă (deţi
nă tor, loc::ilizare, tip, diverse forme de miş care, f.r e'cv enţă), de cercetare,
privitoare la starea obiectului (conservare, irestaurare) , d ocumen tare (fotogr.afice, cartografice, r aipor-t, inventare sau ac<te ad1111inistTative), care
privesc atH bunurile mobHe dt şi cele imobile, fişierul cenkal perm ite
o prezentare co mpletă a unui bun patrimonial, oferind da te, diverse ca
interes, unei categorii m a ri de s olicitanţi ; tot odată , se s tabileşte o metodologie unitară a tuturor celor ce furni ze ază inform aţii utile funcţio
n ă rii domeniului, ca şi celor ce ben eficia z ă de exploatarea acestora.
i!n ac elaşi regim de exploatare, cons iderăm că trebuie s ă punem
problema organizării fişierului oficiului jude ţea n pentru p atri moniul cultural n aţion a l, cen tru teritorial de t ezauri zare, îm.bogăţire continuă şi
cercetare a fondului cultural judeţean şi, respectiv, al municipiului Bucureşti. Aceste fişiere cum ule ază informaţii asupra celor 5 categorii de
deţinători : ti. nstiituţii de stat nespecializ·aite,... instituţii de stat s pecializate
(muzee, b~bliote'ci), O'l'ganizaţii obşteş•ti, cu'lte religioase işi persoane
fizice, in.fonmaţii ce interesează un .public extrem de variat, înceipînd cu
s peda'hiiştii işi itertminîntl cu organele de presă işi televiziune.
Fişierul unui oficiu se organizează, în primul rind, pe criterii ce permit regăsirea in'formaţiilor privitoaire la bunurile deţinute de categoriile

22

precizate m ai sus, u tilizînd în acest sen s principiilie cele m ai aidecva te
(ex. pentru culte : pe p arohii şi catego·r ii de bunuri ; pentr u alte instituţii şi orga niz a ţii o bşteşti : localizare şi ·c ategorii ; . pentru ;persoanele
fizice : pe locali zare, in clusiv pe s ecto are şi catego'l'ii). Un fond s pecial
va cuprinde ev idenţ a bunurilor din muzeele situ ate în areal ul respectiv,
care deţin de regulă marea m ajoritate a bunurilor.
In cadrnl acestor fişiere un rol deos ebit va fi acordat corelaţiei
între segmentele e videnţei propriu-zis e, evidenţei stăr ii de .cons ervarer estaurare şi a do c umentaţiilor fotoca:ritografice ; totod a tă se va avea
în vedere stabilirea de relaţii clare între fişierele de sec.ţii, în cazul unităţilor m ari şi cu profil mixt, şi de unităţi, astfel ca permanent, în mod
reci proc, să se permită ţinerea la zi a informaţiei stocate.
Fişie r ele de oficii •t rebuie să funcţionez e în s paţii adecvate, organizate ,pe fun c ţii specializate : stocaj, consuHare, Tegăsire, prelucrare,
special amen aja te în fuffc ţie de vol umul de do>curmente etc. Ele pot fi
com partimentate as tfel :
- s p a ţiu special, cu co ndiţii de pă strare şi securitate, des tinat
fişierului pr opriu-zis, cuprinzînd sectoare ,penku documente clasate, în
curs de control şi înaintare spre forurile centrale şi documente noi ;
- sa l ă pentru cercetarea div erselor documente ;
- s p :::i ţiu afectat fototecii şi arhiv ei de dO'cumente cai1tografice.
Tot aici poate fi organizat sectorul documentelor de referinţă - r apoarte de cercetare, proiecte, alte documente de cerceta re etc. Acest
Fig. 2
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model nu exclude, ci obligă la organizarea corespunzătoare a fişierului
de secţie şi unitate.
Acolo unde oficiul pentru patrimoniul cultural naţional funcţio
nează în judeţe cu o singură unitate muzeală, cea judeţeană, nu se vor
dubla eforturile decît în cazul existenţei unar secţii cu patrimoniu foarte
numeros.
In toate cazurile se impune profilarea unui specialist în problemele informării documentare. astfel ca exploatarea doc-umentelor fişie
ru!ui central să decurgă în mod corespunzător; acesta îşi va institui,
în afara formelor precizate în norme pînă acum, un sistem de urmărire
(registru) privitor la cererile adresate pentru consultarea şi cercetarea
documentelor de evidenţă.
Desigur că pentru funcţionarea ca atare a modelului ,propus se
impun încă eforturi de ordin organizatoric şi completări ale documentelor de e\·idenţă. mai ales în ceea ce priveşte tipizarea acestora în cazul rapoartelor de cercetare şi de teren, a celor documentar-cartofotografice. unele dintre ele propunindu-ni-se atenţiei încă cu prilejul
prezentei consfătuiri. Considerăm, totodată. că trebuie subliniate cîteva
obligaţii care au caracter de condiţionare ,pentru funcţionarea sistemului
~i care-i implică pe toţi cei care contribu:e la dezvoltarea lui.
1. Ca regulă general-valabilă a condiţiilor de funcţionare a unui
astfel de bloc informaţional se precizemă obligaţia virtualilor abonaţi
- solicitatori sau beneficiari ·ai unor importante informaţii (în speţă
institutele specializate. inclusi\· cele de cercetare din sistemul academiilor şi ministerelor - avem în vedere mai ales pe cele de istorie şi
arheologie, artă, biologie, etnologie-dialectologie, arhitectură) - de a-şi
corela propriile sisteme de e\·idenţă cu cel naţional, de a folosi şi completa obligatoriu purtătorii de informaţii în activităţile practice de teren
legate de cercetarea p:.itrimoniului cultural naţional.
2. Instituirea unui regim obligatoriu de circulaţie a mijloacelor
de informare - dealitfel pre,·ăzute de Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional - constînd în cîteva inele de control, respectiv depunerea anuală a documentelor de cercetare (raport preliminar, inventar
de descoperiri, carnet de şantier. fişe de teren), susţinerea publică a
rapoartelor preliminare şi valorificarea acestora in volume de studii şi
cercetări profilate pe domenii şi cu ediţie anuală.
·
3. Constituirea unui sistem naţional model ,,bancă culturală a patrimoniului cultural naţional" care, prin racordarea de tip te~ex, să menţină la zi informaţia din acest domeniu, sistem la .care să fie conectate
şi institutele de cercetare de profil.
Consemnînd o etapă de maximă importanţă în dezvoltarea unei
activităţi moderne, calificate prin atributul eficienţei, ·considerăm că
întreaga .reţea muzeală şi sectoarele implicate în cercetarea zestrei noastre culturale au obligaţia de a contribui printr--o activitate susţinută la
dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de evidenţă a bunurilor culturale,
mai ales acum, în pragul confruntării acesteia cu mijloacele cele mai
. avansate ale ştiinţei şi tehnicii.
2-t

De altfel, în contextul revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane,
de modernizare a mijloacelor de evidenţă a bunurilor culturale
se înscrie ca o preocupare atentă a factorilor de răspundere, atît pe plan
naţional, cit şi mondial.
Amintind reuniunea recentă (4-8 oct.
1976) de la Barcelona. care a întl'unit un număr de 7 ţări (R.F.G., Spania, S.U.A., Franţa, Japonia, Anglia şi Suedia) ai căror specialişti au
dezbătut pe ·tema „Metode moderne de inventariere a bunurilor cuHurale mobile" ca şi constituirea la Nairobi, în toamna anului 1976 (26 nov.)
a „Comitetului pentru patrimoniul mondial" compus din 15 state, organism creat cu scopul declarat de a întoomi o listă a bunurilor de v~1loare excepţională, ca şi a celor aflate în pericol, remarcăm actualitatea
problemelor puse în faţa celor ce activează în sectorul bunurilor culturale din sistemul românesc, necesHatea perfecţionării şi modernizării
mijloacelor de evidenţă. Decurge de aici obligaţia tuturor factorilor de
a continua, în ritm susţinut, activitatea de întocmire a evidenţei centralizate de stat în vederea creşterii posibilităţilor de valorificare ştiinţific§.
şi cultural-educativă, a instituirii unui sistem modern, şi totodată ştiin
ţific, de ocrotire a patrimoniului cultural naţional.
acţiunea

SEVERAL CONSIDERATIONS AND SUGGESTIONS REGARDING
CENTRALIZED REGISTRATION OF NATIONAL CULTURAL PATRIMONY
OBJECTS

ABSTRACT
The centralized registration work of the National Cultural Patrimony is
ari acti\·ity that has been long desired but has started only vcry .reccnlly. Becing
stil! .at thc beginning, the centralization of the registration of National Cultural
Patrimony objects has shorlcomings that can be surpassed after these three years
of experience. The author suggests an ideal model for the informational organizalion and for the correlation of al! lhe documcntary funds that are today at
the disposal of those who carry on the evidence work. This regards the archives
of historical monuments, the archives of rcligious objects, thc archive of aC'rophotographic maps for archaeology, iconic library. The author arrives at the
conclusion that only by cumulating al! thesc funds into a specialized institution
can offer a real ·research dignity to the registration work.
Data-processing and endowment of u documentary centre with electronic
equipment will give the documentation a maximum of cfficiency. In order to
come to this end routine should be overcomc and spf·cialists should be trained
in Informatics.

QUELQUES CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS CONCERNANT
L'INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL

RESUME
L'inventaire general du patrimoine culturel national ainsi que la centralisation des informations concernant ce patrimoine est une des actions qui a ete
longtemps desiree mais qui n'a ete mise en pratique que depuis peu. Comme ·cela
arrive a chaque debut, on a du fuire face a une serie de difficultes pratique du
point de vue methodologique qu'on n'a reussi a surmonter qu'a la fin d'une
periode d'experimentation durant pres de tirois aru;.
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L'auteur propose un modele ideal du flux informationel auquel on devrait
soumettre tous Ies foods documentaires dont dispose aujourd-hui Ies institutions qui s'occupent du patrimoine culturel national. II s'agit des archives des
monuments historiques, des archives-inventaires tenues par Ies institutions encadrant differents cultes, de la cartotheque aerophotogrametrique pour Ies sites
a.rcheologiques et differents phototeques. L'auteur fait obseJ·ver egalement que
seulement grâce a la centralisation des fonds documentaires a l'abri d'une institution
uentrale, la realisation de l'inventaire general et le traitement des informations
pourrait acceder au statut d'une veritable recherche scientifique.
Le centre documentaire que preconise J'auteur devrait etre dote avec un
equipement de traitement automatique des informations afin d'assurer une efficienc:e optimale des rec:herches. Ceci implique une ambiance de comprehension et
un veto inebranlabte declare a la routine. Ce fait reclame egalement l'initiation
des specialistes aux methodes de l'informatique.
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ETAPE ÎN REALIZAREA EVIDENTEI
•
CENTRALIZATE A PATRIMONIULUI
CULTURAL NATIONAL
•
ANDREI PALEOLOG

Consiliul Culturii si
Socialiste

Educaţiei

Comunicarea noastră se referă la principalele etape ce au fo..,t
parcurse în vederea organizării evidenţei centralizate a patrimoniului
cultural naţional, din momentul intrării în vigoare a Legii ocrotirii patrimoniului cultural naţional şi pînă astăzi.
După cum este bine ştiut, Legea nr. 63/1974, oferind cadrul legal
activităţii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional a impus, totodată, schema generală a organizării acţiunii de inventariere şi gestionare ştiinţifică a patrimoniului cultural naţional. Această schemă generală de orgnnizare nu stabileşte numni o simplă ierarhiznre n responsabilităţilor, ci determină, în primul rînd, nivelurile de realizare concretă şi de prelucrnre ştiinţifică a acestei evidenţe.
In concordanţă cu prevederile Legii nr. 63/1974 care oferă, am
văzut, schema generală a activităţilor, a fost •2oncepută, încă de la bun
început, o metodologie de organizare a evidenţei patrimoniului cultural
naţional, stabilindu-se, totodată fluxuri informaţionale adecvate tuturor
nivelurilor sale de realizare (muzeu, oficiul judeţean pentru patrimoniul
cultural naţional, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste).
Ceea ce Legea nr. 63/1974 nu ne mai expune - şi, de aitfel, nu
era de datoria ei s-o facă - este modul în care trebuie organizat fondul
de documente şi infonmaţia deţinută la fiecare nivel al evidenţei. Ceeo.
ce nu specifică Legea nr. 63/1974 - şi, iarăşi, nu era de datoria ~i s-o
facă este modul în care informaţiile, privind bunurile din patrimoniul cultural naţional, pot circula şi se pot îmbogăţi. Cu alte cuvinte, a
rămas de datoria noastră să rezolvăm aceste probleme; să le rezolvăm
în aşa rfel incit munca de evidenţă să nu devină o acţiune bkocraticc'1
şi haotică.

După aproape 2 ani ide încereări, de te-stări şi de tatonări, sistemul de evidenţă centralizată a patrimoniului cultural naţional este, în
linii generale, ·realizat şi - performanţă notabilă - el este un instrument de lucru simplu, limpede şi uşor de mînuit. Pentru a nu se înţelege, însă, că soluţiile simple sînt şi ~or de realizat, este bine să
subliniem că am ajuns la acest rezultat după parcurgerea unor etape
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dificile, fiind necesare multiple

încercări, ajustări şi

chiar

reluări

de la

('upăt.

Sisteme similare nu sînt multe în lume şi nu avem cunoştinţă a
în multe locuri, deşi problematica evidenţei patrimonilor cul1urale se impune, astăzi, pretutindeni. Ar fi greşit să înţelegem prin
aceasta că nu avem cunoştinţă de experienţa altora. Cunoaştem, şi au
fo,;t analizate critic, sistemul de inventariere a bunurilor culturale franf'ez. reţeaua de prelucrare automată a datelor privind colecţiile muzeale
3merica:1e (Museum Computer Network), unele sisteme de gestiune a
a datelor pri\·ind colecţii de mari proporţii ale cîtorva mu7'.ee din ţările
nordice, s ·sternul de organizare informaţională al Muzeului tradiţii lor
populme din Paris etc. Sistemul nostru de evidenţă centralizată a patrimoniului cultural naţional - sistem original - rod al unor eforturi
conjugate, cu caracter pluridisciplinar, le va putea sta, foarte curînd,
funcţiona

~lături.

Czire au fost principalele etape ale realizării sistemului de e\·ia patrimoniului cultural naţional ?
O primă etapă a fost, fireşte, raţionalizarea documentelor de evidentă ...\ceastă acţiune impusă de necesitatea organizării unitare a evidenţei p::itrimoniului cultural naţional s-a înscris în contextul mai larg
al acţiunii de raţionalizare a documentelor de e\·identă pe <:insarnblul
econom1e1 naţionale, acţiune realizată 1a noi în ţară sub auspiciile
Comisiei gU\·ernament3le p2ntru raţionalizarea sistemelor de evidenţă
din unităţile socialiste de pe lingă Consiliul de Miniştri. Concret, nre
a fost beneficiul ·acestei acţiuni?
Pînă la apariţia Legii nr. 63/197-1, fiecare unitate muzeală dispunea de o anumită autonomie informaţională ceea ce-i conferea dreptul de a-şi elabora un sistem propriu şi propriile sale documente de
e\·idenţă care, fireşte, erau supuse periodic perfecţionării. Cu alte cuvinte. cite muzee atîtea sisteme, ciii muzeografi atitea păreri şi atîtea
fise de evidenţă. Au fost numărate în anul 197-l circa 200 tipuri diferite
de ..fi~.e de obiect". Acţiunea de raţionali7are a pus punct acestei stări
de fapt. uniformizînd tipologia documentelor de evidenţă. în consecinţă,
a fost pus în circulaţie un tip de suport informaţional raţionalizat, denumit „fişă analitică de evidenţă", cu organizare diferită a cimpurilor
în funcţie de specificitatea unui domeniu de evidenţă sau altul. Mai
preci<;, au fost admise ca valabile pentru întreaga reţea de unităţi deţină1oare de bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional,
15 tipuri de fişe analitice de evidenţă. Uniformizarea, tipizarea, generalizarea şi-a avut raţiunea şi şi-au dovedit imediat· avantajele. Trebuie să
recunoaştem însă faptul, că un grad prea mJ.re de generalizare cum
este, bunăoară, o anumită fişă, analitică de evidenţă „bună la toate",
poate duce la sărăcire informaţională, ocolindu-se anumite particularităţi ale bunurilor. Ceea ce ne-am propus a fost de a nu sacrifica pe altarul generalizării, elementele specifice atit de bogate în informaţii inedite. în acest sens şi, totodată. pentru o mai corectă şi mai operativă
utilizare şi completare a fişelor analitice de evidenţă de către muzea·grafi, au fost redactate, într-o primă formă. „Instrucţiuni privind corndenţă
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pletarea fişelor analitice de evidenţă". Aceste instrucţiuni sint astăzi în
curs de revizuire, completare, îmbunătăţire, în virtutea experienţei ce am
căpătat-o, a cererilor de informare exprimate şi a cerinţelor de organizare informaţională modernă.
Acţiunea de raţionalizare a documentelor de e\·idenţă a bunurilor
din patrimoniul cultural naţional, odată încheiată, s-a trecut la organizarea sistemului de gestionare a acestor documente la diferitele niveluri de realizare a evidenţei. Nu a fost vorba doar de organizarea fizică
a depozitării fişelor analitice de evidenţă ci, în egală măsură, de organizare informaţională.
Dacă la nivelul muzeului sau al oficiului judeţean pentru patrimoniu cultural naţional această acţiune nu este nici uşoară, dar nici insurmontabilă, la nivel central această organizare, pentru a se dovedi viabilă
şi operativă, s-a vădit a fi una dintre cele mai dificile. A fost greu pentru
că la nivelul C.C.E.S. sînt centralizate fişe analitice de evidenţă ce provin
din 40 de oficii judeţene pentru patrimoniul cultural naţional, în prezent,
fiind deje. depozitate peste 150.000 de documente de evidenţă. A fost
greu pentru că sistemul de evidenţă centralizată a trebuit să fie conceput în aşa fel incit să devină compatibil cu toGte sistemele similare din
reţea. A fost greu, de asemenea, pentru că sistemul evidenţei centralizate a patrimoniului cultural naţional a trebuit să fie conceput compatibil şi corelat cu sistemul de evidenţă a stării de conservare a bunurilor culturale, cu arhiva monumentelor istorice şi de artă, cu fototeca etc.
în sfîrşit, nu a fost uşor, întrucît sistemul nostru a avut de rezolvat nu
numai probleme legate de depozitareu documentelor ci, în egală măsură,
legate de înmaga?,inarea şi regăsirea informaţiild1· din aceste documente.'
El a trebuit să fie proiectat în aşa fel incit să se dovedească eficient
sub multiple aspecte şi, mai cu seamă, să se dovedească operativ în ceea
ce priveşte regăsirea informaţiilor pe care beneficiarul le solicită.
In acest sens. un prim pas în organizarea sistemului informaţional
al evidenţei centralizate a fost ceea ce noi am numit „Metodologia de
organizare a sistemului de evidenţă .a patrimoniului cultural naţional".
Ce propune această metodologie ? În primul rind, organizarea, la
diferitele niveluri de realizare a evidenţei patrimoniului cultural naţional, a unui sistem unitar de depozitare şi gestionare a documentelor
de evidenţă. In al doilea rînd, se prnpune un sistem de clasificare funcţional al bunurilor culturale, pe domenii de evidenţă (arheologie. etnografie, artă etc.) şi categorii, clase şi tipul'i ele bunuri culturale. In al
treilea rînd, metodologia organizării evidenţei putrimoniului cultural naţional impune prelucrarea primară a datelor din fişele analitice de evidenţă pe baza indexării coordonate şi realizarea unui sistem manual
de înmagazinare şi regăsire a datelor de tip uniterm pe domenii
restrînse de evidenţă (arte decorative, costum popular, icoane etc.) constituind, astfel, premisa unor prelucrări perfecţionate ulterioare şi o
etapă obligatorie înaintea automatizării. In sfîrşil, in al patrulea rind,
metodologia de organizare a evidenţei patrimoniului cultural naţional propune şi oferă soluţii în legătură cu elaborarea unor instrumente de lucru absolut utile în vederea indexării, ce se pot dovedi d~

„
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o mc-,re importanţă în etapa prelucrării automate a informaţiilor. Este
vorba de crearea unor vocabulare controlate şi a unui tezaur de descriptori politematic al patrimoniului cultural naţional.
Aşadar, un program vast, ce nu poate fi realizat de azi pe mîine.
C n asemenea program, cu respiraţie deloc birocratică, impune un efort
si din partea cercetării. Este bine ştiut că nu se poate realiza un tezaur
de descriptori fără cercetare, cum este tot atît de bine ştiut că o evidenţă ştiinţifică nu poate fi cu adevărat ştiinţifică fără a fi în posesi'.l
unor instrumente de lucru adecvate. La această consfătuire, sîntem con\·;nşi, ,-om m·ea ocazia să ne dăm seama că evidenţa înseamnă în bună
parte cercetare, şi nu o cercetare de suprafaţă d, una de adîncime, ,realizată cu mijloacele moderne puse la dispoziţie de către semiotică, informatică, matematică etc. Cu alte cu,·inte, cercetare şi evidenţă sînt
două aciiuni. intercondiţionate. Poate că nu este nici măcar vorba de
două acţiuni distincte ci, mai curind, de valenţele uneia singure.
Realizarea instrumentelor de lucru, reînoirea metodologiei de
<1bordare a bunurilor culturale şi evidenţa propriu-zisă a acestora sînt
activităţi ştiinţifice şi de cercetare şi nicidecum sclavaj ibirocratk-admimstrati,· cum ţin încă să creadă unii dintre noi. Trecînd peste faptu:
cu în domeniul asigurării condiţiilor optime ale desfăşurării acti\·ităţii
de e\·idenţă sîntem încă la început ţinem să subliniem chiar cu
riscul de ;_1 ne repeta - că nici un pas nu va putea fi făcut în domeniul
t-Yidenţei atîta timp cit nu ne vom decide să conferim acţiunii noastre
s'.atut de ce1Tetare, fie doar şi pentru astîmpărarea unui anumit orgoliu. Va trebui. pentru a merge mai departe, să ne decidem în mod serios
să realizăm toate instrumentele necesare, de la bibliografii şi clasificări
~i pină la programe, codificări şi modele matematice. In această direcţie,
~e va do,·edi preţioasă orice colaborare. Ne este preţios ajutorul secţiei
pentru studiul sistemelor al Unh·ersităţii Bucureşti, ne este preţios ajutorul oferit, cu atîta bunăvoinţă, de către unii specialişti în domeniul
clasificării şi realizării de vocabul<ire, cum ne sînt preţioase, de asemenea, toate cercetările de tip formal, structuraliste, semiotice etc., ca1·e
aduc un spoi· de precizie şi autoritate acţiunii noastre. In acest sens,
ne-am bucurat deja de o mină de ajutor.
Mă voi opri cu voia dumneavoastră, foarte pe seuri, asupra celei de
i1 treia etape a organizării sistemului de evidenţă cerifralizat al patrimoniului cultural naţional. Este vorba de astă dată de o etapă superioară
de organizare, şi anume, de realizarea primilor paşi în direcţia automati:_ârii sistemului de e\·idenţă a patrimoniului cultural naţional. In acest
sens. conducerea C.C.E.S. ne-a oferit tot sprijinul, dindu-ne posibilitate:t
de a Î!1chiea un contract cu Institutul central pentru conducere şi informatică. Ne punem me:ll'i speranţe în realizarea obiectivelor acestui conh2ct. Fireşte, vor trebui parcurse mai multe etape, „baza de date
a patrimoniului cultural naţional" neputînd fi realizată decît treptat,
modulat. Nu vom trece la prelucrarea dintr-odată, a tuturor informaţ.iilor pe calculator ci, treptat, vom rezolva problemele fiecărui domeniu de evidenţă în parte. Sîntem încredinţaţi că, foarte curind, ne vom
putea doYedi eficienţi, adică maximum de operativi, în furnizarea de
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răspunsuri la cererile conducerii şi a altor beneficiari. Ne ,-om putea
gîndi, în sfirşi t, la cercetări şi aplicaţii efectuate cu ajutorul echipamentelor electronice de calcul, întrevăzînd posibilitatea corelării automate a descriptorilor cu imaginea. Se vehiculează ideea creării unui cen1ru de calcul al C.C.E.S. în care sistemul patrimoniului cultural naţional să
ocupe un loc bine determinat. Pentru realizarea unui asemenea deziderat vor fi necesare cadre de specialitate, analişti, programatori şi un
personal de operatori temeinic pregătiţi. Poate, într-o primă etapă, vom
putea apela la serviciile unui oficiu de calcul afectat nemijlocit evidenţei patrimoniului cultural naţional. Nu este \·orba de ,,science fiction" în domeniul culturii, ci de angajarea, cu toată seriozitatea, pe
calea eficienţei, fireşte, in măsura în care şi în cultură această noţiune
jşi găseşte acoperire.
Pentru a încheia cuvîntul nostru, permiteţi-mi să vă propun c3
pers~ecti\·ă, o a patra etapă de realizare a evidenţei ,patrimoniului c1:1ltural. Personal, văd uşor realizabil un sistem de evidenţă al patrimoniului sud-est european ; un sistem de evidenţă conceput în virtutea problemelor comune, în virtutea asemenărilor tipologice şi structurale dintre patrimoniile culturale balcanice. Nu Este vorba de a crea
un suprasistem, o super-bancă de date centrală ci, de realizare a unei
rnmpatibilităţi reale între diferitele sisteme de e\·idenţă, între diferitele ba,:e de date cu profil asemănător existente în ţările din sud-estul
Europei. Problematica şi rezoh·area unui asemenea proiect este la îndemîna noastră. Pentru o asemenea perspectivă merită, credem, să
milităm.

Am trecut în revistă principalele noastre realizări în legătură· cu
fJrganizarea evidenţei centralizate a patrimoniului cultural naţional. punc1ind, totodcită, cîtevci din cele ce dorim să realizăm în continuare. Aici, la
Tulcea, vom avea ocazia să audiem pe colegii noştri din oficiile judeţene
pentru pat'1:imoniul cultural naţional, din muzee, şi din alte instituţii ce
au sarcini şi preocupări apropiate. Ceea ce dmim, cu această ocazie, este
să stabilim relaţii, să aruncăm punţi, să vedem în ·ce măsură realizările
altora, ideile şi propunerile lor, pot fi asimilate sau extrapolate spre perfecţionarea sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural naţional. Admirăm. şi personal am susţinut pe toţi acei solHari .care au încercat să
-pună la punct sisteme de înmagazinare şi regăsire a datelor, cit de cit
perfecţionate. în muzeele în care lucrează. Asemenea acţiuni se impc:.:-!
încurajate în continuare. Este însă de dorit să ne punem cu toţii de
acord, p2ntru că o colaborare adevărată se măsom-ă, în primul rînd,
în grade de compatibilitate.
Noi nu putem rezolva singuri toate problemele ridicate de complexitatea evidenţei patrimoniului cultural naţional. Avem nevoie, în
egală măsură, de Institutul central pentru informatică şi conducere (I.C.I.),
de Secţia pentru studiul sis·temelor, de Institutul naţional pentru informare şi documentare (I.N.I.D.), cum avem nevoie de experienţa acumulată în domeniul prelucrării datelor şi organizării informaţionale 1'1
Direcţia generală a arhivelor statului, la Biblioteca centrală de stat, la
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Biblioteca Institutului de arte plastice „N. Grigorescu" - cea mai mare
bibliotecă de artă din ţară. Intrezărim deja o colaborare cu secţia pentru
studiul sistemelor în folosul cercetării bunurilor de artă veche românească. De asemenea, o colaborare cu Di.recţia ,generală a arhivelor statului în sensul adoptării unor soluţii deja testate ni se par'e iminentă.
Ne-ar fi preţioasă o colaborare cu Institutul naţional pentru informare
şi documentare în direcţia pregătirii cadrelor şi asigurării unei asistenţe
de specialitate. Colaborarea cu bibliotecile care au iniţiat deja p;:elucrări informaţionale se impune ca perspectivă absolut viabilă. Concertarea prin colaborare a tuturor realizărilor pe linia evidenţei patrimoniului cultural naţional ne vor duce, desigur, cu mult mai uşor la atingerea scopului ce ni-l propunem. De aceea, ne simţim datori să stabilim
relaţii, nu numai protocolare, dar şi lucrative cu toate unHăţile menţio
nate mai sus. Va trebui, de asemenea, în deplină modestie, nu numai să
ne afişăm realizările, ci să ne exprimăm doleanţele şi să ne evaluăm
carenţele. S-a realizat enorm într-un timp foarte scurt. Şi cu atît mai
mult, aceste realizări au valoarea unui angajament.
Fiind unul dintre cei care au participat direct la realizarea prezentei întîlniri, aduc mulţumiri tuturor celor care s-au întrunit astăzi,
aici de faţă, spre a ne sprijini.

ST AGES IN THE ACHIEVEMENT OF THE EVIDENCE
OF THE NATIONAL CULTUUAL PATRIMONY
ABSTRACT
The stipulations of Law 63/1974 concerning the safeguarding of the National Cultural Patrimony gave the legal bac:kground for the activity of those
who ac:hieve today the centralized registrntion of the National Cultural Patrimony objeds and also the various levels where this evidence is carried on, i.e.
the museum. the National Cultural Patrimony County Offices and 1.he Council
of Soc:ialist Education and Culture.
The author brings forward a short history of the stages in the achievement
of registration system. He also presents prospects of future development of this
activity. The author insists upon the fol!owing stages :
1. Rationalization of the registration c!ocum~nts and normalisation of scientific wording ;
2. Drawing up of the unlc methodology of the physical and informational
organization of the registration doc:uments.
3. Drawing up of sevaral thesauri of c!escriptors for the scientific registration work useful both in coordinate indexing work and 1.he further stage of
the electronic data-processing.
4. Entering into an agreement with Computing Centres for designing of an
informatic system of National Cultural Patrimony;
5. Designing of a cultural Balkanic data bank and an informatic network
making use of teleprocessing ;
Such a system can be achieved only through the participation of al! the
institutions interested in the National Cultural Patrimony evidence. For this reason
the author makes an appeal to all the specialists for cooperation at the same
time indicating the interdisciplinary character of the registration activity. Moreover
an international c:ooperation is desirable.
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ETAPES EN VUE DE LA REALISATION DE L'INVENTAIRE GENERAL
DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL

RESUME
Les dispositions de la Loi no. 63/1974 pour la protection du patrimoine
LUlturel de notre pays indiquent clairement le chemin que doit parcourir une
information concernant l'existence d'un bien culturel soit dans un i;rusee,
chez un collectionneur particulier, ou dans une eglise etc, afin d'etre inscrite dans
Ies evidences centralisees du patrimoine culturel au niveau du Conseil de la Culture et l'Education Socialiste. Ce qui n'est pas explicite dans le texte de la Loi
no. 63/1974, n'etant d'ailleurs pas en sa competence, c'est le mode doI11t ces evidences
et ces inventaires doivent etre organises. L'auteur considere ă juste raison que
(:·est aux specialistes qu'incombe de trouver la solution de ces problemes.
Afin de parfaire un inventaire general et un systeme informationnel asservi
au patrimoinc culturel national Ies principales etapes parcourues s'averent etre
Ies sui\·antes :
- la rationalisation et la normalisation des formulaires ;
- l'elaboration d"une methodologie unitaire d'organisat1on du systeme et
de la description des biens culturels ;
- l'elaboration des moyens terminologiques utiles. au cours d'une premie're
etape a J"indexation e<t en dernier lieu, au traitement automatique :
- l'elaboration d'un projet de systeme automatique en collaboration avec
l'Institut Central pour J'Informatique ;
- la realisation d'une banque de donnees asservie au patrimoine culturel
balcanique visant ccrtains domaines de recherches d'interet commun.
Un parei! systeme ne peut etre realise qu'avec l'aide de tous Ies specialistes
qui travaillent effectivement ă l'inventaire general de notre patrimoine culturel
<>t qui font partie des instituts subordonnes au C.C.E.S. et plus specialement aux
Officcs departamentaux du patrimoine culturel.
Un esprit de collaboration entre toutes Ies institutions interessees et une
conception de pluridisciplinarite scientifique sont necessaires afin de reussir une
tPlle entreprise.
En dernier lieu l'auteur esquisse l'hypothese d'une collaboration internationale dans ce domaine.
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ANALIZA DE SISTEM ŞI EVIDENŢA
PATRIMONIULUI CULTURAL
RADU FLORESCU
Consiliul Culturii si
Sociali„te

Educaţiei

1.1. Analiza de sistem, procedeu de abordare ştiinţifică a oricărei
realităţi

are. în domeniul

evidenţei ştiinţifice

a patrimoniului, o apli-

caţie limitată, dar cu implicaţii de primă importanţă. In adevăr, evidenţa
ştiinţifică

a bunurilor culturale nu

îşi

propune rezolvarea tuturor pro-

ble~nelor pe care cercetarea le poate ridica, ci numai o descriere în ter-

meni obiectivi şi o clasificare corectă, raportabilă la un sistem de referinţă general acceptabil.
1.2. Este de la sine înţeles că, în aceste condiţii, formele de consemnare analitică a bunurilor de patrimoniu cultural trebuie să e\'ite
acele aspecte controversate, cum ar fi discuţia factorilor genetici sau
clasificarea în raport de formaţii etnice sau lingvistice. In schimb, nu
poate ocoli probleme uneori dificile cum ar fi încadrarea cronologică şi
stilistică, sau atribuirea unei şcoli, atelier sau al'tist. Dacă prima implicaţie poate fi evitată prin formalizarea obiectului, cu alte cuvinte prin
considerarea formei lui materiale şi prin subsumarea in grupuri determinate tocmai de trăsăturile formale - culturi sau stiluri cea de
a doua poate fi rezolvată doar prin consemnarea unor date comparabile.
mai precis prin cuantificarea aceloraşi caracteristici formale. Ambele
proceduri duc, în cele din urmă, la o aplicare mai largă sau mai restrînsă
a analizei de sistem.
Pînă acum, analiza de sistem a fost aplicată metodic numai în arheologie, şi singura lucrare consacrată acestei probleme este
aceea a lui David Clarke, Analytical Archaeology (Londra, Methuen,
1968). In mod firesc şi necesar orice încercare de discuţie cu privire b
aplicarea analizei de sistem la evidenţa patrimoniului •'Ultural trebuie
să plece de la această lucrare şi să se limiteze, pentru moment, la domeniul arheologiei. Evident, primul pas în acest sens constă tocmai în
formalizarea cît mai riguroasă a obiectului studiului.
Demersul analitic începe prin considerarea obiectului analizei drept
un artefact. Definiţia curent acceptată a artefactului este aceea de obiect
creat sau modificat de om. Această definiţie orientează de la început
demersul către acele trăsături care sînt expresia sau consecinţa unor
modifkări antropogenice şi către interacţiunile dintre acestea.
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2.1. Orice artefact este un ansam blu de atribute, înţelegînd prin
attibut elementele componente ireductibile logic sau în alţi termeni ,
tră s ăturile caracteristiice. Stările succesive ale artefactelor, considerate
ca ansamblu de atribute, define c traiectoria d ezvoltării tipologice G
artefactelor sau , cu alte cuvinte, determină gruparea artefactelo1· în tipuri . Intre a tribute s e pot am inti materialul şi tehnka, detaliile d _
formă şi orn ament, etc. Discriminarea categoriilor mari d e atribute trebuie să fie core ctă şi com pletă şi să ţină seam a de nivelele de orga nizare ale a rtefactelor, întrucît constituie în s ăşi baza descrierii anal itice
a bunului de c ultură.
Artefactele se grupează în tipuri avînd tră ături formal-fun c ţi o 
nale comune. P ri n tip se înţelege o populaţie de artefacte prezentind
atribute comune. Acea tă definiţie ridică o serie de probleme : cîte atri bute trebuie s ă fie comune, pentr u a defini un tip; ce atribu te anume
trebuie ă fie comune ; în ce mă s ură atributele comune trebuie să fie
aceleaşi la toate ar tefac tele, constituind tipul? D acă în c er că m o clasifi care a atributelor în ra port de im portanţa lor pentru definirea ti pu lui
de artefact. rec uno aşt em d ouă m ari grupuri : atributele nee enţi a le - 3
Fig. 1
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modifkare nu atrage o modificare a artefactului - şi cele esena căror modificare aitrage şi modificarea artefactului, în forma ş1
funcţiile sale definitorii. între acestea din urmă se detaşează atributele
cheie, a căror modificare atrage schimbarea artefactului ca atare. Este
evident că la construirea tipurilor irebuie luate în considerare atributele
esentiale şi cele cheie. Discriminarea atributelor esenţiale este însă o
operaţie delicată, care cere nu numai obiectivitate şi rigoare. dar şi o
foarte bună cunoaştere a domeniului, sensibilitate, subtilitate şi posibilitatea unor comparaţii largi. Astfel, nu numai atributele importante
din punct de vedere formal-funcţional pot fi considerate ca esenţiale, ci
şi unele trăsături idiosincretice, reprezentînd o tradiţie de ordin cultic,
magic, sau artizanal-corporatist, pot fi determinante în definirea
traiectoriei modificărilor unui grup de artefacte asemănătoare. adică a
unui tip. Dar în normă generală, definirea tipului se realizează plecînd
de la atributele esenţiale şi prin evidenţierea atributelor cheie. Încercînd o grupare a acestora, se disting : 1. materialele şi tehnica ; evident,
proprietăţile fizice ale materialelor sau compoziţia lor, care nu interec.:.ează decît în măsura în care determină trăsături formal-funcţionale specifice. în schimb au caracter esenţial combinaţiile de materiale şi tehnicile mixte. 2. Talia sau mărimea ; este vorba aci nu doar de anumite dimE!nsiuni, sau de toate dimensiunile posibile, fără discernămîn t, 'Ci de
<1celea ale căror raporturi - interacţiuni - determină forma şi unele
particularităţi funcţionale, adică, în primul rind de mărimea obiectului
raportat la scara omenească şi de proporţiile lui interioare. 3. Forma ; şi
c-ici trebuie discriminate acele elemente formale determinînd funcţia s0u
aspectul tradiţional sau novator al artefactului. 4. Detaliile ; atît cele
formal-funcţionale cit şi cele decorative. 5. Amplasarea detaliilor ; situarea în raport cu o organigramă funcţională sau cu o ordonanţă
decorativă.

ln ceea ce prh·eşte determinările cantitative sau în ceea ce priatributele comune, s-a propus - evident pe temeiuri încă empirice, bazate pe experienţă şi bun simţ - o structură de frecvenţă care
are calitatea şi de a oferi un criteriu de ierarhizare. Astfel, s-a propus ca
<!semănarea de pînă la 300/0 să determine un grup de tipuri. un grad de
]Semănare între 30o;0 şi 600/0 să determine tipul, iar asemănările depă
şind 600/0 dar nu şi 900/0 să determine subtipul. Evident, toate
aceste baremuri nu trebuie înţelese mecanic ci considerate în raport de
d:stingerea unor atribute esenţiale. De Clsemenea. seturile de atribute
<~c.:.emănătoare nu trebuie să fie constant ztcele0şi. In definirea tipurilor
există o viziune tradiţională, empirică. viziunea monotetică. Analiza
definiţiei monotetice care pretinde constanţa setului de atribute asemănătoare arată că nu este confirmată de realitate. în realitate tipurile se definesc politetic, adi·~·ă pe baza unor seturi de atribute cu variabilitate limitată.
2.5. Reiese clar din cele de mai sus că analiza de sistem ca.pătă
un rol esenţial în determinarea tipurilor, implicit în orice clasificare
tipologică. şi mai ales în ierarhizarea acestor clasificări în grupuri de
tipuri, tipuri şi subtipuri, ceea ce permite o ordornire articulată rnţio
nal şi nu numai o grupare emp~rică a patrimoniului arheolog'.c.

veşte
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3.1. Studiul traiectoriei schimbărilor tipurilor înţelese ca sisteme
în cadrul analizei de sistem, adică luînd în considerare grupm·ea tipurilor care prezintă raporturi şi interacţiuni constante între ele, în c3.drul
unor perioade definite. permite definirea culturilor. Acestea - ansambluri de tipuri - se pot la rîndul lor ierarhiza în grupuri de culturi.
culturi şi subculturi - pentru care factorii definitorii sînt mai ampli
şi nu pot evita o anumită analiză cauzală. In definirea culturilor intră,
în mod necesar, factori teritoriali, temporali - concepte ca epocă, perioadă. fază şi etapă precum şi factori economico-sociali. Cel puţin
la nivelul subculturilor sînt cunoscute grupări de tipuri determinate
social şi specifice sub acest raport, determinate economic şi specifice
din acest punct de vedere sau e.g. determinate religios şi exprimînd o
formă de viaţă socială cu acest caracter.
3.2. Plecînd însă de la schema dezvoltării ontologice - naştere,
creştere, apogeu, decadenţă (îmbătrînire), dispariţie se poate încerca
stabi'lirea unui model de periodizare a dezvoltării unei culturi. Luînd
<lrept criteriu raportul (interacţiunea) dintre frecvenţa tipurilor şi aceea
a subansamblurilor de tipuri, se poate stabili următorul model :
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O.
1.
2.
3.
4.

perioadă

de

tranziţie

perioadă formativă

perioadă coherentă
perioadă subcoherentă
perioadă de tranziţie

tipuri puţine
tipuri multe
tipuri multe
tipuri puţine
tipuri puţine

subansambluri puţine
subansambluri puţine
subansambluri puţine
subansambluri multe
subans::imblurJ multe

Este evident că o traiectorie poate fi modificată într-o măsură mai
mare sau mai mică fie de întîlnirea •cu alte traiectorii de acelaşi gen, fie
de modificarea datelor de intrare în sistem. datorită modificării traiectoriei sistemelor corelate. Toate aceste modificări „aberante" trebuie
Llpreciate corect şi determinate cantitativ. Există metode de calcul şi de
reprezentare grafică, dar ar fi excesiv să intrăm in asemenea studii de
detaliu specific în vederea întocmirii evidenţei ştiinţifice a patrimoniului cultural. Dar încadrarea cultural-cronologică va fi mai corectă,
cu un grad mai ridicat de rigoare operaţională şi cu o articulare ierarhizată raţional, în cazul folosirii conceptelor corelate de cultură, grup de
culturi şi !?Ubcultură, precum şi a celor de perioade de tranziţie, formativă, coherentă şi postcoherenta.
4. După cum se vede, deşi nu comportă epuizarea tuturor procedeelor specifice ale analizei de sistem, evidenţa ştiinţifică a patrirnoniµlui cultural - în primul rînd al celui arheologic - îşi găseşte un
temei metodologic important prin rigoarea operaţionala pe care o introduce şi, mai ales, prin eliminarea considerabilă a elementelor empirice,
subiective din descrierea şi clasificarea artefactelor care-l alcătuiesc.

L'ANALYSE DE SYSTEME ET LES MOYENS D'EVIDENCE
DU PATRil\IOINE CUVI'UREL NATIONAL

RESUMEE
L"analyse de systeme est un procede d'approche scientifique qui pet;~ etre
;'1pplique aussi dans le domaine des evidences du patrimoine culturel, presentant de nombreux avantages. Ainsi, J'analyse de systcme joue un role essentiel
dans J"essai de determination des types et dans la classificalion typologiquc, ce
qui permet d"aboutir a un ordre articule et rationnel du patrimoine culturel au
!icu de s"en tenir a quelques groupages empiriques. L'ctude d2 la trajectoirc des
lypes en cours de transformation. dans J'acception des syslemes. nous pPrmet
d"acceder a une meilleure definition des cultures et ele leur hierarchisation.
L'analyse de systeme appliquee aux cvidencE:'S clu patrimoine culturel possede
C'galement une valeur methodologique. sa ngueur opcrationelle climinant tous
Ies &lements empiriques et subjeclifs qui existent encorc dans Ies cl<issifications
des biens culturels ainsi que dans kur clescriptions.

39

ELEMENTE PENTRU PROIECTAREA
UNUI SISTEM INFORMATIC
AL PATRIMONIULUI CULTURAL
NATIONAL
,
NICOLAE BADEA
Institutul central pentru conducere
şi

informatică

Institutul central pentru conducere şi informatică a luat contact
cu problematica evidenţei patrimoniului cultural naţional in momentul
în care specialiştii angrenaţi în această activitate şi-au dat seama că o
organizare de tip tradiţional - oricît de perfect integrată ar fi ea nu mai poate răspunde normelor actuale de eficienţă şi operativitate
cerute astăzi sistemelor de e\·idenţă.
Compartimentul de e\·idenţă centralizată a patrimoniului cultural
naţional din :cadrul C.C.E.S. ne-a oferit date edificatoare din punct de
vedere cantitativ, precum şi un număr de formulări de cerinţe specifice
domeniul culturii care, prin ele însele, pot constitui o argumentare
în favoarea proiectării unui sistem informatic modern. In acest sens,
C.C.E.S. a devenit pentru noi un beneficiar deosebit de interesant cu
atît mai mult cu cit problematica oferită este inedită pe plan naţional.
Pînă în anul 1979, conform contractului încheiat cu C.C.E.S., Institutul central pentru conducere şi informatică va trebui să furnizeze proiectul unui sistem informatic viabil, apt să furnizeze cu maximum de
operati\·itate răspunsurile scontate.
Este cunoscut sistemul actual de realizare şi de centralizare a
acestei e\·idenţe. Primul pa.:; pe care sîntem pe cale a-l întreprinde
este tocmai evaluarea sistemului existent pentru a vedea în ce măsură
acesta se poate preta unor simple optimizări sau unor transformări
radicale.
Problema care ni se pare a fi de primă importanţă este aceea ci
centralizării informaţiilor. După cum reiese din metodologia organizării
evidenţei elaborată de C.C.E.S. există un nivel local de evidenţă al
marilor unităţi deţinMoare - unul în profil teritorial - al celor 40 de
oficii pentru patrimoniul cultural naţional judeţene şi unul central pe plan naţional - la nivelul C.C.E.S. Cu alte cuvinte, informaţiile privind bunurile culturale se impun prelucrate atît pe plan judeţean dt şi
central. S-a constatat că această prelucrare nu este asigurată astăzi
decît pe plan central.
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Metodologia unitară de organizare-depozitare a fişelor analitice
de evidenţă şi utilizarea indexării coordonate, ca primă etapă în
prelucrarea informaţiilor, conferă actualului sistem un grad destul de
ridi cat de organizare. Aplicarea acestei metodologii este 'însă inegal realizată şi aceasta se datorează dificultăţilor reale pe care le întîmpină cei
angrenaţi în munca de evidenţă. Aceste diJicuHăţi se referă atît la
·cantitatea foarte mare de informaţii ce se impun prelucrate - sînt
estimate cca 10 milioane de documente - cit şi la lipsa personalului
calificat în domeniul informaticii. Fie doar numai aceste două aspecte
:şi. iată. avem suficiente argumente ~n favoarea proiectării unui sistem
1nformartk.
Un sistem informatic pentru patrimoniul culitural naţional ar
trebui să asigure, în primul rînd, o mare operativitate în prelucrarea
informaţiilor, în înmagazinarea şi regăsirea acestora. De asemenea, el
ar trebui să impună norme şi obligaţii ce ar urma să fie respectate de
<t'âtre toţi specialiştii din oficiile pentru patrimoniul 1cultural naţional.
în acest sens, întrevedem ca o ipoteză de lucru angrenarea centrelor
teritoriale de cakul electronic în munca de prelucrare primară a infor:rriaţiilor. Informaticienii, în colaborare cu specialişti din oficiile judeţene pentru pâtrimoniul cultural naţional, vor putea furniza organismului central, respectiv Consiliului Culturii ~i Educaţiei Socialiste,
în locul fişelor analitice de evidenţă - care astăzi, din punct de vedere
t'.alitativ, se înscriu sub cerinţele C.C.E.S. - suporturi cu informaţii
normalizate, apte de a fi convertite şi prelucrate. Fireşte, într-o asemenea perspectivă, C.C.E.S. va trebui să aibă în subordine un oficiu
de calcul, să fie dotat cu echipament, să fie în posesia unor programe
care să asigure prelucrarea.
Astfel, imaginîndu-ne un sistem informatic ierarhizat, ne vom
putea gîndi la proiectarea unei bănci de date culturale, la o reţea de
baze de date interconectate. Realizarea unei reţele informatice, care
~ă conexeze oficiile judeţene penrtru patrimoniul cultural naţional prin
intermediul centrelor teritoriale de calcul electronic, ar ,rezolva problemele foarte complicate ale actualizării informc:iţiilor şi urmăririi circulaţiei bunurilor culturale.
Evidenţa patrimoniului cultural naţional, imaginată ca reţea de
baze de date interconectate, va putea înlesni luarea unor decizii cu
mult mai fundamentate în legă1 tură cu ocrotirea patrimoniului cultural
naţional, prin participarea tuturor factorilor angrenaţi în munca de
evidenţă. Se vor putea stabili, de asemenea, modalităţile optime de
aderare şi formulare a cererilor de prelucrare, ritmul şi statutul
acestora.
Am încercat, foarte pe scurt, să prezentăm cîteva din intenţiile
Institutului central pentru conducere şi informatică în legătură cu proiectul de sistem solicitat de C.C.E.S. Fireşte, cele expuse nu reprezintă
soluţia noastră finală, ci doar propuneri pe care deja le-am pus în
1

1

1

discuţie.

Ceea ce trebuie însă reţinut este faptul că Institutul ·central pentru conducere .şi informatică va asigura asistenţă de specialitate atît
înainte, cît şi după implementarea sistemului, punînd la dispoziţia
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C.C.E.S. o metodologie precum şi toate celelalte elemente necesare constituirii sistemului informatic al patrimoniului cultural naţional.
Vor trebui, pentru aceasta, parcurse un număr de etape obligatorii, vor trebui realizate testări prealabile. Problematica patrimoniuliu cultural naţional este pentru informaticieni inedită. La rîndul lor,
soluţiile pe care le vom propune vor fi, în mare măsură, inedite. \•om
utiliza, este propabil, limbaje de programare cu mult mai apropiate de
limbajul natural ; se va asigura independenţa structurilor logice a datelor de structura lor fizică etc. De asemenea, vom angrena în munca
noastră de proiectare pe specialiştii din reţeaua muzeală a C.C.E.S. şi
oficiile pentru patrimoniul cultural naţional, istorici şi arheologi, istorici
de artă şi filologi, etnografi şi naturalişti. Ne punem mari speranţe într-o asemenea colaborare şi participare. De aceea, prezenta consfătuire
nu poate fi decît de bun augur.

SUGGESTIONS FOR DESIGNING AN INFORMATIC SYSTE:\I
FOR NATIONAL CULTURAL PATRIMONY

ABSTRACT
The designing of an informatic system for National Cultural Patrimony
registration is a new and extremely complex subject for a Computing Centre.
The eYaluation of the existant system revealed the opportunity of impro\·ement
by designing a new system that should have the aid of a computer. In this
respect it is necessary for the beneficiary of this design to be equipped witFi
computing facilities and the specialists invol\·ed in this action fo be particulary
trained in this field.
The draft of the designed system that was suggested starts from the idea
of cstablishing an informatic network of National Cultural Patrimony County
Offices through the territorial Computing Centres. ln this way il is possiblc
to haYe the assurance of a strict validation of the information that is circulatecl
and centralized making use of a computer process control.

LE PROJET D'UN SYSTEME INFORMATIQUE
DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL

nESUME
Le projet d'un systeme informatique pour Ic traitement des donnees qu"offre
l'inYentaire general de notre patrimoine culturel national est un sujet inedit et
tres complexe pour un Centre de calcul electronique. Une analyse que l"auteur
a foite en partant du systeme existant a demontre qu'il serait utile de projeter
un nouYeau systeme qui puisse beneficier des avantages qu"offre le traitement
Clutomatique.
Dans cette perspective ii est recommandable que le beneficiaire d"un tel
projct soit dote d'un ordinateur et de ses peripheriques d'une part et d'assun'rla specialisation des cadres necessaircs a la realisation des programmes, a leur
mise en application et a leur integration dans un nouveau sys:teme.
L"avant-projet du systeme que l'auteur propose a comme point de dcpart
J'hypothese d'un reseau informationnel pouvant englober les offices departamentaux du patrimoine culturel national grâce ă la par<ticipation des centres
territoriaux ele calcul. Ainsi on assurerait un contrâle strict des informations
vehiculees et la possibilite d'une centralisation informationnelle d'une grande
efficience.
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HOLOGRAMA- O SOLUTIE
PENTRU
•
ÎNMAGAZINAREA INFORMAŢIILOR
VIZUALE PRIVIND BUNURILE DIN
PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL
•
RADU BAGDASAR

Muzeul Literaturii Române

al patrimoniului cultural naţional se perce necesităţile de informare operativă cresc şi
tehnicile de prelucrare şi gestionare a informaţiilor devin mai eficiente. Calculatorul reprezintă astăzi, în mod firesc,
soluţia optimă şi cea mai sigură de rezolvare a multiplelor probleme pe
care le ridică evidenţa patrimoniului cultural naţional din punctul de
vedere al posibilităţilor de furnizare a informaţiilor. Cu ajutorul calculatorului le putem înmagazina şi le putem prelucra. Prin intermediul
terminalelor, calculatorul oferă date prelucrate sub formă de texte.
Utilizînd, deci, calculatorul folosim implicit cuvinte şi cifre, reprezentînd bunurile culturale tocmai prin intermediul acestor cuvinte şi cifre.
Beneficiarii sistemului de evidenţă al patrimoniului cultural reclamă
îmă· cu precădere informaţii vizuale. Ei vor în primul „să vadă" bunurile rulturale, nemulţumindu-se doar cu o desc1iere. În momentu~
de faţă, soluţia constă în investigarea unui fond de imagini aferent evidenţei patrimoniului cultural naţional sub forrr.a unei fototeci, dişoteci,
filmoteci etc. La o cantitate mare de fotografii, care se poat.e ridica
la citeva milioane de exemplare, regăsirea nu poate fi decît anevoioasă
şi prin urmare, neeficientă. De aceea, ne exprimăm părerea că tehnica
şi procedeele holografiei au şansa să devină soluţia de viitor a evidenţei
patrimoniului cultural naţional. Astăzi ceea ce se poate chema speranţă,
mîine, poate deveni o realitate palpabilă.
Fenomenul fizic al holografiei a fost descoperit în 1948 de Dennis
Gabor, dar posrbilitatea utilizării lui practice în înregistrarea imaginilor tridimensionale şi în construirea de memorii de mare capacitate
şi \iteză pentru cakulatoarele electronke este de dată relativ recentă.
Tehnica deceniului al cincilea nu dispunea de o sursă de lumină perfect coerentă şi monocromatică, condiţie indispensaibilă a obţinerii unor
holograme de calitate. De abia după anii '60, cînd s-a pus la punct laserul, o serie de cercetători (R. N. Leith, J. Upathiem) au reuşit să obţină
holograme satisfăcătoare. Cum poate fi realizată, pe scul't, înregistrarea holografiică a unei imagini.
Sistemul de

evidenţă

fecţionează pe măsură
totodată, pe măsură ce
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Elementul principal este, după cum
lumină coerentă şi monocromatică necesară

am menţionat. o sursă de
pentru obţinerea unui contrast maxim al franjurilor luminoase produse de interferenţa undei de
referinţă şi a undei reflectate. Fasciculul, provenind de la această sursă.
iluminează atît obiectul de înregistrat (prin deviere ·cu ajutorul unei
oglinzi semitransparente, obiectul fiind plasat necoliniar cu sursa şi suportul) cit şi suportul pe care se face înregistrarea (în general film sau
placă fotografică). În consecinţă, pe supo1,tul de înregistrare vom ave<1
atit unde provenind direct de la sursa de lumină, cit şi unde reflectate
de obiectul de înregistrat. Cele două tipuri de unde interf erează pe
suportul înregistrării. obţinîndu-se astfel holograme.
In tehnica de înregistrare fotogr:lfică un obiect tridimensional devine bidimensional, tocmai pentru că diferenţa de fază a undelor luminoase emise de diferitele părţi ale obiectului. situate. fireşte. la di-;tanţe variabile de placa fotografică. se pierd. Obiectul este înregistrai.
ca şi cind ar emite în întregime unde de aceeaşi fază. Tocmai acest
neajuns al undelor provenite direct de la sursa de lumină şi a celor provenite indirect. prin reflexia pe suprafaţa obiectului, aduce informaţLl
stereoscopică, ce se pierde în tehnica fotografică, obiectul fiind reţinut
in spaţialitate, în tridimensionalitatea sa. Restituirea imaginii holografice se face 1n condiţii a5emănăfoare cu cele ale înregistrării. Holograma este iluminată din acelaşi unghi de o sursă de lumină coerenhi..
identică cu cea folosită la înregistrare, privitorul percepînd obie~·tuI
în relief pe film sau placa foto. In faţa acestei imagini reale. se obţine
o imagine virtuală în aer, care, poate fi observată cu ochiul liber, d:.:ică
este aşezată în afara fasdcolului transmis. Ea este identică cu obiectul
real. Privitorul îşi poate schimba .poziţia observînd imaginea din diver~e
unghiuri, ceea ce îi relevă noi aspecte ale obiectului înregistrat, întocmai cum se intîmplă şi în contemplarea unui obiect real. Fii·eşte.
pentru a se putea vorbi de înregistrarea tuturor obiectelor muzeale.
dintre care unele sînt de dimensiuni .foarte mari. rămîn de pus la punct
unele detalii tehnice. Aşadar, spre deosebire de metoda fotografică deînregistrare a unei imagini. în care nu se reţine decît amplitudine:-r
undei luminoase. deci distribuţia de intensitate dintr-o imagine. în înregistrarea holografică se reţine atît amplitudinea cit şi faza acesteia,
deci toate informaţiile pe care le conţine frontul de undă. Din punctul
de vedere al conservării laturii morfologice a unui obiect în muzeografie, interesantă este perspectiva obţinerii imaginilor holografice direct în aer, fără un suport material special.
Din acelaşi punct de vedere, holograma mai prezintă o proprietate importantă. în fotografie, relaţia dintre obiectul de înregistrat şi
imaginea de pe placa fotografică este de unu la unu, cu alte cuvinte,
fiecărui punct al obiectului îi corespunde un punct de pe placa fotografică. şi invers. Prin urmare, dacă .fotografia suferă o deteriorare globală sau parţială, o parte din informaţia generală sau întreaga informaţie din porţiunea deteriorată este iremediabil pierdută. în holografie
jnsă, ·lucrurile nu stau astfel, pentru că unda reflectată de obiect inte!·ferează cu unda de referinţă pe suprafaţa plăcii fotografice sau filmu-
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lui. formînd franje de interferenţă extrem de dense (circa 200 linii/
milimetru) care acoperă întreaga suprafaţă a hologramei. Ca atare, chiar
dacă holograma se deteriorează parţial sau se sparge, imaginea obiectului poate fi reconstiituită în întregime numai pe baza unui singur
fragment al hologramei.
O al,tă proprietate a hologramei se referă la distanţa la care se
poate obţine imaginea obiectului în raport cu holograma şi la dimensiunile ei. Variind 1ungi mea de undă a radiaţiei de culegere se pot
obţine măliri sau micşorări ale dimensiunilor imaginii obiectului. concomitent ,cu mărirea sau micşorarea distanţei ei faţă de hologramă. Se
pot obţine în acest fel măriri ale imaginii de aproximativ un milion
de ori. Această proprietate este utilă în special în :ce priveşte înregistr::irea obiectelor de mari dimensiuni (monumente arhitectonice. grupuri
statuare etc.). Este important faptul că şi la noi în ţară se desfăşoar•1
de ciţiva ani ample cercetări privind holografia şi .aplicaţiile ei în laboratoarele Institutului <le fizică atomică. Dispunem deci de o bază ştiin
ţifică şi de mijloace materiale autohtone în realizarea unui proiect c~1
cel descris aici.
Putem să înregistrăm, fără nici un fel de pierdere 1de informaţie. componenţa morfologică a obiectelor muzeale aşa cum se prezintă ele actualmente sau după o eventuală restaurare. Fireşte. acest
obiectiv se poate realiza de-a lungul unui număr de ani. stabilind tabele
de priorităţi, în funcţie de importanţa diverselor obiecte muzeale şi de
ritmurile diferite ale proceselor de degradare care le afectează.
în pofida faptului că propunerea dezvoltată aici pai·e a ne sugen
faptul că ne aflăm în faţa unui proiect de ctnvergură. punerea ei în
aplicare necesită resurse tehnice şi umane destul de reduse şi implicit,
im·estiţii minime. In schimb, cîştigul este incomensurabil. In momentul
în care un anumit obiect din patrimoniul 'CUl1tural al omenirii a fo.;:,t
înregistrat pe placa holografică, se poate spune că el a fost trecut şi în
sens propriu, în eternitate. Pe acest suport el poate fi conservat, fără
riscul vreunei deteriorări, un timp nelimitat.
Metoda descrisă mai sus pare a fi una din modalităţile cele mai
promiţătoare de salvare a laturii marfo-semantice a obiectelor muzeale.
ln schimb, ea nu permite în mod direct reconstituirea automată (singura care asigură fiidelitatea perfectă în raport cu originalul) a obiectelor, în eventualitatea că originalul s-a deteriorat într·-O măsură prea
mare. O metodă care ar face posibil şi acest lUJcru este depozitarea pe memoriHe 'Calculatoarelor electronke a datelor morfologice ale exponatelor
muzeale. Culegerea acestor date se poate face direct de pe original, cee:..i
ce este de dorH. sau indirect. de pe holograma obiectului. Metoda este
ceva mai complicată, întrucît imaginea nu se înregistrează ca atare, ci
prin convertirea ei în date numerice. Suporturile înregi1strării pot fi
cele folosite în mod uzual pentru memoriile auxiliare ale calculatoarelor (disc, tambur, bandă sau cartelă magnetică).
Problema principală a metodei este traducerea imaginii continue
a obiectului în informaţia numerkă. Traducerea formei propriu-zise a
obiectului nu prezinrtă dificultăţi deosebite. Cu ajutorul unor dispozi-
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tive interferometrice se culeg şi se înregistrează în memorie ecuaţiile tuturor contururilor distincte ale obieotului. Se porneşte de la baza
acestuia, de exemplu, şi se înregistrează contururile secţiunilor orizontale prin obiect din milimetru în milimetru. sau chiar la intervale mai
reduse. Se elimină apoi toate ecuaţiile identice, aparţinînd unor planuri
vecine, înregistrîndu-se însă distanţa între planurile ale căror contururi au ecuaţii diferite. Traducerea numerică a structurii cromatire '.1
imaginii este ce,·a mai complicată. Mai întîi trebuiesc cuantificate lungimile de undă ale spectrului lwninii într-un număr suficient de mare
de nuanţe echidistante. incit culorile reale ale obiectului să fie Cltît
de fin aproximate, astfel ca la nici un test comparativ cu subiecţi umani
s.:i nu se poată constata vreo deosebire între cromatica obiectului re,11
şi cea a obiectului generat. Intreg acest repertoriu de nuanţe stand3rd
este depus în memoria calculatorului care va aproxima culoare3 fiecărui punct al imaginii obiectului prin cea mai apropiată din nuanţele standard din memoria sa. Nuanţele fiind numerotate, în locul structurii cromatice continue a obiectului real, calculatorul va depune în
memoria sa o matrice de nwnere.
Aceasta este metoda de principiu. Practic însă lucrurile sînt mult
mai complicate. Mai întîi se iau imagini ale obiectului (procedeul este
valabil şi pentru metoda holografică) în a.şa fel incit, cu un număr minim de imagini, să se capteze toate părţile vizibile ale obiectului. De
pi 1ldă se ia mai întîi o imagine care să includă atît faţada. două din
laturi şi plafonul. Următoarea \·edere se ia dintr-o poziţie diametral
opusă, de partea cealaltă a clădirii, incluzind spatele acesteia şi laturile
neprinse în imaginea anterioară. Aceasta pentru exterioare. Într-un
mod analog se procedează şi pentru interioare. Eventual. atunci cînd
proiecţia în plan a obiectului respectiv nu este dreptunghiulară s·m
pătratică, ci trapezoidală sau poligonală se iau trei, patru sau mai multe
imagini ale obiectului care să se situeze una în continuarea celeilalte
în aşa fel, incit înscrierea lor să dea imaginea circulară a acestuia.
In memorie se depun atît imaginea exterioară cit şi cea interioară. desfăşurate geometric.
Urmează apoi prelucrarea imaginii după procedeele utilizate în
televiziune. După cum se ştie, imaginea culeasă de camerele de luat
vederi TV este descompusă într-un anumH număr de puncte dL<;.puse
matricial, pe linii şi coloane. Conform normelor O.I.R.T. numărul
de puncte cuprinse într-o linie trebuie să fJe de 832, iar numărul de
puncte dintr-o coloană (pe verticala imaginii) de 625. Aşadar, pe ecranul pe care ni se va afişa ulterior imaginea, aceasta va fi de fapt descompusă în 832 X 625 = 520.000 de puncte. Fiecare drin aceste puncte
va avea o intensitate luminoasă şi o cuioare bine dete<:;iinată, corespunzînd intensităţii şi culorii punctului omolog de pe imaginea cr::msmisă.

Odată stocată în memorie, traducerea numerică a imaginii obiectului, acesta poate fi reconstituit oricînd cu ajutorul unor periferice
adecvate - freze şi strunguri cu program în cazul sculpturilor. maşini speciale de pictat în cazul pictudi, plottere in cazul graficii şi desenelor etc.
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S-au -realizat deja cu succes astfel de experimente, de la culegerea automată a datelor şi convertirea lor numer~.~ă, stocarea în memorie şi pînă la ,generarea automată a duplicatului. Există, de piLd:l.
reproduceri de cakulator după operele lui Mondrian. Paul Klee, Hans
Hartung etc. Un 'cunoscut expert american în problemele artei pe calculator, Michael Noll, autorul reproducerilor după Mondrian, a supus unui
test comparativ un original .Şi reproducerea sa pe calculator. Subiecţii
aveau toţi o cul1tură generală corespunzătoare în domeniu artelor, unii
dispunînd chiar de studii de specialitate în acest sens. In cursul testării
s-au obsen·at următoarele : mai întîi, alături puse cele două exemplare,
foarte puţini au fost capabili să deosebească originalul de copie, apoi,
odată identificate exemplarele, cei mai mulţi au preferat copia originalului pentru ca'lităţiile ei. In aparenţă paradoxal. dar dacă ţinem seama
de faptul că ma.şina poate realiza o copie perfectă după original, dar
1n culori .şi cu materiale mai durabile (care să-i menţină starea fizică
deasupra limitei dintre patinat .şş deteriorat), reiese că relaţia copie ·original se schimbă radical, în pofida prejudecăţilor, în favoarea copiei.
Se pune chiar problema dacă, în aceste condiţii, o operă originală mai
are \Teo funcţie în afară de aceea de a servi drept prototip pentru cul~gerea d:itelor .şi realizarea unui număr onidt de mare de astfel de
reproduceri superioare. Copiile acestea perfecte prelungesc practic la
infinit tinereţea fizică a unei opere, ele fiind generate pe baza unei
structuri numerice existente în memoria maşinii, în vreme ce originalul
este supus unei imperceptibile dar fatale dezintegrări.
Fireşte. putem întrebuinţa .şi alte metode pentru despulerea datelor morfologice ale obiectelor de patrimoniu. Una din ele se poate baz~i
pe luare de imagini cu ajutorul camerelor de televiziune, ,pentru p::irtea
bidimensională a imaginii, urmînd ca informaţiile pri·vind cea de a
treia dimensiune să se culeagă tot cu ajutorul unor dispozitive interferometrice şi să fie depuse, împreună cu localizările respective. în
memorie. Se poate, de asemenea, folosi o înregistrare reprezentativă a
datelor morfologice, care este de fapt tot o reprezentare bidimensională dar în cadrul căreia se notează, prin simboluri, cea de a treia dimensiune.
in chip de concluzie, dorim să subliniem faptul că tehnologia
actuală ne pune la dispoziţie mijloace materiale .şi metode pe care
nu avem voie să le ignorăm, atit în perfecţionarea modalităţilor deja
existente de conservare, cit .şi în inaugurarea unor căi noi de păstrare
intactă a valorii funcţionale a obiectelor de patrimoniu.

HOLOGRA:!VI - SOLUTION FOR STORAGE OF VISUAL INFORMATION
CONCERNING NATIONAL CULTURAL PATRIMONY OBJECTS
ABSTRACT

Starting fromi the alarming degradation process (due to a c-omplex of
natural and artic:ial agents) of the museum objects - process which in spite of
'.Jw rapid progress of restoration <md conservation cannot be stopped this
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paper proposes a solution based both on an original conceplion of the ontologica! statute of the museum objects and on a superior technical solution of
their registration.
The paper is structured on three segments.
The first of them contains an ontologica! analysis of the museum object,
standing out four sides or Modalities of existence of this one : the physical side,
the psycho-emotional side, the commercial side and the morpho-semantic side.
The only side to which the contemplator has access, -consumes". from such an
object is the morpho-semantic one. The morpho-semantic side relies on the form
and the chromatic aspect of the object to which the contemplator adds a certain significance. This is the only aspect. the only hypostasis in which the museum object exists for the members of the collectivity - with the exception of
a negligible minority. In it !ies the historical. moral. aesthetical etc. values of
the objects and consequently we must abandon the myth of the phys1cal oneness
of the original. As a conclusion - in the conditions when these objects (originals) will sooner or later be irrecoverably !ost for the humanity - we can now
save definiti\·ely the morpho-semantic side - practically identic in our conoeption to the original from the social point of view.
The second segment of the paper proposes a method for tl„e safeguarding and preservation of the whole national patrimony by replacing the photography by the holografic registration of the objects more exactly of their
morpho-semantic side. The holografic procedure offers more advantages. First,
it is not more expensive than the classic procedure of the photography. se:
candly, it presents the objec.:t stereoscopically, in its three-dimensionality, therefore without any loss of information. Thirdly, it presents quasiabsolute guarantees as regards all possible destructions due to a speci fie property which enables
a perfect reconstitution of the whole on the basis just of a single fragment o[
the hologram. Finally, this procedure gives the possibility to magnify the image
of the object - by varying the wave lenght () of the restitution radiation
up to a million times. Ali these advantages recommcnd the holography as un
ideal solution for the registration of patrimonial objects.
The third segment of the work refers to the likely automatic reconstitution of the patrimonial objects. We specify that the automatic reconstitution
is the only modality through which a perfect fidelity to the original can be
obtained. It also implies rapidity in its execution. To implement this it is necessary first to convert numerically the images of thc object (that is their form
and chromatic aspect) and to deposit them into thc auxiliar memory of a computer. When we want to reproduce the object, we shall couple physical machines (milling machines, lathes, painting machines etc.) to the computer which
will command them the form (in the form being implied the properties of the
surface : shiny, rough, hard etc.) and the colour which is to be effected. This
kind of working is known under the name ··on-line". It is possible to the physical machines to work "off-line", the same numerica! data being pulled out from
the computer memory and shifted to these machines on a magnetic, paper
tape etc.
The big patrimonial objects, of course. present some complicated problems
in this respect ; but the basic method remains the one described above.
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PRELUCRAREA AUTO MA TĂ
A DATELOR DIN DOCUMENTELE
DE ARHIVĂ SI
. REGĂSIREA
LOR TEMATICĂ
MARIA PARVULESCU
Direcţia

Generală

a Arhivelor Statului

Direcţia Genernlă a Arhivelor Statului, integrată organic în rîndul
instituţiilor cu rol deosebit în domeniul activităţii politico-ideologice,
cultural-ştiinţifice şi de propagandă, desfăşoară o amplă actidtate pentrµ dezvoltarea bazei documentare, păstrarea, conservarea şi valorificarea izvoarelor istorice din Fondul Arhivistic Naţional.
MilHînd cu hotărî re pentru transpunerea în viaţă a prevederi lor

Programului partidului privind introducerea mijloacelor de prelucrare
a datelor şi i·ealizurea Sistemului Naţional de Documentare,
a Hotărîrilor Secretariatului C.C. al P.C.R. şi a Decretului Consiliului
de Stat nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al R. S. România. Arhivele Statului şi-au inten.sificat eforturile în vederea soluţio
nării multiplelor cerinţe de informcire documentară care să răspundă

automată

nec•~ităţilor cercetării ştiinţifice.

În contextul creşterii şi diversificării sferei de preocupări ~1le
Arhivelor Stcitului. o d:.ltă cu finalizarea în linii mari a acţiunii de inventariere, s-a trecut la efectuarea cercetării temcitice a fondurilor şi ·~·o
lecţiilor arhivistice socotite ca fiind cele mai valoroase din pund de
vedere al informaţiilor ce le conţin, care au fost pregătite în vederect
microfilmării pentru fondul de asigurare, la sistematizarea şi clasificarea
tematică a fişelor ce se întoomesc, la organizarea acestorci în fişiere şi
prelucrarea automată cu ajutorul cakulatorului. contribuind astfel b
creşterea cantităţii de informaţii furrnzate cercetătorilor. prin reducerea duratei de informare în favoarea sporirii timpului afectat activităţii
creatoare a acestora.
Criteriul de bază în efectuarea cercetării tematice îl constituie
studierea exhaustivă a documentelor şi întocmirea fişelor prin relevure:t
informaţiilor principule .şi secundare cf: constituie problema
actului,
ceea ce a presupus din partea arhiviştilor o documentare temeinică asupra i'Storicului şi actiVlităţii instituţiei sau personalităţii creatoare a fondului sau colecţiei, cunoaşterea utît a publicaţiilor şi a documentaţiei
din domeniul respectiv, cît .şi a lucrărilor în care documentele uu fost
editate.
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Menţionăm că s-au pus în cercetare 201 fonduri şi colecţii arhivistice din care 92 au fost încheiate, iar 109 sînt în curs de cercetare,
rezultînd 344.506 fişe tematice.
Cercetarea tuturor documentelor dintr-un fond sau colecţie pusă
în lucru şi întocmirea de fişe pentru probleme la care se referă
c1cestea, au impus necesitatea elaborării unui Clasificator tematic care
să faciliteze sistematizarea şi clasificarea informaţiilor extrase din documente. Acesta dă posibilitatea încadrării informaţiilor din documentele de arhivă în 20 de clase tematice, reprezentînd tot atîtea domenii
de activitate din sferele vieţii politice. economice, sociale, culturale. şti
inţifice etc. a ţării noastre de-alungul timpurilor. La rîndul lor, cla5ele
tematice cuprind o grupare a informaţiilor pe teme, subteme şi probleme. permiţînd o cercetare a documentelor în cauză atît sintetică cit

şi analitică.

La elaborarea clasificatorului tematic am utilizat metodologia de
lucru a INID pentru alcătuirea Tezaurului Naţional Politematic care
:-ealizează o clasificare a informaţiilor din domeniul economic şi tehnic.
Clasificatorul tematic este un instrument deschis, poate fi complet;::.t cu noi aspecte rezultate din cercetarea treptată a documentelor de
arhivă, cunoscut fiind faptul că acestea conţin informaţii, ştiri, fapte
de orice natură şi din oricare domeniu. De altfel. experimentarea lui în
cadrul filialelor a confirmat acest lucru. iar propunerile. obsen-aţii\e
şi sugestiile pe care le-am primit confirmă previziunile noastre în
această privinţă.
Fişele tematice organizate conform clasificatorului r,e păstrează în
fişiere tematice la DAC şi la filiale. Amintesc aid opi11ia regretatului
prof. Aurelian Sacerdoţeanu care arăta : „Organizarea fişierelor tematice pe baza cercetării exhaustive a documentelor este o operă măreaţă,
pe care n-au realizat-o decît puţine arhh·e. E bine să nu fie omis din
planul de muncă. urmînd să fie completat an de an, fond de fond, generciţie de generaţie".

Totodată, fişele tematice sînt supuse unui lanţ de operaţiuni (dactilografiere OPR, înregistrare, indexare coordonată. înmagazinare). în
vederea prelucrării automate cu ajutorul calculatortului, constituindu-se astfel un fişier central de informaţii pe benzi şi discuii magnetice. regăsirea efectuîndu-se pe baza tematicii solicitate.
Problema introducerii informaticii documentare în acti\·itatea
arhivistică preocupă în ultimii ani din ce în ce mai mult conducerile
de arhivă ale multor ţări din lume. aspect reliefat atît de publicaţiile
de specialitate, cit şi de manifestările internaţionale organizate de CI.A
(Consiliul Internaţional al Arhivelor) care, începînd cu anul 1964, a
supus cu regularitate dezbaterii congreselor şi conferinţelor sale, teme
privind tehnica şi prelucrarea automată a d:i.telor.
Din documentaţia de specialitate se detaşează concluzia potrivit
căreia majoritatea arhivelor s-au preocupat, prin ansamblul măsurilor
întreprinse, de arhivarea noilor tipuri de documente rezultate din prelucrarea automată a informaţiilor în diversele domenii de activitate,
înregistrate pe suporturi maşino-interpretabile (cartele perforate, benzi
perforate. benzi magnetice, discuri magnetice), apreciindu-se că 400;,1
din numărul arhivelor păstrează asemenea fonduri.
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Paralel cu acestea se constată o intensificare a muncii de creare
a sistemelor automatizate de organizare, păstrare .c;;i regăsire a informaţiilor ca rezultat al creşterii volumului de documente în epoca contemporană, al sporirii cererii de informaţii .retrospective din documente, lll
progresului mijloacelor perfecţionate de prelucrare a datelor.
După o perioadă de c:îţiva ani de investigare, de studiu. de experimentare, de consultare cu alte instituţii de profil, DGAS, în colaborare cu un prestigios colectiv de specialişti (analişti. programatori. informaticieni, matematicieni şi ingineri) de la CEPECA, ASE, CID, a proiectat şi elaborat Sistemul automat de înmagazinare, păstrare şi r-egă
sire a informaţiilor din documentele de arhivă, care are următoarele
funcţionalităţi :
1.

Creează, actualizează şi păstrează
informaţii din documente ;

pe benzi magnetice

fişiere

cu

un număr însemnat de informaţii prin codificarea
caracteristicile documentelor) ;
3. Facilitează prelucrarea automată a informaţiilor în toată complexitatea şi- varietatea lor ;
4. Exploatează fişierele de date periodic, pe măsura încărcării lor
~i la cerere, pentru furnizarea
operativă de .răspunsuri tematice şi statistice.
2.

Concentrează
lor (cotele şi

In prezent, dispunem în faza de exploatare de un număr de
20.000 rezumate tematice, urmînd ca pînă în anul 1980 să ajungem,
conform programului elaborat în acest sens, la 500.000 documente.
Subliniem că acest minim de informaţii pe care s-au făcut testcirile şi experimentările de 1igoare, reflectînd evenimente şi procese
social-politice, economice, culturale, ştiinţifice etc., din aproape toate
epocile istorice, prin preluc·rările la care au fost supuse şi prin rezultatele obţinute, confirmă atît metodologia elaborată cit şi eficienţa utilizării cakulatorului în munca de arhivă, caracterizată pdn rapiditatea şi numărul relevant de documente obţinut la o cerere de regăsire
tematică.

Se poate spune că, dacă in cei aproape 150 de ani de ex!s ten ţt1
a Arhivelor Statului nu s-a putut încălca principiul de păstrare a documentelor după creator, fapt care a detei-minat un acces lent la informaţii. numai prin parcurgerea inventarelor şi implicit a dus la efectuarea unor cercetări parţiule, incomplete. Ca urmare a dezvoltării tehnicii, a creşterii numerice şi calitative a personalului, Arhivele Statului işi aduc un aport mni mare pe frontul cerc"'t!tării şti1nţelor sociale,
la elaborarea unor tratate, sinteze şi manuale .care răspund unor cerinţe
de or:din ştiinţific, cultural şi de prezentare a României pe plan inter-naţional. furnizînd mult mai multe date, informaţii, fapte care vor completa tabloul istoriei poporului nostru de două ori milennr pe aceste
meleaguri şi vor permite analize, comparaţii, concluzii, în unele domenii inedite.
Impli cate profund în dezvoltarea forţelor productive, mai nles 3
forţei de muncă, ca şi in făurirea noilor relaţii de ,producţie. ştiinţele
sociale sînt puse în faţa uno,r probleme deosebite, care necesită exami1
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narea unor struoturi complexe şi a unui volum mare :de informaţii.
Printr-o muncă perseverentă, bine organizată, de înmagazinare .şi regăsire automată a informaţiilor, Arhivele Statului vor ven_i în ~nt_împi
na.rea realizării acestor sarcini indicate de conducerea part1dulu1 ş1 statului nostru, valorificind cu maximum de eficienţă Fondul Arhivistic
Naţional.

SELF-PROCESSING OF DATA FROM THE ARCHI\"AL
DOCUMENTS AND THEIR THEMATIC HETRIEV AL

ABSTRACT
ln the context of a permanent increase and diversity of the State Archives
activities, the General Directorate of the State Archives began to carry into
effect, at the same time with the finishing of the drawing up activity of the
archival fonds and collections inventories, the thematic research of the most
microfilming for thP security fonds. It also began the systematization and themat1c
classification of 'I.he summaries and their organization in the thematic files anu
the self-prncessing by means of computer.
An increase of the amount of information and a teduction of the lengil
of the research time were obtained in this way.
The research of al! the documents belonging to an archi\·aJ group or collection, in course of processing, and the drawing up of cards for the subject,
they reffer to, needed the el.:iboration of a subiect m<:tter classifier to facilitate systematization and classification of the information data taken from thc
documents. Owing to it the records data could be classified into 20 subject
matter classes that represent various fields of activity of the politica!. economic,
social, cultural and scientific life in our country în the course of time. In their
turn, the s..ibject matter classes include a grouping of data according to their
themes, underthemes and matters that make easier the synthetic and analytic
study of the respective documents.
For their self-processing by means of the computer the summaries pass
through a succession of operations (OPH typing, recording, putting on the coordinated index. storage). In this way a principal file of information on the
magnetic 1 apes and discs is forrr:ed. The information will be found again 011
the qasis of the requested themes.
After somc years of research, study, experiment and consulting the other
alike institutes, General Directorate of the State Archives projected and elaborated the System of Computerized Data Processing Techniques applied to the
archival records aiming at :
1. To form, bring up to date and keep on the magnetic tapes, cards with
document data ;
2. To concentrate a great number of data by codifying them (classification marks and specific features of records) ;
3. To facilitate the computerized data processing in al! their complexity
and variety :
4. To exploit penodically the data bank according to their loading and
at request in order to provide, promptly, subject matters and statistica! answers.
Being deeply involved in the development of the productive forces, mainly
of the labour force. as well as in the forming of the new productive relations,
the social sciences face some particular pr0blems which need the study of some
complex structures and of a great bulk of data. The State Archives, by a persevering activity, wel! organized, concerning the computerized data processing
tech~iques, will achieve the targets indicated by our state and party leadership,
turnmg to account with an utmost efficiency the National Archival Fonds.
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PRELUCRAREA AUTOMATĂ
i\ EVIDENTEI
. FONDURILOR
ŞI COLECŢIILOR ARHIVISTICE
MARIA KLAUS
Direcţia Generală

I. Necesitatea

prelucrării

a Arhivelor Statului

automate a datelor.

De ce este necesară înregistrarea şi prelucrarea datelor ? De ce se
timp. bani şi energie într-un domeniu mult mai puţin productiv, cel puţin în aparenţă, decît fabricarea şi vînzarea ,produselor ?
Informaţii1le reprezintă o necesitate economică reală. Indiferent
de amploarea activităţii economice desfăşurate. faptele şi cifrele esenţiale trebuie înregistrate şi prelucrate. Numai în acest mod se poate
păstra controlul asupra operaţiei respective. Cu cit economia este mai
complexă, cu atît informaţiile sînt mai imperios necesare.
In evoluţia metodelor de conducere a organizaţiilor
economice
unii autori disting trei stadii reprezentative şi anume :
1. conducerea tradiţională, care se bazează pe experienţă, intuiţie
şi bun simţ;
2. conducerea modernă, care sistematizează pregătirea deciziilor,
<1plicarea lor şi controlul rezultatelor ;
3. conducerea ştiinţifică, care adaugă conducerii moderne prelucrarea automată a informaţiei, rigoarea unui aparat matematic adecvat pregătirii deciziHor.
ln zilele noastre ştiinţa şi tehnica se dezvoltă într-un ritm foarte
rapid. ceea ce creează complexitate care devine din ce în ce mai greu
de controlat, de stăpînit. de condus.
Conducerea unei întreprinderi nu trebuie să fie înecată în informaţii. ea trebuie să primească numai informaţiile efectiv necesare.
Nici unul din atributele conducerii nu poate fi realizat în lipsa
informaţiilor sau în condiţiile unor informaţii necorespunzătoare. Pentru a răspunde în cel mai înalt grad exigenţelor unei conduceri ştiin
ţifice, procesul informaţional care se desfăşoară în întreprindere trebuie
.să fie structurat, să .respecte anumite principii .şi reguli, să fie un sistem
informaţional care, păstrînd viziunea de ansamblu, să poată alimenta cu
informaţii diferitele nivele de conducere şi diferitele compartimente.
O viziune de ansamblu nu înseamnă o tratare în bloc a sistemului
informaţional. El este prea complex şi descompunerea lui în subsisteme

c(/nsumă
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este obligatorie. Odată cu structura sistemului informaţional trebuie
precizate legăturile între diferite subsisteme şi legăturile subsistemului
cu mediul înconjurător.
Este foarte important să se stabilească pentru fiecare subsistem
intrările. adică informaţiile care trebuie să intre în subsistem, form::i
lor de prezentare, gradul de agregare. momentul sau periodicitatea,
precum şi ieşirile spre alte subsisteme, spre diferite nivele de conducere sau execuţie.
Prelucrarea manual-mintală solicită eforturi pentru realizarea operaţiilor aritmetice, precum şi luarea unui număr însemnat de decizii
privind modul de continuare a prelucrăriÂ în funcţie de anumite rezultate parţiale obţinute. Deci, o asemenea prelucrare se realizează cu
consum ridicat de energie, care altfel ar putea fi dirijată spre activităţi
creatoare. Mijloacele tehnice actuale de prelucrare a informaţiei sînt caracte1izate .printr-o viteză mare de calcul şi o considerabtlă capacitate
de memorare.
Un sistem informatic se realizează prin p:.:ircurgerea într-o ordine
logică a unor activităţi specifice. grupate pe probleme, cunoscute sub
-denumirea de etape de realizare a sistemului informatic.
In ce priveşte numărul şi denumirea etapelor nu există o unanimitate de păreri. Una din metodologii stabileşte următoarele etape :
I. analiza generală ;
II. analiza de detaliu ;
III. proiectarea sistemului şi programarea ;
IV. implementarea sistemului ;
V. exploatarea şi dezvoltarea sistemului.
Pentru realizarea oricărui sistem sau subsistem informatic, par-curgerea acestor etape este obligatorie.
Complexitatea domeniului pentru care se elaborează sistemul sau
subsistemul informatic determină gradul de profunzime şi durata acestor
·etape.

II. Descrierea subsistemului
In urma studiului de oportunitate aproba:t de cqndulcerea unităţii
s-a proiectat subsistemul „Situaţia fondurilor şi colecţiilor deţinute de
Direcţia generală a Arhivelor Statului" compus la rîndul său din alte
două subsisteme şi anume : subsistemul valoarea documentară a fondurilor şi colecţiilor şi subsistemul statistic al fondurilor şi colecţiilor.
In momentul de faţă, subsistemul este în faza de experimentare
pe un număr restrîns de cazuri şi anume, 50 de fonduri şi colecţii.
Analiza rezultatelor obţinute in urma acestui experiment va determina eventuale modificări ale subsistemului înainte de a fi implementat.
Subsistemul „Valoarea documentară a fondurilor şi colecţiilor"' pre·supune pregătirea informaţiilor de intrare corespunzător sistemului
automat de regăsire a informaţiiilor din documentele arhivistice - SARIAS - sistem deja implementat, exploatat şi dezvoltat. Descrierea
.acestui sistem nu faoe olbiectul 'lucrării de faţă.
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Informaţiile referitoare la fondurile şi colecţiile deţinute de Direcţia Generală a Arhivelor Statului după ce au fost pregătite, validate
şi înmagazinate prin sistemul SARIAS, vor fi regăsite prin cereri de
regăsire tematkă.

In paralel cu înmagazinarea prin sistemul SARIAS se va creJ
şi fişierul »Fondwii şi colecţii", care va .fi exploatat ulterior pentru
obţinerea listelor privind valoarea documentară a fonduPilor şi colecţiilor deţ!pute de fiecare filială şi de Direcţia arhivelor centrale, precum
şi

centralizarea tuturor fondurilor ~i colecţi1ilor care fac parte din aceeaşi
categorie (ex. administrative, juridice, comerciale etc.).
Conform metodologiei de elaborare a sistemelor informatice, subsistemul statistiic al fondurilor ,şi colecţiilor arhivistice este prevăzut cu
un dosar de prdiect, ceea ce a determinat o descriere succintă a subsi<>temului în Ju1crarea de faţă.
Deoarece culegerea datelor în sistemul actual nu corespunde prelucrării automate a datelor, s-a proiectat un formular adecvat pe care se
înregistrează date1e iniţiale.
Datele înregistrate în aceste formulare sînt perforate pe cartele
după care, cu ajutorul unui program utilitar şi a unui program de formalizare corespunzătoare prelucrării automate sînt înmagazinate într-un
disc de 1ucru.
Inainte de a fi prelucrate propriu-zis, datele sînt controlate logic,
cu ajutorul unui program care admite numai informaţiile ce resped<1
anumite regu1i de completare şi corelaţii dintre indicatol'i.
Informaţiile astfel validate sint prelucrate de un alt program. În
urma acestei rprel ucrări se obţin situaţiile :
a) situaţia existentului fondmilor şi colecţiilor la nivel de filială
şi ţară ;
b) situaţia stadiului de prelucrare a fondurilor şi colecţiilor l3.
rivel de filială şi ţară.
Programele sînt scrise în limbaj PL/I şi sînt executate pe cakulator tip IBM 360.
III.

Eficienţa

subsistemului.

In calitatea ,sa de instrument al conducerii, subsistemul asigură o
informare rapidă, operatr:ivă şi satisfacerea optimă a conducerii cu inforrmaţiile necesare fundamentării 1procesU'lui de adoptare a deciziilor şi
urmăririi modului de ·reali-zare a acestora. Centralizm'ea la ni·vel de
filială şi apoi la nivel de ţară a tuturor informaţiilor privind fondurile şi
colecţiile arhhristi'ce, asigură o imagine de ansamblu necesară unei conduceri ştiinţifice.
Subsistemul „Situaţia fondurilor şi colecţiilor arhivistice" vizează
nu numai aspecte cantitative legate de creşterea vitezei de manipulare
a informaţiilor, ci şi aspecte calitative, de interpretare a rezultatelor şi
de elaborare a unor variante optime de acţiune. Aceste sarcini se realizează în timp util, de o calitate corespunzătoare şi cu un minim posibil
de efort.
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Acest subsistem asigură cunoaşterea, în orice moment, nu numai
situaţiei şi a naturii, ci şi a valorii documentare a fondurilor şi colecţiilor deţinute de Direcţia generală a Arhivelor Statului şi poate furniza
informaţii asupra unor eventuale fenomene negative, putîndu-se interYeni operativ pentru corectarea procesului în curs de desfăşurare.
Prin înregistrarea infonnaţiifor pe purtător de informaţii ce poate
fi prelucrat la calculator se obţine o înregistrare durabilă şi care poate
,,

fi folosită de repetate ori in di·ferrite scopuri.

Transferul operaţiilor tehnice de rutină de la om la maşină, reaeliberarea unei pă-rţi din personal de aceste operaţii ·în favoarea
sporirii timpului afectat activităţii de control, concepţie şi previziune.
Datorită posibilităţilor largi de corelare şi interpretare a datelor,
~.ubsistemul contribuie la asigurarea unei imagini de perspectivă neces;.iră orentării muncii în concordanţă cu nevoile viitoare.
Realizînd pe deplin importanţa crescindă a 'Prelucrării informaţiilor. mai ales pe măsură ce economia devine tot mai complexă, se vor
aprecia mai bine tehnicile şi procedeele utHizate în s'.stemele moderne
de prelucrare a datelor.
lizează

DATA PROCESSING OF THE FONDS AND
COLLECTIONS EVIDENCE
ABSTRACT
As a resuit of the opportunity study approved by the management of the
unity it has been projected the situation of the fonds and collections owned by
the General Directorate of the State Archives subsystem, having in its turn two
other subsystems. that îs : the documentary value of the fonds and collections
subsystem and the fonds and collections statistic subsystem.
Now the subsystem is to bc found in the experimental phase dealing with
a restricted number of cases. namely 50 fonds and collections.
The analysis of the results obtained as a consequence of this experiment
is to determine the poss1ble amendments of the subsystem before being implerr.ented.
Thc documentary value of the fonds and collections subsystem supposes
the preparation of the feeding în information adequate to the information selfretrieval system in the State Archives - SARIAS - system already implemcnted,
usecl ancl developed. The clescription of this system îs not the subject of the
present paper.
The information referring to the fonds and collections owned by State
Archives having been preparccl. validated and started by means of the SARIAS
system are to he self-retrievaled of thematic requests.
In parallel with the storing by the SARIAS system it is also to be created
'·the fonds and collections"" file which will be used afterwards for obtaining the
prints concerning the documentary value of the fonds and collections owned by
State Archi ves and each branch. as well as for centralizing al! the fonds and
rnllections belonging to the same category (e.g. administrative. juridica!. commercial etc).
In its capacity as an instrument of the management, the subsystem ensures
a rapid. operative information and an optimum supplying of the management
with the necessary information to justify the process of adopting decisions and
to watch the way these decisions are implemented. The centralization of all the
information concerning the archival fonds and collections at the levei of a branch
and then at the levei of the country ensures to a scientific management a necessary general image.

58

The situation of archival fonds and collections subsystem has in view not
only quantitative aspects connected with the increase of the speed of the information handling, but also qualitative aspects of interpretation and elaboration
of some optimum variants of aotion. These tasks are achieved in due time, correspondingly qualitative and with a minimum effort.
The subsystem ensures not only the knowing of the situation and nature
of the fonds and co!lections of the State Archives, but also of their documentary
value and can supply information concerning the possible negative phenomena, permitting an operative intervention to correct the process in development.
By registering the information on an information bearer which may be
processed in a computer one can achieve a lasting registration that allows to
be used repeatedly in various purposes.
The transfer of the routine technical operations from man to machine leads
to the displacement of a part of the personnel from this work of operations to
lhe work of control, conception and forecasting.
Owing to the large possibilities of correlation and interpretation of the
data. the subsystem contributes to the supplying of a prospective image nec2ssary to the orientation of work in accord with the future needs.
Fully realizing the growing importance of the processing of the information,
especially at a time when the economy ic;; becoming more and more complex,
the techniques and methods used in the data processing modern systems arc to
be better appreciated.
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METODA INDEXĂRII COORDONATE
ÎN LEGĂTURĂ CU RELATIILE CE SE
POT ST ABILI ÎNTRE O BIBLIOTECĂ DE
ARTĂ ŞI EVIDENŢA CENTRALIZATĂ

A PATRIMONIULUI CULTURAL
NATIONAL
•
CEZARA :\IUCE:\'IC

Biblioteca ln'ititutului de arte
plastice „.'.'\. Grigorescu" - Bucureşti

Biblioteca Institutului de arte plastice „N. Grigorescu''. unită admm1'-'trativ cu Biblioteca Institutului de istoria artei, posedă la ora
<wtu:dă cel mai bogat fond de informaţii în domeniul artei, respectiv
rina îO OOO volume publicaţii. -10 OOO diapozitive şi 100 OOO fotografii.
Dorind să-şi perfecţioneze sistemul informaţional. biblioteca <i
<id0ptat. pe lingă metodele clasice de organizare. indexarea coordonată
pentru sistematizarea articolelor din periodicele de artă. Ulterior acelaşi
si--tem l-am considerat compatibil să ordoneze şi informaţiile din fondul
de diapoziti\·e şi fotografii. operaţie în curs de realizare.
Folosirea indexării coordonate ;;i impus elaborarea de vocabulare
C:e lucru care au fost prelucrate, ajungîndu-se pentrJ unele domenii în
fiiza de vocabular controlat (pentru arhitectură, design, muzeologie,
cGnsen·me etc.).
Bazîndu-ne pe această experienţă, la care au contribuit trei bibliotecari cu studii de strictă specialitate, respecti\· istoria şi teoria artei,
<1111 fost deosebit de inte1·esaţi de preocuparea apărută la nivelul evidenţei centralizate a patrimoniului cultural naţional de a se ordona
fişele de evidenţă pe baza unui sistem informaţional şi credem că legă
tura intre cele două sisteme ar putea avea consecinţe de imporUmţă
documentară deosebi tă.
Arta este un mijloc de comunicare, iar studierea şi cidîncirea seusurilor ei au constituit o necesitate a oricărei culturi ccire ci vrut să-şi
înţeleagă şi să-şi stăpînească valorile. Dar a şti înseamnă în primul
rind a cerceta. a afla. ori în contextul <lez\·oltării cunoştinţelor în etapa
<ictuală, oamenii de ştiinţă pe plan individual riscă totdeauna să aibă
0 informaţie fragmentară, aceasta depin~înd direct de sistemele informciţionale existente, de capacitatea lor de clasificare şi înregistrare a
„sp3ţiului intelectual documentar" cum îl numea Cordonier.
Depăşirea dificultăţilor se realizează prin conceperea unui sistem
de reţele de cunoaştere. ceea ce presupune folosirea combinată a tuturor
rnrselor de documentare din cadrul diferitelor bănci de date păstră
toare a informaţiilor aceluiaşi domeniu.
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Deci, în cazul informării în domeniul artelor plastice, beneficiarul : cercetător, muzeograf, profesor, student ar trebui să se documenteze complex asupra problemelor investigate, studiindu-le atît sub aspectul teoretic al comentariilor existente, cît şi sub aspectul practic al
cunoaşterii totalităţii obiectelor, motivelor, temelor ce intră în sfer:l
studiului abordat.
Arta nu evoluează ; ceea ce se schimbă este numai la nivelul ,.mutaţiilor de măiestrie artistică" (A. Moles). Pentru a o cunoaşte şi înţelege,
analiza trebuie să plece de !a opera de artă însăşi, căd ea, pe măsură
ce prinde formă, îşi afirmă şi impune propriile noiirne. în raport direct
cu propria ei necesitate interioară. Mesajele estetice de maximă originalitate cunosc şi cel mai redus grad de inteligibilitate, amplificarea ei
fiind sinonimă banali tă ţii.
Simbolul necunoscut şi regulile neştiute fac din mesajul respectiv·
un mesaj netraiductibil şi particular. care se impune numai prin reluări ce permit descoperirea şi darificarea polisemantismului său. In
paralel, a doua condiţie, absolut necesară pentru descifrarea mesajului
estetic, încă din momentul primului impact cu acesta, o constituie existenţa unui fond de cultură care să includă atît informaţii de valoare
generalizatoare, cît şi informaţii asupra domeniului. Mesajul estetic nou
va, intra în raport ou fondul preexistent şi datorită ,capadtăţii de asuciere, receptorul va fi ajutat în perceperea expresivităţi,i, în totalitateJ
sa, putînd 1apoi să o desdfreze prin explorare.
Dar, insistînd asupra acestui aspect, informarea estetică \·a trebui
să sintetJzeze perceperea integrală, ce consideră obiectul ca formă-Ge-;
talt, cu cea prin explorarea cîmpului mesajului, ambele rămînînd necesare, pentru că ifie1care îşi aduce propriul 1conţit1Ut de idei, de date, care
împreună numai vor reuşi să reconstituie valoarea informati\·ă a creaţiei respective.
Concepută în aceşti termeni cercetarea impune documentarea în
biblioteca de artă şi în e\'idenţele patrimoniului cultural, documentare
complexă 1
care singură ar putea realiza investigarea de tip cornpar..:it
impusă de nivelul ştiinţei în etapa actuală.
Biblioteca de artă contemporană (şi în speţă Biblioteca I.A.P.
„N. Grigorescu") conţine două fonduri. rezultantă a specificităţii domeniului antelor vizuale pentru care domeniul primar este imagine::t,
comentariul fiind doar un document secundar imaginilor referitoare la
tezaurul naţional şi universal de opere de artă, fotografii sau diapozitive. Primul înmagazinează textele de specialitate ce analizează problemele artelor plastice. Al doilea este un fond similar cu cel al evidenţelor patrimoniului, respectiv fişa analitică şi imaginea obiectelor de art<.'l.
Sistematizarea datelor primite de la purtători atît de diferiţi de
informaţii ca publicaţiile şi diapozitivele sau fotografiile, se poate realiza
în mod optim pe baza indexării coordonate.
Adoptarea acel1eiaşi metode de informare în biblioteca de artă şi
la nivelul unei bănci de date asupra valorilor din patrimoniul no.ţion::il
creează si'S1temul unic documentar, determinant pentru valoarea ştiin
ţifkă a cel'cetăirii în domeniu.
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Pentru beneficiarii comuni, orice investigare impune în primul
modului de lucru al sistemului informaţional pe care-l
foloseşte. funcţionalitatea şi posibilităţile de regăsire ce i le oferă. În
cazul indexării coordonate, acest prim stadiu are o valoare amplificată
prin specificul metodei, care a fost concepută astfel 'Ca beneficiarul să
o interogheze direct, nu prin intermediul unei persoane specializate,
ceea ce determină run acces rapLd şi cu grad scăzut de redundanţă la
documentul solicitat. Este urmarea folosirii ·ca bază de structurare a
informaţiifor a limbajului controlat format prin selectarea termenilor de
specialitate cei mai uzitaţi, a denumirilor standard din limbajul natural.
1n stabilirea vocabularului controlat, etapă de lucru esenţială pentru constituirea sistemului, colaborarea între biblioteca de artă deţină
toa,re a documentelor scrise şi a imaginilor operelor de artă şi evidenţele
patrimoniului naţional asupra obiectelor de artă ar conduce la crearea
unui unic tezaur de termeni, verificat ca apt să indexeze totalitatea datelor cup1i.nse în documentele celor două bănoi de informare.
În faza de regăsire. beneficiarul, însuşindu-şi terminologia vocabularului controlat, va putea stabili la acelaşi concept datele existente în
ambele surse de documentare. ceea ce îi va da în paralel cunoaştere<.1
obiectului artistic şi a stadiului de cercetare a problemei pe plan naţio
nal şi internaţional.
Indexarea ~oordonată este un sistem neierarhizat adaptat culturii
moderne de tip mozaicat, cu reţele interdisciplinare. Tezaurul, deşi stabileşte gradul de specificitate a fiecărui termen
precizînd gradul de
~ubordonare. ~upraordonare şi noţiunile asociate, nu impune o schemă
unică fixă, ci se bazează pe libertatea de asociere a termenilor. De aceea
la regăsire, odată cunoscută terminologia beneficiarul se poate adresa
direct noţiunilor care circumscriu tema cercetată, eUminînd din faza
iniţială zgomotele. deci documentele care nu-l satisfac din punct de
vedere informaţional. Existenţa vocabularului unic va elimina posibilitatea stabilirii de termeni diferiţi pentru acelaşi sens, ceea ce ar putea
determina pierderi de infonnaţii. cercertăto~ul fiind tentat de a apela h
descriptorul cunoscut. nesesizînd posibilitatea regăsirii şi în altă formulare a noţiunii.
„lnaintea ideilor, cuvintele sînt instrumentele cunoaşterii" spune
Abraham Moles şi această afirmaţie devine elocventă în cazul domeniului istoriei şi teoriei artei, la care lipsa unui limbaj formalizat se asociază cu posibilita·tea diversă de exprimare a uneia şi aceleiaşi idei. În
procesul de selecţie necesar pentru constituirea tezaJUT'UilUJi se vor stabili
termenii esenţiali speaifid care vor fi analizaţi semanrtic şi morfo1'ogic,
eliminîndu-se sinonimele, omonimele .şi termenii polisemantici. Beneficiarul întrebuinţîndu-i în procesul de regăsire va putea 'Circumscrie
exact sfera noţiunilor respective pe baza tezaurului de termeni care
indică rapol"tul de generalitate şi specifiicitate. Astfe~ se va impune o
unificare în ceea ce priveşte noţiunile-cheie ale domeniului, unificare
ce îşi va amplifica valoarea prin stabilirea unui 'limbaj unitar de analiză a imaginilor. Aceasta presupune decodificarea limbajului vizual prin
trecerea în limbaj natural şi apoi în l1imbaj documentar, analiză neoperînd

cunoaşterea
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rată sistematic pma acum. In cazul aplicării acestui tip de decantare,

imaginea ar comunica, pe lingă stricta informare, date privitoare la
structura ei semantkă.
Cunoaşterea acestei terminologii din faza studiului uniiversitar îl
va pregăti pe viitorul cercetător, muzeograf, restiaurator pentru activitatea sa postuniversitară.
Dar vocabularul indexării se constituie deductiv şi inductiv pe
baz.:i documentelor prelucrate şi a solicitării cititorilor. De aceea, se impune, încă din faza de constituire, includerea în problematica sa a terminologiei cerută de temele de cercetare sau de necesităţile de investigare ale patriimoniului cultural, asitfel ca ulterior să se poată regă-;i
informaţiile respective.
Un sistem modern de informare, chiar în stadiul iniţial de trecere
spre mecanizare, adoptă în mod necesar coordonarea conceptelor în prelucrarea şi regăsirea informaţiilor. El va trebui să folosească indexarea
coordonată de tip structurat avînd, deci, indicatori de pondere şi rol şi
un tezaur de termeni. Aceasta va permite o analiză multidimensională a
documentelor de orice tip : publicaţii, imagini, fişe de evidenţă, relevind
Cili rapiditate datele solicitate şi creînd un raport esenţialmente necesar
între evidenţele patrimoniului naţional, ce vor constitui baza cercetării,
şi publicaţiile din biblioteca de artă, ce vor comunica stadiul cercetării
temei şi imaginile obiectelor de artă similare existente.
Eva.iuarea documentării în domeniul artelor plastice pe baza indexarii coordonate într-un sistem documentar impune, deci, trei caractenst1ci esenţiale : pertinenţă, exhaustivitate şi rapiditate de regăsire, demonstl"ind necesitatea adoptării acestui sistem optim corespunzător viziunii contemporane asupra oercetării.
Acestea sînt numai cîteva din punctele de vedere din care se poate
aborda colaborarea între biblioteca de artă şi evidenţa patrimoniului
cultural, factor esenţial în cunoaşterea şi înţelegerea artei naţionale.

THE METHOD OF COORDINATE INDEXING CONCEaNiNli 'l'RE POSSIBLE
ESTABLISHED RELATIONS BETWEEN AN ART LIBRARY AND THE
CENTRALIZED EVIDENCE OF THE NATIONAL CULTURAL PATRIMONY

ABSTRACT
At present, the studies concerning the history of Homanian art and artistic
events too, call for a deep knowledge of existing artistic works and alsa of tl1e
commentary upon them. In compari~on with the flow of informations, the possibility of a real research documentation is offered only by a complex informational system, which relies on a modern method of sistematization of informations. On one hand, this system must include the bank of data of the National
Cultural Patrimony - evidence cards and on the other hand art libraries
with their speciality texts and images concerning universal art - diapositiVL'S,
photos, a.s.o.
The base of ordering all known informations will be the coordinate indexing.
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Taking into account the experience of .. N. Grigorescu" Fine Arts Institute
Library it is proved the utility of both principal sources of informations: the
management of the National Cultural Patrimony and the Art Library in the
context of the specificity of the coordinate indexing system. For example : controlled vocabulary in natural language, the direct access to information of the
beneficiary. a.s.o.
The ,·alue of this collaboration has a scientific nature because it places the
possibility of a complex documentation at the research worker's disposal; it also
has an educational nature, because it systematizes a speciality language in a
difficult and indefinite domain.

PREMIZE TEORETICE PRIVIND
EVIDENT. A SI
. ORGANIZAREA
PATRIMONIULUI PRODUCŢIEI
CINEMATOGRAFICE NATIONALE'
•
E:\IILIA ENACHE

Oficiul pentru patrimoniul cultural
naţional al municipiului Bucureşti

Problemele evidenţei producţiei cinematografice implică particulari t.ăţi deosebite, generate de însuşi specificul fenomenUJlui cinematografic. Sumum al artei şi industriei. cinematograful este condiţionat de
elemente de ordin tehnic, economic şi social într_,un raport mult mai
complex decît cel presupus de perimetrul artelor tradiţionale.
Implicaţiile de natură tehnică, estetică şi sociologică, pe care le
reclamă cinematograful, explică varietatea genurilor şi aria întinsă de
investigaţie a filmulrui precum şi speicrificul unor pelioule de factură <'0mercială, artistic perisabile şi concepute -:le cinematograf, ca „uzină
d~ vise".
O personaliitate remarcabilă a ciinematografului românesc, regi:wrul Victor Iliu, definea astfel condiţia de uni·versalitate a noii aiite. în
stzffe ·să satisfacă sens·ibilitatea evoluată a omului zilelor noastre : „Tehnica şi maşina n-au supus şi n-au falsificat omul - afirma Iliu - i-au
dat doar modalităţi de vieţuire, o altă realitate, aparte. tăcută, arză
toare ... Cinematograful este o industrie. Nu mai este o problemă individuală. Unicitate, raritate ; aceasta este pentru artele plastiice şi literatură. Filmul nu-i arhivă, nici istorie dida·,'tică ... ".
Observaţia lui Victor Iliu poate fi reconsiderată cu succes în ceea
ce pdveşte cditeriile de organizare a repertoriilor producţiei dnemo.tografice. Astfel, inventarierea bunurilo1· din domeniul cinematografului,
ca şi realizarea evidenţei acestor bunuri trebuie corelată nu numai cu
8pecifkul propriu al fenomenului cinematogrnfiic, dar şi cu posibilitatea permanentei confruntări a productiilor cinematografice, destinate
unei vii circulaţii valorice. O arhivă a producţiei de filme propriu-zise
sau a filmelor pentru teJevizriune ca şi un evel"11tual muzeu al cinematografiei cer să fie concepute în spiritul unei cinemateoi ideale, care să
asigure o difuzare activă a celor mai valoroase pelicule cinematografice
sau să facili teze regăsirea operativă a informaţiei din diverse domenii
ale ~hinţei .şi artei.
Referindu-ne la akătuirea reperto11iHor de filme româneşti, la ceea
ce s-a realizat pînă acum în acest domeniu, amintim .aicUvitaitea Arhivei
Naţionale de Filme care inventariază exdusi1v producţi1i1le cinematogrn65

fice existente în patrimoniul arhivei. Repertoriul acestor cataloage este
însă incomplet dacă ne gîndim la ,titluirHe neincluse aparţinind filmelor
dispărute, cum sînt .de pildă majorirtatea filmelor româneşti din perioad:t
anilo·r 1897-1930.
Primul repertoriu complet, aproape exhausti-v al producţiilor cinematografice române.şti îl reprezintă lucrarea int1bulată .-P,roducţia.
cinematografică din România. Filmografie adnotată". realizată în anul
1970 de colectivul de istoria cinematografiei, condus de regretatul istoric
de film Ion Cantacuzino, cu sprijinul Arhivei de Filme. Cele două volume ale lucrării reprezintă debutul ştiinţific al filmografiei româneşti
ce urmează a fi completată în timp şi constituie rodul unei minuţioase
activităţi de cercetare a unor surse documentare din cele mai diverse.
Aceste surse, reprezentate de documente. fragmente de filme, fotografii de lucru la care se .1daugă surse bibliografice (îndeosebi consemnările din presă), precum şi preţioasele mărturii ale pionierilor filmului
românesc, contribuie la acoperirea lacunelor de repertoriu şi la dezlegarea multor momente de reblL<> ale istoriei cinematografiei româneşti.
Elaborarea filmografiei serveşte necesităţii de consemnare a tuturoir pro<lucţiilor cinemaitografke realizate pe teritoriul românesc, indiferent dacă
acestea s-au păsitrat sau ruu.
Filmografia existentă poate constitui baza de alcătuire a băndi de
do.te pentru patrimoniul naţional de filme, prin inventarierea complet),
;:idnotată şi comentată a întregii producţii cinematografice din România,
obţinîndu-se astfel un preţios instrument de lucru în problemele de
evidenţă ale filmului românesc.
Filmografia menţionată serveşte atît la înţelegerea specificului producţiei de filme din ţara noastră cit şi ~a localizarea fenomenului Cinematogmfk românesc în contex'tul internaţional al mişcării cinernatagrafice. Datele de filmografie reconstituie de cele mai multe od filme
dispărute ce ne apropie, retrospectiv, chipul unor evenimente autentice
de importanţă deosebită, conferind peliculei respective valoarea de document cinematogrnfiic pentru istoria, viaţa socială sau cuHumlă a ţă'.·i'..
Elementele de referinţă ale fi1lmografiei româneşti .Pot fi imbogăţite
trept;:i,t prin depistarea şi valorificarea a tot ceea ce poate sluji la p3tri·
mon5ul filmu~ui românesc, fie că este vorba de recuperarea unui material de reproducere în întregime sau numai a unor simple, dar nu mai
puţin valoroase, fotografii de lucru, proiecte şi schiţe de scenarii etc.
dintr-o colecţie particulară.
Acti'Vitaitea de inventariere a bunurilor culturale iniţiată de Oficiul pentru patrimoniul cultural al municipiului Bucureşti poate aduce
o contribuţie reală în domeniul artei filmului completînd datele de repertoriu cinematografic şi îmbogăţindu-l cu noi surse documentare. In acţiunea de evidenţiere a producţiilor cinematografice româneşti se impune ordonarea şi centralizarea elementelor disparate referitoare la filme
lŞi existente în Arhiva Naţională de Filme, filmoteca televiziunii, instituţii, colecţii particulare. De asemenea, o măsură de urgenţă specifică
o reprezintă verificarea stării de conservare şi recondiţionarea peliculelor care sint degradate de timp, precum şi evidenţa materialeior documentare ale arhivei, nemenţionate în inventarele instituţiei.
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Pornind de la prelucrmea datelor existente în documentele menţio
nate, care acoperă o perioadă imporitantă pentTu istoriografia românească (1896-1930). atit pentru actualităţi dt şi pentru filmul artistic
şi luînd în considerare totodată mateirialul fizd,c al A1rhivei precum şi
materialul documentar inclus în Cataloagele de filme, se poate trece
direct la realiz0111ea şi deifinirt:ivarea unei baze de date. Constituh·ea unui
~istem informatic reprezintă principalul înnoitor în domeniul evidenţei
producţiei cinematografiice în baza căruia multiplele date implkate de
complexul proces tehnic pe care îl presupune opera de artă cinematografkă, începînd cu faza de producţie şi terminînd cu faZra di 1 fuzării, pot
fi prelucrate cu maximă eficienţă iar repertoriile actuale de film mult
imbunătăţi 1 te.

Pe plan internaţional, sistemul de prelucrare automată a datelor
este folosit mai ales în domeniu~ datelor de producţie ~i de difuzare ~l
copiilor de filme şi mult mai restrins în ceea ce priveşte evidenţa propriu-zisă a producţiei cinematografice şi a documentării. Pentru cinematografia românească, amintim că la centrala Româniafilm s-a proiec~at un sistem de evidenţă şi înregistrare automată a datelor contabile
referitoare la producţia şi difuzarea filmelor. Pirogramul, alcătuit JJ€
baza, proiectului inginerului Ioan Manof şi aplicat parţial la producţie
şi difuzarea copiilor de filme, este un program original care prezintă
avantajul de a realiza simultan evidenţa operativă a copiilor de filme
aflate în difuzare şi evidenţa realizărilor fizice şi valorice, pe anumite
caracteristici, documentarea în domeniul filmului, prelucrarea datelor
de filmografie, aplicabilă la documentare generală, odată cu menţionarea
evidenţei locului de conservare a materialului şi forma fizică existenta.
Informaţiile sînt înregistrate pe suport magnetic, fişiere secvenţial indexate sau selective, ceea: ce conduce la o regăsire operativă a elementelor
documentare căutate, precum şi a datelor statistico-economice corelate.
De menţionat este faptul că sistemul informatic, succint expus mai
sus, presupune elaborarea unor lucrări preliminarii, precum ar fi întocmirea tezaurului de termeni specifici. Necesitatea acestor luoră·ri se ~m
pune ou .atît mai mult în cazul eviidenţe,i centralizate a producţii·lar cinematografice, care preia elemenite informaţionale 1aparţinînd de fapt tuturor domeniifor ce caracterizează procesul complex de reailizaire a filmelor (faza de producţie, documentarea propriu zisă, induzind elemente
de fiilmpgrafie, difuzarea copiilor de filme, starea de conservare a filme·
lor, filmele cu valoa1J:e artistică şi dO'cumentară excepţională etc.).
Folosirea prelucrării automate a datelor în domeniul înregistrării
bunurilor cinematografice ar aduce un .aport cons~deraibil în ceea ce
priveşte evidenţa centralizată a tuturor elementelor disparate referitoare la filme ,şi prelucrate deja parţi1al. Prin ,aJSimil~ariea 1aicestor elemente
şi adăugarea unor criterii noi, evidenţa centr.aili2'Jată a producţiiilo.r cinematografice ar- căpăta o eficienţă multiplă. în stare să lărgească perspectiva ştiinţifică a istoriografiei româneşti de filme şi să ofere, în acelaşi
timp, celor mai valoroase producţii cinematografice cartea de vizită a
unui bun al paitrimon~ului culitural naţional.
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QOELQUES PROBLEMES CONCERNANT L'ORGANISATION ET L'EVIDENCE
DU PATRIMOINE DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPBIQUE NATIONALE

R.ESUME
L'initiative prise par l'Etat conccrnant l'inventaire general des biens culturels peut offrir une aide d~elle aussi dans le domaine de !'art cinematographique.
Une evidcnce de la production cinematographique roumaine exige une centralisation des elements disparates, se rapportant aux films qui sont conserves aux
Arc:hives Nationales du Film, a la Cinematheque de la Te!evision et dans d'autres
institutions, ainsi que dans p!usieurs collections particulieres. 11 est egalcment
nec:essairc et tres urgent se verifier l'etat de conservation des pellicules qui se
dcgradent au cours des annees, d'entreprendre leur restauration et la cataloguation
des materiaux documentaires qui existent aux Archivcs rnais qui n'ont pas et<~
encore inYentaries.
En tenant cornpte des donnces rnises a notre disposilion par Ies filrnographies existantes, auxque!les s'ajoutent ce!les cornprises dans Ies catalogues ele
films. on pourrait passer direc:ternent â la realisation d'une banque de donnces.
A la Romania Film ii existe deja un systerne informatique pour le traitement
automatique des informations concernant la production et la diffusion des film~.
Ce systeme a ete mis au point a partir d'un projet clu a l'ingenieur I. Manof. Ce
projet comporte une structure originale qui peut s'adapter aux criteres tres
eomplexes de la documentation et de J'informatique en matiere de cinematographie. En ce sens l'Claboration d'un ouvrage preliminaire s'imposernit. aboutissant a un ,.Thcsaurus·· de desc:ripteurs pour le dornaine de la cinematographi~.
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MODEL DE ORGANIZARE AL UNUI
FOND DE IMAGINI PRIVIND
PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL
LILIANA

:uARŞANU

Bliblioteca Institutului de
plastice „N. Grigorescu"

arte

Bucureşti

Organizare<J, păstrarea şi ch-culaţia unui fond de diapozitive şi
fotografii în scopul asigurării documentării dinamice şi eficiente pentru
toţi studenţii, .cercetătorii, ,profesorii sau oamenii de cuHură caire folosesc' astăzi imaginea ca sursă principală de informare, a reprezentat unul
din obiectivele esenţiale ale Bibliotecii Institutului de arte plastice
„N. Grigorescu". Cele două etape necesare - organizarea fondului di:1
punct de vedere tehnico-administrativ şi organizarea din punct de vedere ştiinţific, au fost îmbinate în mod armonios urmărindu-se pe de o
parte, respectarea legilor biblioteconomice, pe de alta specificul formei
de învăţămînt şi cercetare precum şi metodele cele mai noi abordate în
domeniul audio-vizual.
.Sistemul pe care l-am adoptat reuşeşte să rezolve solicitările Institutului şi urmărim gene'ralizarea lui prin lărgirea sferei tematke con\inute în aşa fel încît majori;tatea bunurilor consideraite astăzi ca făcînd
par,te din paitrimoniul naţional cultural să poată fi oridnd puse la di<;poziţia studentului sau cercetătorului într-un timp optim, putîndu-şi
<~stfel îndeplini scopul său de documentme rapidă în procesul de învă
ţ2.mînt. de studiu sau de popularizare a culturii noastre.
Fondul actual de imagini se alcătuieşte prin fotografiere din publicaţii (cărţi, albume, stampe, fotografii, vederi, etc.), filme, diapozitive sau aHe fonduri de clişee, dar pa1~tea cea mai importantă rămine
fărră îndoială tot ceea ce este realizat după original imaginea obţi
nută direct după lucrare într-o expoziţie, muzeu, colecţie particulară
sau la locul monumentului. In această categorie se înscriu şi diapozitivele ex.ecutate după 'lucrările studenţilor şi ale cadrelor didactice din
Institutul de arte plastice, fond care ilustrează activitatea complexă
desfoşur.:tă în cadrul fiecărei secţii în deoursul anU·or de studii.
Fiecare imagine, fie ea diapozitiv sau fotografie, este însoţită de
o fişă de deserie re - fişă care se alcătuieşte în momentul fotografierii
pentru a Clsigura aurt:enticitartea identificării cu originalul - operaţiune
de multe ori îndepărt'1rtă in timp de ce3. Cl foto.gr1afi.eri1i, propriu-zise.
Vom des.~rie în drteYa cuvinte sistemul de catalogm·e şi clasificare pe care l-am adoptat şi pe care dorim să-l perfecţionăm, adaptîn1
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du-l în permanentă, la noile cerinţe ale învăţămîntului şi cercetării
din domeniul aritei şi culturii. Fişa document este de dimensiunile standaroizate pe plan internaţional pentiru fişa de bibliotecă şi este concepută astfel incit să corespundă nevoilor de clasificare adoptată la
noi indexarea coordonată - dit şi posibilirt:ăţilor de regăsire a clişeului
negativ în arhiva laboratorului foto în momentul în care va fi nevoie
de recopierea imaginii.
Fii.şa Document este împărţită astfel :
- partea dreaptă conţine toate datele telmice ale diapozitivului sau
ale fotogirafieii ca obiect în sine, numărul casetei de film negativ, numărul clişeului din această casetă, tehnica în care este lucrat, color sau
~lb negTU.

- prima rubrică din dreapta sus este rezervată numărului de inrentar, care este identic cu cel trecut pe rama diapozitivului, pe clişeu
~au pe fotografie. Toată partea stingă este rezervată descrierii conţinu
tului imaginii. Indiferent dacă este o imagine aflată pe peHoulă sau pe
hirtie, catalogarea se face prin completarea următoarelor rubrici :
AUTOR. TITLU, PROVENIENŢA LUCRARII (Loc·.il Originar, Locul
Actual), Perioada de .timp în care a fost creată lucrarea, Perioada artistică urnele se încadr.e·ază, Dimensiunea lucrării din imagine.
- verso-ul fişei este rezervat descrierii sursei de fotografiere sau de
identificare a imaginii.
Toate aceste rubrici corespund registrului inventar unde se înregistrează toate datele pentru a se putea reface oricînd fişa document.
PENTRU FIECARE IMAGINE SE FACE O SINGURA FISA - FISA
DOCUMENT - CARE SE INDEXEA.ZA ASIG URIND .~STFEL REGASIREA SA DIN PUNCT DE VEDERE ŞTIINŢIFIC.
Bazîndu-ne pe catalogarea a circa 30 OOO de mii de imagini al
căror conţinut a variat de la decorul şi costumele unei piese, la obiectul
creaţiei unui designer, pictură pe lemn, vase neolitice, monumente arhitecturale ek. am putut stabili nişte norme de catalogare unitare. In
cadrul lor, pentru descrierea fiecărei rubrici am delimitat următoarele
reguli.
AUTORUL
Cînd este cunoscut, se stabileşte ca vedeta la o. publicaţie. Se scrie
în ortogrnfia ţării căreia îi aparţine fixîndu-se după enciclopedia acesteia
sau după cea românească. Pentru produsele de Design, autor este consideriat desi•gnerul sau proiectantul.
Dacă există 2 sau 3 autori ai aceleiaşi lucrări, se vor menţiona toţi.
Mai mult de 3 autori se vor considera AUTOR COLECTIV SI SE
VOR MENTIONA CA ATARE.
,
In ca~ul în care pe aceiaşi imagine se află mai mulţi autori (2, 3 etc.)
-şi fiecare are altă lucrare se vor face fişe individuale pentru fiecare autor
şi lucrarea sa, specificîndu-se în dreptul numelui său între paranteze
pătrate locul pe care îl ocupă în imaginea descrisă.
Doi sau trei autori de lucrări diferite dar pe aceiaşi temă se trec
pe o singură fişă, cu menţionarea locului lucrării pe imagine în dreptul
numelui fiecărui autor.
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Index.
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AVCJjS

Revers
Fotografiat din :prospectele
Autor

expoz iţie i

Consiliul Culturii si Educa/iei Socialist e;
Societatea DESIGN 'coUNCIL di 11 Ma1•ca Brita11ie, Bucuresti
ala In stitutului de A rh il ectură ,,1 . Al incu". noiembrie J 976.
Ofici ul prntn" organiza rea expoziţiil o r de artă;

Cota :
Bi blioteca: In stitutului de

Arhitectură

,,1. Mincu"

D acă nu s e poate stabili autorul, se la să rubrica liberă, urmînd o.
se completa ulterior.
In eveni1:1t.ralitaitea în caTe la data des·ori erii im agini·i a utorul este considerat ANONIM s e va trece acest termen.
Cînd lucrarea este restaurată, sub rubrica Autor se va trece menţiune a
RESTAURATOR şi 'numele său în conformitate cu normele descris e mai
sus.

TITLUL
PENTRU ORICE CATALOGATOR DE IMAGINE TITLUL lNSEAMNA
NUMELE DAT DE AUTOR LUCRARII RESPECTIVE.
Titlul se va trece in limba în care a fost fixat de autor. Se traduce şi se
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Autor : T HEODORESCU,

Ră=va11

Titlul : Un 111ile11iu de ai·tă la Dunărea de j os .
Bucureşt i , Ed. II! aidiane, 1976.

Cota: 829 1 ii. 5
Bi bli oteca : I A P „N. Grigo1·escu"

scrie în continuarea tiitlului propriu zis
între paranteze p ătrate 01·icinld doro umenitare:i. exis tentă nu es•t e în limba în care .a fos t fix at
de auitor.
In con1diţiHe în care ,din titlul d at .de .au torul 11ucrări i nu rei.ese dar felul
!Şi co nţinutul ei s e d ă în citeva cuvinte o e)Gpliicaţi e titlului. Acestea se
vor trece între paranteze p ătrat e în •continuarea titlul ui propriu-zis.
Cind lucrarea nu are un t itlu d at de au tor, d ar a re o descriere, se va
trece ace as1a - tradusă cînd esite cazul. P.e ntru orke neolari.tate în
desicriere se pot introduce - î111tre ·pa:ranteze m ari - preci zări d acă
ele sînt absolut necesare pentru înţelegerea im agi nii.
D acă im aginea nu are nici titlu niici descrier·e a respectirvă se va compune în cîteva cuvin te explicaţia imaginii-text, care se va trece între
p aran teze pătrale.
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Avers

Revers
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Original L / A

Autor:
Ti tlu l :
Cota:

Biblioteca:

Cînd imaginea care .urme ază a fi descrisă repr.ez intă un DETA LIU dintr-o lucrare mai mare, acest lucru se spe c ifi că pe fişă în 1continuarea
descrierii titlului, menţionîndu-s e ansamblul din care face parte.
Oind avem mai multe imagini ale .a1c elui aş i abi ect dar sînt fatogr.arfiiate
din alte unghiuri, pe alte fundalu ri, sau c u lumin ă d iferită pentru a
obţine efecte variate de imagine, se va face o s ingură fişă, menţionîn
du-se întrie p arani ez·e pătrate în dreptul ti1tl1uiliui toate diferenţele .
1

PROVENIENŢA

LUCRARII

LOCUL ORIGINAiR înseamnă locul unde s- a desicoperi·t sau s-a executat lucrarea .pe caire ,urmează s-o des·c ri•e m.
LOCUL ACTUAL înse1amnă laoul unde se află în prezent lucrarea des-
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(Fototeca Jlu :c11l ui de

Artă
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cnsa. (colecţie , muzeu, re zervaţie arheologică, casă partk ulară, colecţie de famili e etc.).
Ordinea de descriere a lor este următo ar ea : localitate, regiune, ţ ară,
(cinid nu există corespondenţă între denumirea istori·c ă şi si tuaţi a geo!gnafkă aotru.a lă s e va trece atH denumi-rea vech e ci t .ş i cea contempor ană, desp ărţindu - s e prin pun ct ş i virgulă) ; pentru produse şi obiecte,
ordinea con tă în menţionare a atelierului, fabr icii, firme i pro du că toare,
ţării.

FERIOADA
Pentru o mai bună înţelegere a im agm11, Perioada se va trece atît din
puoot de vede1ie cron ologic cît şi din punct de vedere artistic.
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Ordinea cronologică este : zi, an, secol, mileniu (se vor trece de preferinţă datele partiiculare şi apoi în lipsa lor ceile mai generale). Dacă la
data descrierii imaginii lucrarea este restaurată, se vor trece în aceiaşi
ordine de mai sus datele irestaurăriii. Perioaida arti:stiică se va trece astfel : şcoala, curentUJl., s tilul iar pentru epoci1e vechi doar marile perioade
artiistice staibHite pînă în prezent in istoria artei.
Pentru 11ucrările studenţiloT noştri perioada se stabileşte astfel : trimesrtirul, anul unWersiitar, anul de studiu.
1

TEHNICA
Se trec toate datele privitoare la tehnica de execuţie a Ju1crării descrise,
materialul de construcţie sau de confecţioncire, datele tehnologice necesare înţelegerii imaginii, (dacă lucrarea este în curs de restaurare sau
este restaurată, se vor trece datele tehnice ale acestei opernţii sub cele
ale lucrăTii iniţiale).
DIMENSIUNILE
I

Se vor da în metri, centimetri şi milimetri astfel :
pentru imagini ale unor suprafeţe plane ordinea este urnmătoarea : vertical şi orizontal {în milimetri, se vor da, în general lu2rările de grafică
şi tapiseriile).
Penitru imagini ale unor lucrări tridimensionale ordinea este urmMoarea : verti 1 cal~0rrizontal, profunzime.
Pentru categorii diferite de obiecte dimensiunea se va da vertioal şi
diametral.
INDEX
La această rubrică - oare înseamnă prescurtarea cuvîntului indexare se vor trece toate noţiunile pe baza cărora fişa descrisă pînă acum poate
fi dasificată conform normelor de indexaire.
VERSO-ul fişei este rezervat descf'ierii sursei de fotografiere a imaginii. - Dacă lucrarea este fotografiată după o reproducere, se trec toate
datele plţblicaţiei după care s-a făcut Teprodrucerea sau identificarea
imaginii conform normelor de catalogare biblioteconomice specificindu-se clar sur.sa publicaţiei - bibliotecă publică (,cu cota), bibliotecă
pernonală (cu numele proprietarului).
Dacă imaginea este executată după o lucrare originală se trece doar
cuvîntul ORIGINAL.
Cînd lucrarea este executată dintir-o expoziţie temporară sia:u este găz
duită într-un muzeu ordinea de descriere este urmăltoairea : Organizatorul (se trece între paranteze mari în dreptul rubricii ,,autor" citat ca
atare - nume, prenume), titlul expoziţiei (cînd nu are titlu se va trece
explicaţia exp. personală sau colectivă, retrospectivă etc.), sala de
ex.punere, durata expoziţiei în : zHe, lună, an.
Dacă imaginea este fotografiată după un film se trece numele acestuia, dacă este după un diapozi,tiv se trece doar cuviniul DIAPOZITIV.
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dacă este după un clişeu din alt fond se specifică formatul dişeului şi
numele fondului cu numărul de inventar al clişeului respecti v.
După completarea fişei, imaginile catalogate şi clasificate, adică indexate, se inventiariază primind atit fişa cît şi imaginea {în cazul diapozitivelor numărul de inventar se scrie- cu cerneală plas.tisol pe rama
de slLs - imaginea fiind retraversă - indidnd poziţia de vizionare
.sau de introducere în aparatul de proiecţie) acelaşi număr de inventar.
Suita numerelor fondului este crescătoare de la 1 la inf.inut deoarece
pe baza acestui nwnăr fişa se indexează pe fişe uniteirm.
Conservarea imaginilor se face în dulapuri speciale pentru diferitele categorii de imagini - diapozitive, fotografii, clişee, filme.
Conservarea imaginilor, se face folosind sistemul indexării, iar circulaţia lor pe baza n,ormelor de bibliotecă, în virtutea numărului de inventar.
Condudndu-ne după normele pe care iam încercat să le clarificăm
mai sus, în cadrul serviciului special de prelucrare al imaginilor din
Biblioteca Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu" se pot cataloga
şi clasifica circa 5000 de imagini anual, iar utilizînd sistemul de indexare coordonată pentru regăsire se pot satisface circa 250 OOO de
cereri.
1

1

ORGANISATIONS,IODELL EINES BILDBESTANDES DES NATIONALEN
KULTl;RERBES
Z USA:MMEN F ASSUNG

Da in jedem. fi.ir Studenten und Forscher geeigneten Informationssystem,
das Bild eine spezifische Rollc spielt, muB auch die Organisierung eines Bilderfonds. der einer Kunstwissenschaftlichen Bibliotek gehort, in jecler Beziehung
spezi1isch gekl'nnzPichnet werden. Die Arbeit stpllt auls kurze-,te d::is Katalogisierung und Klassifizierungssysstcm dar, das wir angenommen haben um
250 OOO Dias und 40 OOO Photographien - die notwendig sind iUr die Forschungs«rbeit unseres lnstituts - in Cmlauf zu setzen.
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DISCURS ŞI FIGURĂ.
SEMIOTICA MESAJULUI FIGURAL.
THEODOR

REDLOV

Radiotclcviziunca

Română

Semiotica, ştiinţă a semnelor, ce gfodeşte faptele de cultură ca
procese de comunicare, reprezintă o modalitate de abordare a fenomenelor şi producţiei culturale ce aduce un spor de rigoare analizei ~i
in ~erpretării.
Evidenţa patrimoniului cultural naţional este în primul rînd an::iliză şi nu întîmplător documentele de evidenţă au fost denumite fişe
analitice.
Cum trebuie analizat, descris şi prezentat un bun cultural consti
tuie tnt atî1tea întrebări care pot primi răspunsuri variate. Astfel d~
înkebări şi probleme fac tocmai subiectul prezentei întîlniri.
Tocmai de aceea, voi încerca să prezint, în cele ce urmează, cîteva
din reperele şi punctele de vedere, foarte actuale, pe care le pune la dispoziţie semiotica şi care, Clm încredinţareC.l că vor putea oferi sugestii
celor care încearcă să modernizeze şi să optimizeze sistemul de evidenţă al bunurilor de artă, celor care încearcă să găsească fonnulele
terminologice ·oele mai adecvate analiz·ei operei de artă.
Semiotica es•te o metodologie de investigaţie şi descriere care îşi
legitimează existenţia distinctă printre orientările metodologice actuale
printr~un aport specific şi la înţe1legerea a11tei pe care o studiază ci.I
fapt de comunicare. Astfel, ea pune în evidenţă particularităţile semnificaţiei estetke, spedficiitaitea sintactiică şi funcţională a npe1'ei (ca mesaj), polisemia, semantica şi decodificarea în comunicarea artistică.
Toate acestea oferă, din punct de vedere informaţional, date care, în mod
firesc, îrntreges·c şi îmbogăţesc analiza operelor de artă.
Deschidere fără rez·erve la o prezenţă sensibilă şi intuire a unui
sens globail, care cel mai adesea se sustrage exiplidtărifor. contactul receptiv cu opera de artă eS1te o experienţă intimă, ce ţine de planul trăi
rilor şi, ca atare, nu se lasă mărturisiită şi împăirtăşi•tă. Avî111d însă tocmai sarcina de a explidta şi împărtăşi, teoria şi critica de artă recur,g
la refle 1 cţie, care, bizuindu-se pe intuiţie, supune opera unui şk de
decupaje şi reasamblări, în speranţa nu de a~i epuiza sensurile şi valenţele într-un inventar complet, ci de a pătrunde dt mai depmite în
adîncurile ei, printr-un demers logic şi disciplinat, întemeiat pe un corp
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coerent de concepte, reguli şi princ1pn. Un asemenea demers este şi
cel oferit de semiologie - ştiinţa generală a semnelor, caire concepe faptele de cultură ca fenomente de comunicare, de tronsmiit:ere de mesaje
pe bază de coduri. Subsumate semiologiei, există o serie de semiotici
ale sistemelor particulare de semne. între care şi semiotica mesajului
figural.
Abordarea semiotică trebuie să ţină seama de specificul limbajelor airtistice, de caraoterul lor nediscursiv, prezentativ, autoreflexiv şi
ambiguu. Dacă limbajul verbal înlănţuie cuvintele într-o ol'dine discretă, liniară, succesivă, opera de artă, înainte de a fi un sistem de
semne, este un simbol global, care nu poate fi fragmentat în unităţi
lexicale cu identitate semnificativă independentă de conteX<tul coprezenţei lor simultane. Înainte de a fi semn al altui luoru, opera de artă
este ea însăşi un lucru care ne „face semn", atrăgînd atenţia în primul
rind asupra propriei sale forme. (Această autoreflexivitate nu trebuie
însă absolutizată, căci altfel s-ar ajunge la anularea comrunkării). Neputînd fi separat de forma care îl instaurează, mesajul artistic se deschide, ambiguu, unei serii virtual infinite de lecturi posibile, fiecai'e
lectură oferind doar un decupaj, un profil al sensului ce gravitează cn
o nebuloasă de semnificaţii în jw-ul nucleului semarutic al operei.
Spre deosebire de comunicare verbală ourentă, unde cuvînttul nu
are putere expresivă în raport cu ceea ce desemnează, substanţa sa fonică ştergindu-se în beneficiul semnifkaţiei, semnele artei se află într-un raport de analogie şi motivare faţă de obiectele la oare se referă
(aceasta în cazul artei „figurative", cu funcţie referenţială), iar dac<1
referentul lipseşte (în caz.ul artei „abstracte", pur expresive), îThtr-un
rnpont de analogie structurală cu ri1midtatea şi confi,guraţia experienţei eXlprimate. Considerînd cele două feţe ale semnului, semniific:mtul
şi semnificatul, vom constata că transparenţei şi lipsei de interioriteite a semnificantului lingvistic, simplu mediator al semnificantului
(în comunicarea verba!l.ă fără intenţie poetică) 11i se opun opacitatea şi
demnitatea semniificantulrui figural, care împiedică o sesizaire instantanee a sensrului.
Imanenţa sensului la semn obligă ochiul să insiste asupra formei
şi să se lase captat de ea, pentru a i se comunica o enerigie conţinută.
Un albastru, bunăoară, are o valoare cromatică şi, totodată., un anwmit
~·ăsunet cinestezic în tonicitatea corporală, un efec .aductor, iar acest
sens al albastrului se sesizează lent. La fel şi în cazul Hniilor în scriere,
singura vafoare a verticale~or, orizontalelor, buclelor şi unghiurilor este
aceea de elemente distinctilVe, constituante aile semnificanţilor scripturnli, în vreme ce în opera figurală ele capăJtă o valoare energetică, obligînd ochiul să zăborvească asupra figurii, să o ceroeteze în capacitatea
ei de rezonanţă corporală şi emoţională.
Semnele figurale sînt iconi cu dublă funcţie sernantiică : ele denotă iconic, prin reproducerea aspectelor vizuaile şi substituirea celar
tactile, obiectele la care se reforă şi, totodată, exprimă iconic-conotativ
experienţia subiectivă a modului de raportare la spaţiu şi de resimţire a timpului. Iconicitatea denotativă, referenţială, se explică prin
analogi a dinrtre modelul de relaţii construit de elementele .grafico-pl:astke ale semnului şi relaţiile periceptive ,pe icare le construim în cunoa1
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şterea directă şi în
şi culorii rieprezintă

memorarea obiectelor. Cutare configuraţie de linii
cutare obiect ; oblidtatea denotă adincime şi miş
care ; distorsiunea fornnei, gmdările valorice şi cromatice, suprapune.,.
rile şi oculitările figurilor denotă tridimensionalitate ; modulaţia cromatică denotă 1compor-tamentul suprafeţelor în funcţie de atmosferă, de
lumină primi,tă şi de cea reflectată. Pe lingă această funcţie referenţială (şi uneori în liipsa ei) semnele figurale iau şi o funcţie expresivii,
întemeiată pe conotaţie : proces de semnificare în care o pereche semnificant-semnifiicat devine semnHkantul unui surplus de sens, ambiguu,
inepuizabil. Fie că se reforă sau nu la ceva, configuraţiiile liniare sau
cromatice pot avea conotaţii cum sînt cele ide graţios, nervos. aspru,
transparent, ehi.stiic, sau, ca nişte expresii fizionomice, paşni,c, prietenos, posomor]t, ameninţător etc.
Pentru a studia tabloul ica obiect semiotic. se pune problema decupării şi articulării liui. Un eniunţ verbal. se ştie, prezintă dubla articulare a unităţilor semnificative (cuvinte) şi a unHăţilor distinctive
(forn:!me), ceea ce asigură comuni~ării economie de termeni şi eficienţă.
Ar putea fi numit, în limbajul figural, elementele de linie. valoare şi
<'Uloare unităţi distinctive? Poate că da, avînd însă în vedere deosebire? esenţială că numărul lor 11JU mai este ni:ci finit şi ele nu mai sînt
guvernate de un sistem de opoziţii reglementat cu stricteţe de un cod.
ln procesuJl realizării operei, aceste elemente devin infrasemne, constituente ale semnelor figurale, care la rindul lor, se integrează în Jiguri.
Fi.gurile asigură semnelor uniitaite de integrare şi de sens. Ele pot fi
numi:te prin ref'erenţii lor obiectuali, aplkarea releului lingvistic permiţîn<l articularea obiectului figural, care altminteri rămîne un continuu nedecompozabil.
Această decupare în figuri, semne şi infrasemne se operează în
planul sintagmatic, ail vecinătăţilor actuale. Celăilalt plan obligatoriu
al analizei semiotice priveşte asocierea vktuală a semnelor în clasele
sau seriile din 'Care au fost selectate : este planul paradigmatic. Din
acest punct de vedere, vom considera opera figurală un obiect semiotic
eterogen, raportat la mai multe coduri sau paradigme. care conţin nu
elemente fixe, ci constante ale ,unor cîmpuri de variabile. Vom raport:J.,
de exemplu, mesajul figural la codul perspectival al proiecţiei spaţiu~
lui tridimensional în planu~ tabloului (cod al corespondenţelor dintre
obiectele vizibile dincolo de ecran, într-un spaţiu vir1tual, şi urma lor
peecran) ; la clasele liniilor, valorilor şi codurile care guvernează funcţiile lor referenţia1lă şi expresivă ; Ia codul iconografic al corespondenţelor între obiercteile figurate şi anumite texte literare de referinţă ; b
codul profiund al izomorfismului între structura figurală şi dinamic:.i
experienţei subiective. Receptarea conţinutului informativ al mesajului figural presupune aşadar un si,S1tem de coduri, începîn1d de la cel
]Jerceptiv, pe care se bazează reoonoaşterea, trednd prin ·cel iconi.c
(arti'culat în infoasemne, semne şi figuri) şi ajungînd la cel iconograf ic
- toate valabHe însă numari în arta „figuratiivă". Eliberată de analogia
iconică, arta „abstractă" se supune sau codului matematico-geometric,
sau, în caz'llll aşa-numitei piduri informale, unor coduri microfizice,
identificate în intimitarea materiei. In fine, dacă vom considera operLl
ca o structură pe nivele (suporituri fizice - elemente diferenţiale pe
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axa selecţiei nificaţi -conotaţi

raporturi sintagmatice - semnificaţi denotaţi - sem- aşteptări ideologi'Ce), toate aceste nivele ne vor apă
rea ca fiind guvernate de aceeaşi schemă struoturailă, de un sistem omolog de relaţii, care funcţionează ca un cod particular al operei, numit
idiclect.
Este necesar ca decuparea şi rearticularea semiotică să fie precedată de o analiză structurală a formei semnificante. Stabilind o diagramă a trăsărturilor generale şi a rnlaţiilor esenţiale, macrostructura,
vom constata coerenţia ansamblului, repartiţia maselor, convenienţa sectoarelor, armătura axelor, Jiniile de forţă, tipul de spaţiali.rtate, temele
ritmică şi armonică ale operei. Vom analiza apoi dezvoltările ritmice
şi armonice în microstructura articulaţiilor formei : teme prindp::tle şi
~eC'lmdare, game cu tonică şi dominantă. ln fine, vom avea în \·edere
cpistructura deitaliilor şi elementelor secundare : nuanţele modubţiei
şi valoraţiei. particularităţile de tuşă, duct şi textură, distincţii şi pa:c;aje loc.ale. Cercetind în acest fel configurnţia operei, vom constata. în
acelaşi timp. interacţiunea figurilor, existenţa unor tensiuni perceptuale
care sînt însăşi sursa expresiei. Privirea care insistă va capta motive
cum sînt mişcarea şi repausul. fluxul şi refluxul, încordarea şi relaxarea, expansiunea şi contracţia. curgerea şi acumularea, etc. - motive care se regăsesc. deopotrivă, în viaţa psihi·că, în relaţiile inte;·umane, în procese·le naturale. Expresia. încărcătura vitală a opere[. <>e
întemeiază pe această congruenţă a schemelor de tensiuni şi rezoluări.
Tabloul apare astfel ca un cîmp de acţiune, străbătut de tr::iiectorii care impun privirii anumite trasee. Tocmai ·această 'dinamică implicită este ceea ce permiite decuparea şi arti<mlarea viziunii global~ a
tabloului. ca spaţiu virtual. întT-un sistem de lecturi, conshtuit în parcursurile priuirii. Semnele care jalonează ecranul picturnl ghidează privirea. impunîndu-i obstacole şi devieri, insistenţe şi reveniri. accelerări
şi decelerări, potrivit nodurilor de tensiune ş isăgeţilor de direcţie, timpilor tari şi slabi. Sarcina semioticii figuralului este toomai de a ::m:1l iza articularea timpilor de parcurs, de a stabili modul în care unit0:tea
de \·iziune este decupată şi articulotă prin discursivitatea leoturilor.
în arta reprezentativă, aocesul la sens este faciilitait de referinţele
literar-iconografice şi de analogia iconică. Prin numiren figurilor lanţul
flotant al semnificaţiilor se fixează, ceea ce permite identificarea elementelor scenei. în desfăşurarea discursivă a suprafeţei tabloului. Este
nivelul primar lexical de lizibilitate, întemeiat pe codul analogiic-reprezentativ, care maschează distincţia dintre sensul e~primat şi referinţa
desemnată. Cînd privirea insistă, cînd figura încetează să mai fie doar
imagine şi se opacitează, se deschide polisemic, dincolo de facilităţile
recunoaşterii, aocedem l1a nivelul secundar de lizibiliotate, guvernat de
codul expresiv. Un exemplu de trecere progresivă de la un nivel la
altul îl oforă Mondrian, prin inducerea schemei abstracte din aparenţa
obiectului, pînă ce ajrunge la definiirea unei „'1imbi" pi•oturaile, întemeiată pe echilibrul insitiabil al verticalelor ~i orizontalelor şi al culorilor
primare raportate la non-culoare - expresie a forţelor contrare atotstă
pînitoare, masculinul şi femininul, echHibrate liniştitor într-o puritate
imaterială. La Kandinsky, bunăoară, structurile elementare ale semnificaţiei picturale, pe care se întemeiază codul expresiv, trebuie căut'...lte
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în acele „cuante optico-afective", elemente de ouloare-formă
zind emoţiHoil" pentru caTe artistul căuta un fe.l de sistem de
1

răspun

notaţie

muzicală.

Multiiplidnd analizele de acest fel, după staibiilirea conceptelo~· şi
a principiiilor operatorii, se va putea clăidi o teorie a antei care să legitimeze o pertinentă şi eficientă descriere interpretativă de prnfunzime,
permiţind ca patrimoniul operelor de artă să fie nu numai 1cunoseut din
exterior, invenbariat şi clasat după criterii istorice, i1conografice şi cel
mult m0irfologi'Ce, dar şi valorificat în raport ou conştiinţa noastră. că
reia îi aparţine cu ade:vărat.

DISCOURS ET FIGURE.
ESSAI D'UNE ANALYSE SEMIOTIQUE DU MESSAGE

RESUME
L'approc:he semiotique de J'ceuvre d'art nous oblige tout cl'abord a considerer son langage dans sa specificite estethiqm~. C'est un langage non-discursif
et presentatif. qui emet un message autoreflexif, ambigu dont Ies signes sont
molii:es par une analogie iconique. L'opacite et l'epaisseur des signifiants figuraux leur c.:onferent une valeur e!"lergetique qui determine l'immanence du sens
au sensible. Du point de vue semantique, Ies signes figuraux ont Urle double
fonction : elles denoteni iconiquement en reproduisant Ies aspects visuels et en
substituant Ies aspcc.:ts tac.:tiles des '1bjets, et elles expriment par connotation
iconique J'experit:nce subjective de l'espaee et du temps. En tant qu'objet semiotique on peut soumettre J'oeuvre d'art, le tableau par exemple, a une triple articulation : Ies signes Jiguraux sont composes d'infra-signes (une sorte d'unites distinctives dont le nombre n'est pas fini et qui ne se soumettent pas aux rigueurs
d'un c.:o<le qui reglerait Jeurs oppositions), et a leur tour. ces signes s·articulent en
figures qu'on peut nommer par leurs referents objectifs. Nous considerons que
le dec:oupage ct L.irtic:ulation semiotique doivent etre precedes par une analysc
structurale de la forme figurale signifiante, ce qui reve!era un schema des tensions
perceptuellts qui animent le tableau. Ces tensions sont la source ele toute expression . ..\insi le tableau nous apparait comme un champ d'action ou le regard
est oblige de parcourir c.:ertains trajets. Cette dynamique secrete nous permet
un decoupage et une <l'r:iic.:ulation ele la vision globale du 1tableau. Les parcours du
regard se tracluisent en disc.:ours qui c.:onstruisent un systeme de lectures, en partant du premier niveau, celui lexical, de lisibilite, fonde sur !'analogic iconique
jusqu'au nive<.1u rprofond gouverne par le cocie expressif.

ARGUMENTE PRIVIND REALIZAREA
lJNUI TEZAUR DE TERMENI
ICONOGRAFICI
IOANA BUTA
'.\luzeul judeţean Vilcea pentru patrimoniul cultural
LAURENŢIU

Oficiul
naţional

ENE

Muzeul judeţean Arge!'.i Oficiul
pentru patrimoniul cultural naţional
Experienţa arată că munca cercetătorului artei feudale româneşti
întîmpină numeroase dificultăţi din cauza lipsei de uni<tate a limb::ijulu~
iconografic şi deci, a imposibi'lităţii de a codLfica infonmaţia pe bazei
stabilităţii şi proprietăţii termenilor. Centralizarea fişelor analitice de
evidenţă face acută nevoia comunicării în limitele unui ,·ocabul:Jr concăruia arta pare să-i rămînă, funciar, ostilă.
Preferinţa istori6lor de artă pentru o gamă largă de materiale
de referinţă indirrectă, pentiiu indicaţiile erminiilo.r de zugrâ\·ie. a determinat şi ea, în parte. biunivocitatea şi labilitatea termenilor iconografici. Erminiile sînt folositoare în indicaţiile de compoziţie a scenelor, dar nu putem lămuri cu ajutorul lor izvoarele de inspiraţ:e. textu:.
Ele descriu modul de reprezentare, dar înţelesul simbolic, absolut necesar pentru pătrunderea sensului, adesea scapă.

trolat,

I. D. Stefănescu în „Iconografia artei bizantine şi a picturii fet..:.da-le româneşti", reuşeşte o trecere generală în revistă a principalelor
teme şi tipuri iconografice din aria de cultură bizantină. Caracterul
vast şi complex al investigaţiei face ca lucrarea citată să lase de dorit
prin prezentarea stufoasă a temelor şi programelor, prin neglija:·ea sau
omiterea unor tipuri, prin neelucidarea relaţiilor acestora cu textele de
inspiraţie. V. Drăguţ în „Dicţionarul enciclopedic de artă medieval5
românească'' şi-a propus să ofere o imagine cit mai clară a principJlelor stHuri şi forme artiSitice care şi-au manifestat prezenţa pe teritoriul ţării noastre. Operînd selecţia în sensul valorii artistice. vechimii,
rarităţii tipologice, autorul dicţionarului invită la lărgirea informaţiei.
Ciiedem că în momentul de faţă este necesară constituirea unui
fond de termeni iconografici, oare poate pune la îndemîna celor ce studiază iconografia picturii feudale un instrument de max~mă eficienţă.
Contribuţia muzeografilor din cadrul oficiilor judeţene poate deveni preţioasă în condiţiile unei mai largi documentări (în biblioteră şi pe teren),
a unei cunoaşteri aprofundate a surselor şi a stabilirii unui circuit informaţional de tip „feedback'" între evidenţa realizată de oficiile judeţene
pentru patrimoniul cultural naţional şi evidenţa centralizată. O acţiune
pilot care să antreneze pe cei interesaţi în realizarea unui tezaur de ter-
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meni iconografici, în ordonarea şi precizarea lor, în stabilirea unei clasificări a funcţiilor şi relaţiilor temelor iconografice în raport cu sursele
lor de inspiraţie şi cu evoluţia lor în cadrui picturii feudale româneşti,
nu ar fi lipsită de utilitate. Pentru rigoarea materialului de infornrnţie
este necesar să fie tranşate, încă de la acest nivel, aspectele litigioase ale
identificării temelor şi tipurilor iconografice, a problemelor legate de
diversitatea şi specificul lor de la o zonă artistică la alta, de datarea lor
precum şi a considerării transformărilor şi restaurărilor, care au putut
duce la modificări de ordin iconografic.
în pTi,vinţa surselor de inspiraţie nu trebuie neglijate temele literaturii populare, ihi:striate nu odată, de zugravi (exemple : Moş Crăciun,
Ave;tiţa, unchiaşiul şi moarteJ. etc.).
Avînd ca punct de plecare cunoaşterea literaturii ilustrate de picmra feudală românească, pasul cel mai important pentru realizarea
unui fond de termeni iconografici va fi convertirea limbajului liric al
textelor de inspiraţie în limbajul ştiinţific al konografiei, cnre doreşte
~ă vorbească despre obiectul său cu riguroz 'tate şi obi,ectivit:::lten terminologică a ştiinţelor exacrte. Pentru aceasta, trebuie culeşi, mai intîi,
termenii. şi prioporţiile ilustra;te în pictură. Apoi, trebuie efectuată o
clasificare ierarhică a acestora, stabilindu-se raportw·ile intre termenii
sut>raordonaţi ·şi termenii subordonaţi.
Se vor decanta prin selecţie (prin micşorarea redundanţei) termenii
neacceptaţi şi termenii corespondenţi în alte limbi. In sfirşi t. descriptorii iconografici rămaşi (la nivelul orizontal de operaţie) \·or fi omologaţi ca „terimeni 1acceptaţi" într-un metalimbaj iconogrnfic utilizat de
cercetă tari.
Autorii acestei lucrări concep ordonarea materialului (fondului de
termeni iconografid) într-un tezaur, care să conţină numele tuturor
personajelor, carre foc subi·ectul unor scene şi tipuri i conografice distincte, ca .iteme iconografice.
Indispensabilă rămîne indicarea pentru fiecare temă (scenă PA.,
tip iconografk) a sursei literare de inspiraţie, o,ri a prototipului (înzestrat cu anume virtuţi literare) imitat. Foa11te utilă ar fi şi conotaţia
topografică-cronologică (de felul : monument de cult, altar, 3/4XIV)
uşor ide codificat, pentru pictura murală. printr-o cifră care să trimiit:ă Ia un indice anexă.
Din caracterul formalizat al compoziţiei (elemente formalizate ~
loci comunes) rezultă stereotipia imaginii din punict de vedere morfologic. Ceiice'tarea stereotipiei picturii feudale ,româneşti trebuie să pornească de la determinarea structurii şi funcţiilor elementelor -componente, să continue cu a elementelor stabHe şi a celor variabile, să stabilească rarport;u1
l între tradiţie şi inovaţie ·şi să descope.re geneza şi
evoluţia funcţiilor anumi·to·r teme (tipuri).
Heluînd vechea metaforă a artei ca limbaj, autorii comunicării
propun investigarea axiomatic-deductivă a limbajului formalizabil al
picturii feudale româneşti. Plecind de la premisa că pictura în „manieră greacă" este formalizabilă, descompunerea ansamblurilor figurative în serii de elemente, care să fie recunoscute, enunţate şi repertoriate într-un tezaur de termeni iconografic, nu poate fi decît un travaliu
util cercetării artei. De asemenea, codificarea temelor iconografice vine
1

în avantajul muncii de repertoriere şi fişare, a stabilirii unor relaţii între caracteristicile aceloraşi categorii de obiecte, asocierii anumitor tipuri,
variante, subvariante, cu unele caracteristici posibile ale obiectului.
Dincolo de aplicaţiile practice, în codificare şi în normalizarea
informaţiei, realizarea unui tezaur de termeni iconografici, prin identificarea modelelor şi studierea variantelor lor iconografice. ca imagini
artistice, prin stabilirea ariei de răspindire a anumitor tipuri, a anumitor modalităţi de exprimare plastică, variabile de la un moment b
altul, de la un artist la altul, de la zonă la zonă. contribuie la sublinierea specificului naţional al picturii feudale româneşti, la \·alorificare:1
patrimoniului cultural naţional.

ARGU,IENTS POUR UN THESAURUS D'ICOi\OGRAPHIE DE L'ART
ROUl\1.1\IN AU l\'!OYEN AGE.

RESUME
Les chercheurs qui se sont adonnes a l"ctude de notre peinture mcdie\·aie
ont signa!e plus d·une fois Ies difficultes du langagc lconographique qui n'est
pas encorc rigoureux et univoque.
L'etat actuel de l"informatique et de l'analysc structurelle nous oblige
aujourd'hui a poser Ies premises ncccssaires pour elaborer un „thesaurus'" de
tormules ic:onographiques.
Des le debut Ies autcurs ont constate la necessitc de repcrer Ies synonymes, Ies homonymes et Ies epithetes (synclitades - cn grec) ainsi que leurs
corrcspondances en langues etrangeres. Aboutir a un langage normalisc. a un metalangagc iconographiquc destine aux specialistcs ne pcut etre :realise que grâce a
la collaboration de tous Ies specialistes du meme domaine. En vue de cette collaboration Ies auteurs lancent un appel afin de realiser un breviaire iconographiquc
de la peinture du moyen-âge roumain absolument necessaire pour l'claboration
d'un repertoire iconographique. Grâce a un langage documentaire normalise sous
la forme d'un vocabulaire, ce repertoire adaptable aux programes automatisees de
J"informatique poura mettre en evidence le caractere national, roumain et autohtone des oemTes mura!es peintes au moyen-âge en Valachie, en Moldavie et en
Transylvanie.
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PROPUNERI PRIVIND OPTIMIZAREA
UNEI EVIDENTE
ARHEOLOGIC•
TOPOGRAFICE LA MUZEUL
BR UKENTHAL-SIBI U
IULIU PAUL

:Muzeul Brukenthal -

Sibiu

Cu <iproximativ doi <im m urmă a fost publkat un scurt studiu
în care s-au făcut, printre nltele, propuneri concrete de .modernizare
n evidenţelor ştiinţifice muzenle pentru co·lecţiile şi descoperirile mheologice.
Propunerile şi soluţiile oferite se b;:izau pe stadiul atins în reţeau'1
muzeelor no<lstre în ce priveşte sistem<ltizarea evidenţelor
ştiinţifice
muzeale şi pe necesitatea modernizării lor treptate dar în acelaşi timp
rapide, în raport cu ritmul şi cerinţele dezvoltă'l'ii aeituale a cercetă1·ii
şi muzeisticii.
În studiul amintit se pleda pentru necesitatea conceperii şi experimentării, în continuare, a unor sisteme care să ţină seama de .stadiul
actual al evidenţelor muzeale, al patrimoniului cultural naţional, existent şi vir.tu<ll şi cnre să îngăduie şi să înlesnească, p2ntru început,
codificarea şi stoca~·en princip<llelor date. infopmaţii şi clasificări ştiin·
ţifice uzit<lte în prezent (în sistemul evidenţelor şi în liitero.tura de specialitate). pentru ca <lpoi într-o fază uHerioară - c<lre ar urma să se
desfăşoare paralel cu instruireo cadrelor necesare în actu<llul sistem de
perfecţionare. să se procedeze la ad<lptarea sistemelor şi codurilor b
cerinţele moderne de evidenţă, stocare şi regăsire a datelor furnizate de
obiectele muzeale, de patrimoniul arheologic în general, în vederea prelucrării lor automate.
In continuarea preocupărilor noastre în acest domeniu şi, pornind de la necesitatea stringentă a creăril urgente a unui sistem simplificat, în ra:port cu cel propw; ~nterior, de înmagazinare şi regăsire
rapidă a unor informo.ţii primo.re, esenţiale, privind patdmoniul arh00logic existent (în muzee) şi virtual (în teren), <lm conceput o nouă fişil
cu perforaţii marginale (fig. 1-4).
Atît fişn cit şi sistemul de evidenţă ce poate fi creat pe oceast:l
bază a fost prezentate şi dezbătute la cursurile de topografie arheologkă, vocabular controlat şi repertorii arheologice, organizate în prima parte a anului 1977 de către C.S.P.C. de pe lîngă C.C.E.S .. pentru
personalul de specialitate al Oficiilor judeţene pentru ocrotirea patrimoniului 1cultural naţional.
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Fişa cu perforaţii marginale propusă de noi cuprinde principalele
date ştiinţifice necesare pentru organizarea unui fişier al descoperirilor
(şi colecţiiJor) arheologice, inclusiv datele topograf'.ce principale ale
siturHor arheologice cunoscute din descoperiri intîmplătoare sau cercetări sistemati·ce. Fişele sînt astfeil con'Cepute în cît pot constitui într-un
sistem de evidenţă rolul unui „Fişier-catalog topografrco-arheologic".
Cu ajutorul „explicaţiilor anexate", fişele, odată tipărite, pot fi
completate şi marcate - pe baza unui instriudaj minimal - de orice
muzeograf cu pregătire de specialitate.
La rîndul lor, »Fişierele-catalog", în care acesite fişe se constituie,
pe măsum completării lor, pot fi organizate de către toate unităţile
muzeale şi OficiHe judeţene pentru ocrotirea patrimoniului cultun.l
1

naţional.

Regăsirea informaţiilor se poate face manual sau cu ajutorul unui
\·ibrator simplu.
In cazul în care acest tip de fişă şi fişierele corespunzătoare ar fi
aplicate şi generalizate la toate muzeele, s-ar putea organiza pe zone
o evidenţă arheologit-topografică eficientă.
Pentru aceasta se impune, însă, ca paralel cu completarea fişe
lor şi cu funcţionarea fişierelor propuse de noi, să se stabilească şi un
sistem de prelucrare automată a datelor noastre. Un model general d•:!
sistem a fost propus, recent, de C. Bloşiu.
Aplicarea unui atare sistem, eventual îmbunătăţii!;, ar putea permite crearea treptată a unui fişier la nivelul unui centru de calcul,
care, într-o primă etapă ar putea grupa, pe suporţi magnetici (disc snu
bandă) datele furniZJate prin mijlocirea fişelor perforate marginal şi 3
celor centralizatoare, cu 80 coloane, propuse de noi.
Dar, aşa cum menţionam în studiul precedenit, pentru a putea
trece la utilizarea diirectă a tehnicii electronice de calcul pentru evidenţa şi prelucriarea muzeistică şi ştiinţifică a date1or furnizate de descoperirile şi cepcetările arheologice, este necesar să recurgem, iniţial,
la sisteme mai simple, ca cel propus de noi, utilizabile de către fiecare
muzeograf şi unitate muzeală. Ele sînt de narburră să oblige pe toţi muzeografii specialişti la o sistematiz:are şi o unificare a teriminologiei, în
primul rînd la o codificare corespunzătoare acesteia, cn un prim pas
necesar şi obligatoriu, în vederea modernizării evidenţelor .ştiinţlflcc,
ce of eră. apoi, posibilitatea utilizării tehnicii ele'Cl:ironice de oakul, în
primul rînd în cadrul evidenţelor ştiinţifice muzeale iar, mai apoi, şi în
prelucrarea ştiinţifică, pe diverse planuri, a datelor astfel acumulate.
Propunerea noastră porneşte de l1a convingerea că generalizarea
fişei cu perforaţii marginale propuse de noi, şi a cataloagelor sistem~
tice .ce se vor ·crea pe această bază, vor oferi muzeelor, e·videnţelor ştiin
ţifice ale acestora, posibilităţi sporite de valorifioare ştiinţifică şi cultural-educativă, de păstrare şi conservare a patrimoniului arheologic,
existent şi virtual.
CercetărHor arheologice de teren (periegheze, săpături sistematice)
şi „de cabinet" li se oferă, de asemenea, un instrument operativ şi accesibil - orkă1rui muzeu şi cercetător - de înmagazinare şi regăsire rapidă, diferenţiată .şi selecti-vă, a informaţiilor, ştiinţifice, primare şi esenţiale, privitoare la obiectele şi la specificul arheologic al zonei, de na-
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tură să

contribuie, subst;:mţi<il, <itît l<i accelerarea procesului de prelucrare a descoperirilor şi materialelor arheologice, cit şi la orientare:.-t
cercetărilor sistem<itice, precum şi la păstrarea, conservarea şi valorificarea complexă, ştiinţifică şi muzeistică, a patrimoniului arheologic
ex:stent (în colecţii şi muzee) şi virtual, în siturile identificate şi catalogate, în cadrul fişierului astfel creat pe baza cercetări:or de teren.
Principalele caracteristici şi posibilităţi de înmagazinare şi regă
sire a informaţiilor cu ajutorul „Fişei perforate marginal" şi a fişei cu
p(::rforaţii in cîmp.
Fişa cu perforaţii marginale este concepută penku a servi la înregistrarea materialului arheologic, pe1~miţînd totodată şi evidenţa diferitelor tip'Jri de staţiuni arheologice identificate ipe baza imaterialelor
des-c;Jp~rite. Are formatul A4 297/210.
ln oglinda fişei sînt prevăzute spaţii pentru o descriere amănun
ţită a descoperirii ;:istfel că fişa satisface rigorile unei fişe ştiinţifice
(c.malitice).
Pe la~urile fişei am prevăzut zone de marcme, prin decupări margin3.le, <i opt dintre caraderistidle de bază {informaţiile) deţinute asupr;;i unei descopel"iri, sistem ce permite regăsi.rea rapidă a unei fişe care
cuprinde informaţia solidtată. Grupele de informaţii ce se ,pot marca
prin decupări marginale sînt : 1 - localitatea, 2 - tipul de staţiune,
3 - c:.i:egoria de obiect, 4 - materialul, 5 - daitmea, 6 - condiţiile
des>Coperirii, 7 - muzeul unde se păstrează descoperirea.

Moclul de completare a

jişei.

In colţul din stînga sus la Nr. fişei se înscrie, în ordinea complelor. numărul fişei. El este format intotdeauna din şase cifre şi poate
varla între 000001-999.999.
Sub numărul fişei l·a rubrica Numărul fişei se înscrie numărul
acestei fişe, dacă descoperirea respectivă constituie o valom·e naţională
~i a fost înregistraită ca atare pe fişe de evidenţă. Numărul se scrie şi
el tot cu şase cifre şi poate varia între aceleaşi limHe 000001-999.999.
La rubrica 1 -- Localitatea (cod poştal) se scrie denumirea actuală
a localităţii de descopeTire şi, fin continuare, codul po~tal al loc<ilităţii
respective, în aceeaşi 1rubrică se scrie judeţul .şi în continuare cifra de
ordine a judeţului într-o ordonare alfabetică. Ex. judeţul Alba-Ol ; judeţul Sibiu 32. Localitatea de descoperire se poate marca marginal,
după iniţială, folosind un cod ulfabetic cu decupări duble. In felul acesta
fiecare literă a alfabetului se poate marca prin două decupăTi. Referitor la lo:::ul de descoperire se mai pot da informaţii la rubridle :
- Denumirea antică, veche, unde se trece, idUJpă caz, nrumele antic
al localităţii, numele vechi românesc, numele vechi maghiar sau german. Pentru toponiimi1cele maghiare 'Sau germane se va trece în foţii
un „m", pentru cele maghiare şi un „g" pentru ,cele germane.
- Toponimic cadastru, se va trece denumirea, în graiul localnicilor, a proprietarului locului unde s-a făcut descoperirea.
tării
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- Detalii topo-statigraf ice, se va descrie sumar forma de microrelief : terasă, dmpie, platou, ·coamă de deal etc., precum şi adîncimea
la care s-a fă•cut descoperiirea.
- Număr carou, folosind sistemul de caroiaj „Gau5s" pentru hărţi
1 : 5.000, se va indica caroul în care se află punctul de descoperire.
- Număr plan tapo se va trece numărul planului topografic a
zonei' în care se află des2operirea. Numărul va fi format tot din .şase
cifre 000001-999.999.
La punctul 2 - Tipul de staţiune se \·a marca, prin intersectare
în diagonală, caseta dreptunghiulară ·corespunzătoare tiipului de staţiune
identificat. Pentru regăsirea fişei ce cuprinde informaţii tdespre staţiu
nea •respectivă se rvor decupa marginal casetele în ·care se află .înscrise
tipul de staţiune identificat. Pentru regăsirea fişei ce cuprinde informaţii despre staţiunea ,respectivă se vor decupa marginal 1casetele în
care se află înscrise tipul de staţiune şi una din cele trei •casete .din
extrema dreaptă, .anume •cea care are acelaşi număr de -oridine ·cu numă
rul staţiunii. Ex. : pe fişa model (Fig. 3). au marcat un castru de piatră.
La ipunctul 3 - Categoria de obiect, am istabiM, :în limita spaţiu
lui, 20 de grupe de obiecte, dindu-le la fiecare cite un ·cod de .două cifre,
după cum unnează :
01 - Unelte
02 - Arme
03 - Ceramică neornamentată
04 - Ceramică ornamentată : incizie, excizie, decor în relief, decor lustruit
05 - Ceramiică ipidată
06 - Terra si.gilatta
07
Plastică din lrut
08 - Obiecte de cu1t
etc.
La fel s-a procedat şi pentru grupa 4 - Material, unde am stabilit, tot în liimita spaţiului oferit de dimem;iunHe fişei, 16 grupe de
materiale, cărora le-am dat 1coduri numerice de două cifre, după cum
1

urmează:

Ol
02
03
04
05

-

Piatră cioplită
Piatră şlefuită

Os
Corn
Ceramkă

etc.
Prin ·combinal'ea 1celor două gflupe de informaţii, se obţin posibilităţi rnruLtiple de determinare a descoperirilor, !Selectarea putîndu-se
face, conoomi·tent, cu ambe1·e detenminări. Ex. : ipodoabe, din grupa a
3-a, se poate asoda icu ICUpru, bronz, aur, argint, sticlă, pietre preţioase
din grupa 4.
'
La grupa 5 de informaţii - Datarea, în oglinda fişei se poate
trece •cursiv : epoca, 1cultura, atribuiirea 1etni1că. Pentru irnaricarea infor-
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maţiei privind datarea, prin deoupare marginală pe htura de jos, am
prevăzut 120 posibiliităţi. Am da:t fiecărei culturi dintr-o epocă cite un
cod de două icifre. Pe reversul fişei, am dat lista completă a culturilor
cu numărul de ·coid al fiecăreia. La fiecare epocă am prevăzut una sau
mai multe rezerve cu codul 00, unde se pot mal"ca culturi noi ~au materiale a ,căiror 'încadrare 1 culturală nu se poate face ·cu 'certitudine. L1
sfîrşitul .benzii am prevăzut o rubrică cu codul 900 Nedeterminat, unde
vor fi imaricate acele descoperiri asupra 'Căro:ra nru se pot face deter-

minări

nid prirvind epoca, nid .cultura. In oglinda fişei la rubrica Datarea se.scrie, dU1pă denumirea epocii şi a ·culturii, numărul de cod al
acestora. Numărul de cod al epocii este identic cu numărul de ondine al
epocifo.r fo succesiune cronologică. Ex. : Paleolitic - 1, Epipaleolitic - 2,
Neo-·eneolitiic - 3, Bronz - 4, Hallst:itt - 5, Latene - 6, Daco-ro:mană - , 7, Prefeudală 8. Pentru marcare se vc·r face două decupări.
una în dreptunghiul ce 1con1ine codul culturii respe·ctive. br a doua în
unul din ce1'e patru dreptunghiuri din dreptul codului culturii. Ex. :
pe fişa model (fig. 3) s-a marcat cultura da20-romană.
La punctul 6 - Condiţiile descoperirii, în oglinda fişei se po.1te
marca, după caz, descoperire întîmplătoare. cercetare de suprafaţă, prin
intersectarea în .diagonailă a dreptunghiului şi, idacă s·e cunoaşte, se pot
trece autorul descoperirii şi anul ; pentru punctele 63, 64 Sondai sm1
Santier, se poarte ,trece conducătorul 1 cerretării. anul descoperirii (campania), secţiunea, caroul, adîncimea. Condiţiile des.coperirii se pot marc;::i
marginal. la punctul 6, folosindu-se o singură decupare în rubrica co1

respunzătoare.

La punctul 7 - Colecţie, am prevăzut două posibilităţi : a - materialele 1să se afle ·într-un mruzeu sau lb - într-o icolecţie particulară.
Pentru primul caz se poate scrie muzeul, numărul de inventar, locul
în deipozH, numă1r di1seu. număr foto. Pentru fierare ldin determinări
se vor folosi numere de şas·e cifre de la 000001-999.999. Pentru muzeu
am prevăzut ,posibilitatea de ia marra, marginal, iniţiala locali tă ţii unde
se află muzeul, folosind un cod alfabetic cu decupări duble, identir cu
cel de la 1pundul 1. In felul acesta muzeele se vor marca după iniţiab
localităţii unde se află. Muzeul R.S.R. la Buoureşti, Muzeul de istorie
al Transilrv1aniei la Cluj, Muzeul Brukenthal la Sibiu. La 'Colecţia particulară se poate scrie .proprietarul şi aldresa.
Rubrica Observaţii se referă ·l'a întreg ·conţinutul fişei.
Informaţiile ,cuprinse pe fişe se pot raporta codificat, folosind coduri numerice şi pentru fişele cu perforaţii în cîmp pentru maşini de
sorrtait eleotri'c tip D3D. Pentru acestea se vor raporta (înregistra) 1:3
grupe de informaţii după cum urmează (vezi şi fişa cu 80 de coloane,
fig. 5).
GJ;!.!pa A, cu 1şa:se 'ooloane rverUcale, ICUprinide nr. fişei de la
000001-999. 999.
Griupa B, cu şase 'coloane verticale, 0Uipri111de nr. fişei analitice de
evidenţă de .la 000001-999.999.
Grupa C, cu şase 1coloane verticale, cuprinde nr. plan tapo de b
000001-999.999.
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Grupa 1, icu şase coloane vertica~e, cuprinde Codul poştal al loca{patru cifoie) tŞi în oontinuare, dfra de ordine a judeţului. Ex.
24 7632 = Caşo[ţ, judeţul Sibiu.
Grupa 2, ou patru 1coloane verticale, ouprinde codul tipului de
staţiune obţinut prin citirea 'Cifrelor de o!'ldine din fiaţa fiecărei informaţii de la ·oea mai ,generală spre cea mai de amănunt. Ex. : un castru
de pi1 a;ură .primeşte 1codul 1222, în icare 1 = aşezar:e, 2 =militară,
2 = castru, 2 = piatră; o necropolă pl1ană de incineraţie, 2120, în care
2 = nelcropolă, 1 = plană, 2 = irncineraţie. Codul va arvea întotdeauna
cite patru cifre, astfel că necropola se completează cu un O (zero). iar
pentru tipurile Ide staţiune de la punctele 3, 4, 5 se completează cu 00.
Ex. un tezaur ·Via .avea 1codul 3200, un bordei, 4200, un mormînt izolat,
de inhumaţie 5100.
Grupa 3, icu două coloane verticale, cuprinde codul categc.riei de
obiect (format din două dfoe) insicrise in faţă.
Grupa 4 cu două coloane vePtkale, iauprinde cO'dul materialului.
cu două dfre.
Grupa 5, cu trei verticale, ·cuprinde ·codul datării. Prima df.ră 3
codului este cifra de ·ordine a culturii : 1 = Paleolitic, 3 = Neoeneoliti~ etc. Următoarele două cifre reprezintă codul cuHurii. Ex. : 314
Neo--eneo'Htiic, Petre.şti.
Grupa 6, ou dnd coloane verticale, cuprinde codul condiţiei de
descoperire. Prima cifră poate fi de 1a 1-4 şi defineşte, după caz, o
descoperire întîmplătoare, o ce!'cetare de suprafaţă, un sondaj sau un
şantier arheologic. Următoarele patru cifre reprezintă anul descoperirii.
Ex. : 31974 = un sondaj din 1974.
Grupa 7, icu patru coloane vertiicale, cuprinde eodul poştal al localităţii unide se află muzeul care păstrează descoperirea Ex. : 2400 =
Sibiu = Muz·eul Brukenthal.
G:riupa D, cu .şase coloane verticale, cuprinde numărul de inventar
al obiectului, cu şase cifre 1posibile de la 000001-999.999.
Grupa E, cu şase 1coloane verticale, cuprinde numărul clioşeului,
cu ,şase dfre pcsiJbHe, de la 000001-999.990.
Grupa F, ou şase coloane vertiicale, cuprinde numărul fotografiei,
cu .şase df.re posibile, de i1a 000001-999.999.
In •cazul l'aportării, codificate a infoTmaţiilor pent:riu fişa cu 80 de
coloane, pentru a se •evita ori'Ce confuzie :este necesar :
- să se respecte întatdeauna ondinea de raportare a celor 13 grupe
de informaţii (care este dată de însăşi o:ridinea de citiTe a fişei) pornind
din colţul din stînga sus şi pa:ricurg:înd grupele de 1-7. Anterior .grupelor 1-7 se raportează, în coloana A, numărul fişei, în coloana B, numărul ifişei de evidenţă, în co-Ioana C, numărul ;>lan tapo, far după
grupa 7, în coloana D, niumăr de inventar, în coioana E, numă-r de
clh'?·eu, în coloana F, numă1rul foto. In •cazul cînd una dintre cele 14 informaţii lipseşte se rapol"tează 000000 la grupa respectivă.
- codurile să aibă dntotdea:una acelaşi număr de cifre ~după cum
s-a stabilit iniţial), icompletîndu-ise cu O (zero) acofo unde e caz.ul.
Pe reversul fişei am dat lista epocilor şi a culturilor, icu codurile
respecti've. S-a prevăzut un spaţiu pentru executarea unor schiţe topn,
lităţii

1
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la scară şi orientate, a staţiunilor identificate, a secţiunilor, în cazul
şantierelor sau a sondajelor. S-au prevăzut spaţii pentru a •consemna
starea de conservare a staţiunii şi pentru explicaţii de detaliu asupra
schiţei topografice.
In cazul uno~ staţiuni din care s-a recoltat o cantitate mai mare
de materiale, schiţa topo se va executa doar pe o singură fişă, anume pe
aceea care prezintă staţiunea de ansamblu. Pe celelalte fişe se vor executa schiţe de profile, grundişuri etc. Pentru regăsirea rapidă a fişelor
care conţin schiţe, topografice am prevăzut pe 1atura stingă, sub spaţiul
rezervat pentru informaţia 6, un spaţiu pentru a marca, prin decupare
marginală, doar acele fişe care conţin schiţa topo a staţiunii sau profile, grundişuri etc. la staţiunile cericetate prin sondaje sau săpături
&istematice.
Perforările marginale urmează a se efectua •cu ·un cleşte sau cu o
ghilotină. E:e vor avea forma unui triunghi isoscel cu baza de 6 mm
şi înălţimea de 10 mm ; virful triunghiului va fi rotunjit •cu o rază
de 1 mm. Extragerea fişei sau a fişelor care interesează se poate face
manual sau folosind un vibrator acţionat electric.

VORSCHLAGE ZUR OPTii\llERUNG
DER ARCHAOLOGISCH-TOPOGRAPHISCHEN EVIDENZIIALTUNG
l!\I BRUKENTHALl\IUSEU!\I AUS SIBIU
ZUSAl\IMENF ASSUNG
Der Vcrfasser C'rlăutert scine Bemi.'Ihungen, neue Karteikarten und ncue
Systeme zu entwickeln, welche zur besseren Vbersicht und Modernisierung der
rr.useakn wissenschaftlichen Evidenzen beitragen konnen. Sein Vorschlag betrifft
<in neues System. welches der Aufbewahrung und dem schnellen Wiederauffinden ,,-ichtiger. wesentlichen Informationen der Yorhandenen (in Museen) und
:wki.inftigen archăologischen Funde dient.
Die Korteikarte mit Handlochung (Abb. 1 CJ 1 d) enthăllt jene Daten,
wc·lche for eine systematische Obersicht aller archăologischen Funde (innerhalb
einer Sammlung) notwendig sind, ebenso wichtige topographische Daten der
&rc:h~iologischen Funclorte (Zufallsentdeckungen und erforschte SiPdlungen).
Die Karteikarten sint derart entworfen. daB sie în dem MaBe în welchem
ihre Anzahl wăchst, zu einem System zusammengefasst werden konnPn, welches
die Funktion eincr „Topo~rophisch-archăologischen Karteikarteni."tbersicht" haben
l:onntc. Dies \\·ăre allen musealen Einheiten und allen Kreisstellen fi.ir nation:iles
Kulturgut zugănglich.
Die auf der „Karte1karte mit Rand!oc!-::..:!1g <>ingetragcnenen Daten ~~ănnen
ihrerseits in Zentren fi.ir Datenverarbeitung zentra11s1ert wer.:!<:n. .lu cliesen.
Zwcck wird eine zusătzliche Karteikarte fi.ir elektronische Datenverarbeitung mit
80 Kolonnen vorgeschlagen {Abb. 2) desgleichen ein Codierungssystem, welche>
dem Text beigefi.igt ist.

-------- ---- ------------------
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UTILIZAREA INDEXĂRII
COORDONATE ÎN EVIDENTA
BUNURILOR ARHEOLOGICE
~

IRINA OBERLA.NDER
TAR~OVEANU

l\luzcul Deltei Dunării, Tulcea Oficiul pentru patrimoniul culturai
naţional

Organizarea pe scară naţională :a ,sistemului unitar de evidenţă al
bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi crearea unor org;:rne 'specializate în identificarea, 1înregistrare:a şi întocmirea documentaţiei ştiin
ţifice pentru aceste bunuri au avut drept urmare o sporire rapidă, contirluă şi sistematkă a numă1rului de descoperiri.
Faţă de creşterea uriaşă a volumului de informaţii în toate domeniile ştiinţifice, inclusiv în ,cele umnniste, metodele dasice de investigaţie se dovedesc tot mai greoaie şi inoperante, incapabile să stăpî
nească şi să organizeze materialul documentar ce se acumulează continuu. Timpul de 1căutare a documentelor şi informaţiilor tinde să s~
lungească nepermis de mult in dauna celui afectat gîndirii şi crenţiei.
Abia dacă mai trebuie demonstrată, în aceste condiţii, necesit;:i.te::i
strin.gentă de adoptare a unor sisteme moderne de înmagazinare şi regă
sire a informaţiilor, capabile să facă faţă aitît necesHăţilor imediate, cît
şi celor de perspectivă. De rezolvarea acestei probleme dopinde nu numai realizarea unei evidenţe eficiente şi ,complete a bunurHor susceptibile să facă 1parte din patrimoniul cultural naţional, în vederea ocrothii. conservării .şi valorificării ştiinţifice, dar şi deschiderea unor noi
căi pentru ~cunoaşterea sa.
Progresul unei ştiinţe se află in strînsă inte1~dependenţă cu pet·fecţionarea metodelor ei. PrivHă in această perspectivă, perfecţionarea
sistemului de evidenţă al informaţiilor din •prindpalele domenii ale patrimoniului cultural naţionnl reprezintă o etapă obligatorie în dezvoltnrea cencetării ştiinţifice.
Alături de alte zone ale ţării, judeţul Tulcea este deţinătorul unui
bogat patrimoniu arheologic, numismatic, etnografic, de ştiinţe naturale, artă medievală şi •cante ~eche.
Luînid în considerare dezvoltarea ,cercetării ştiinţifice, investi_gaţiile de teren, activitatea mereu sporită de depistare a valorilor, achiziţiile şi donaţiile, putem aprecia că volumul patrimoniului cultural j·1deţean se va dubla în mai puţin de 5 ani.
Evidenţa ştiinţiifică a acestui inestimabil tezaur a repf1enente1t preocuparea iprindpală a speciaHştilor noştri. Ideea la care am a!derat încă
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din faza de organizare a actiivităţii în această direcţie a fost aceea că
]nmagazinarea infonmaţiHor pe icaLculator reprezintă soluţia optimă şi
de perspectivă, soluţie la care, în mod inevHabH, se va ajunge. Este
greu de conceput astăzi proiectarea unor sisteme de evidenţă >0are să
ignore informatica, chiar şi în domeniul ştiinţelor umaniste, desigmdacă acestea vor să nu rămînă în afara progresului general al umanităţii. Proiectarea unui sistem de înmagazinare pe cakulator a datelor
şi informaţiilor privind patrimoniul nostru 1cultural naţional necesită
însă timp şi cheHuieli importante.
Pornind de la necesitatea unui sistem simplu şi ou aplicabilitate
imediată. care să răspundă nevoHor curente de regăsire operati\·ă şi
multidimensională ,a inforunaţiilor şi luînd în considerare stadiul actua.l
<il evidenţei. cît şi mijloacele umane şi materiale de care dispunem,
ne-am orientat spre adoptarea, într-o primă etapă cu durata de la
2 la 5 ani. a unui sistem de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor pe
baza indexării coordonate.
·Sistemul cuprinde trei ,tipuri de memorii :
a) memoria pasivă. formată din fişele analitice de evidenţă, ordon~:te de la l...n, pe măsura înregistrării lor (fig. 2) ;
b) memoria actit:ă (informaţională), constituită din fişele lJNITERM, organizate pe domenii, pe clase ,tematice şi respecti;v, în ordinea
alfabetică a descriptorilor (fig. I) ;
c) memoria operaţională, alcătuită dintr-un catalog deschis de fişe
de Yocabular controlat, orînduite alfabetic (fig. 3).
Jnmagazinarea şi regăsirea informaţiilor şi documentelor se face
după principiul cunoscut pentru sistemele cu indexare coordonată
(fig. 4). Etapa de înmagazinare cuprinde următoarele faze : I) primirea
şi înregistrarea fişelor analitice de evidenţă în registrul de intrări ;
2) index1area documentelor, apelindu-se la fişierul de vocabular controlat ; 3) transcrierea adreselor pe fişele UNITERM, în funcţie de descriptorii corespunzători ; 4) înmagazinarea fişelor UNITERM în memoria activă ; 5) înmagazinarea fişelor anaHtice de evidenţă în memoria pasivă.
EtJapa de regăsire cuprinde, la rindul ei, următoarele faze : I) primirea cererii de informare ; 2) indexarea ·oererii de informare 'Conform
vocabularului controlat ; 3) căutarea fişeilor UNITERM în memoria ac1iYă,una dte una sau plin regăsirea 1coordonaită a mai mUJltor unitermi ;
4) transcrierea adreselor ; 5) căutarea adreselor în memoria pasivă ; 6)
furnizarea răspunsului la cererea de informare sU!b forimă de listă de
date, îrmrprumut etc.
Memoriile sînt organizate în dulapuri metalice speciale, prevă
zute cu ,sertare, iar căutarea fişelor este înlesnită de fişe di·vizionare (o
fişă divizionară la fiecare sută de documente in memori1a ipasivă şi respectiv, fişe di'vizionare pentru dase tematiee şi literele a'Lfaibetului în
memo1ii1e adivă şi operaţională).
Adaptarea sistemului Uniierm la problemele specifice ridicate de
caracterul documentelor noastre - fişele an·alitice - a fost experi1'.1en1'ată pe un lot de 750 de fişe de arheologie. Am folosit o indexare
hberă, urmărind în acelaşi timp organizarea treptată a unui vocabular
controlat, rezultat din însăşi procesul de anailiză documentară. Fişele-
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termen au fost supuse la repetate corectări, urmărindu-se unificare~i
sinonimelor relative, eliminarea termenilor nesemnificativi, defalcare~"\
termenilor 1ce s-au dovedit prea generali etc.
Inregistrarea analitică şi refativ unitară a informaţiilor în fişele
de evidenţă au făicut inutilă .întocmi1rea unor fişe-document, sugerînd
totodată clasele tematiice aJ,e fişierului Uniterm. S-au obţinut un număr
de 422 fişe Uniterm, grupate în .şapte dase tematke, după cUJm urmează:
1. Obiecte-Forme (87 termeni), cuprinzînd denumiri de forme ceramice, de unelte, instrumente şi dispozitive, podoabe, elemente de arhi·tectură şi de cult, diverse.
S-au adoptat următoarele reguli :
a) Obiectele firagmentare sigur identificate se asimilează cu ce:e
întregi, ex. : fişa Uniterm „statuie" cuprinde atît adresele fişelor de
evidenţă ,care se referă la statui întregi, cît şi la „,cap de :statuie" sau
„fragment de statuie".
b) Pentru obieotele din care se păstrează întotdeauna numai părţi,
se cons!deră tenmenul care desemnează partea şi nu întregul, ex. : ,,\·id
de săgeată". „umbo de scut", „tub de cimpoi", „tortiţă de căldare".
c) Obiec:te1e care se descoperă în mod frecvent separate pe părţi
se indexează după termenii care desemnează părţile, ex. : în loc de fi~:3
---, termen „coloană", avem trei fişe-termen : „bază de •coloană", „fus d~
C'oloană", „capi tel". În mod analog, pe lingă tennenul „amforă" exis ~:}
termenii .,toartă de amforă şi ştampilată" .şi „gît de amforă ştampibt'·.
d) Obiectele relativ rare, ce pot interesa în aceeaşi măsură c1
piese tridimensionale cît şi ca reprezentări în basorelief, pe vase etc„
se îmegistrează pe o singură fişă Uniterm, ex. „altar", „rhyton".
2. Da.tare-Culturi (60 termeni) . .Aceasta este singura clasă ten-utică la care nu S-'a respectat regub de ordonare alfabeUcă a fişelot·.
Termenii au fost aranjaţi în ordine cronologică, folosindu-se o clasificare arborescentă pe epod istorice, în cadrul epocilor pe secole. jumă
tăţi de secol şi sferturi de secol, apoi pe culturi, în ·0t·dine alfabetic;}.
a) Adrnsa fişei analiitiice de evidenţă se trece atît pe fişa de epocă,
pe cea de secol, jumătate sau sfert de secol. cit şi pe fişa de cultu:·ă,
acolo unde este cazul.
b) Fişele Uniterm de secol cuprind şi adresele obiecte1'or d::lbte
pe jumătăţi sau sferturi ide secol.
c) Adresele obiectelor cu datare nesigură sint înregistrate cu semnul întrebării în .pamnteză.
,
d) Adresele obieotelor cu datare largă, 1pe două-trei secole, au fost
trecute pe toate fişele-termen ce desemnează secolele respective.
3. Localizări (88 termeni). Unităţile teritoriale luate în considerare
au fost satul şi oraşul, cu denumirile lor actuale (descoperirile aparţi
nînd în tonalitate 1judeţului Tukea).
a) Pentru locali.tăţile cu mai multe puncte arheologice, s-au întocmit fişe pentru toate acestea, adresele înregistrindu-se <l:tit la unitermul desemnînd localitatea cit şi la cel desemnind punctul arheologic,
ex. : „Niculiţel" ; „Niculiţel-basilica"; „Niculiţel-Gorgonel" ; „Niculiţet
Bădila" ; „Niculiţel--Capaclia".
4. Nume antice (51 termeni). In această clasă tematică au fost grupaţi descriptorii referitori la zeităţi, cetăţi anUce, nume de magistraţi
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Fişa

tip UNlTERl\f

şi

proprietari de pe şt,ampile de amfore, nume proprii din inscripţii,
nume de unităţi mHitare etc.
5. Materiale (50 termeni). Aici au fost cuprinse atîit materialul de
alcătuire a obiectului, cit şi materiale .şi substanţe secundare, folosite
la decorare : smalţ, firnis, vopsea, acestea din urmă înregistrate şi pe
culori.
6. Tehnici .(20 te1meni). Similar clasei 5, sînt grupate atît tehnicile
de prelucrare. cit şi tehnicile de decornre.
Numărul redus de termeni descriptori ai acestei clase se datorează
C'ompletării deficitare a rubricii „tehnică" din fişa analitică de evidenţă.
Pentru zeci de ·obiecte, singurul indiciu furnizat este ,,lucrat icu mina"
(s-ic !), fie că este vorba de piese din os, metal sau ·ceramică.
7. Decor (66 termeni). Au fost luate în considerare : motive decoratiYe, elemente de prelu<:rare a suprafeţei cu rol decoraUv ; mărci
de atelier. semne magice sau creştine, simboluri de pe ştampile de
amfore ; teme mitologice (ex. : „merele de aur"), reprezentări figurative (ex. : „leu'', »delfin", „vultur").
Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

~

Fişa

Fişa

analitică

TERMEN

de

evidenţă a bunurilor
(faţă/verso)

utilizată

culturale de interes arheologic.

în realizarea unui tezaur de descriptori.

-+

Schema sistemului de înmagazinare şi regăsire a datelor şi informaţiilor la Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional Tulcea
-
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Avantajele sistemului de indexare

coordonată

-

UNITERM.

Fiind un sistem manual, cu selecţie vizuală şi cu acces direct,
Uniterm răspunde necesităţilor imediate, din această etapă,
pentru înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor. Sisitemul necesită cheltuieli mici de dotare şi ffntreţinere. nu solicită amenajări speciale, ocupă
un spaţiu relativ redus datorită organizării analitice a memoriei
a~tive şi poate fi uitiHzat de orice cercetător, fără .eforturi de iniţiere
prealabilă. Sistemul asigură o regăsire mulitidimensională a inrfo1~rna
ţiiilor, ·înlesnind totodată crearea unui vocabular controlat şi judnd rolul unui instrument de control al calităţii fişelor analitice de evidenţă.
fişierul

Dezm:antaje
Principalele dezavantaje ale metodei de indexare cool'donată le
reprezintă consumul mare de timp şi de efort la prelucrarea informaţiilor şi dependenţa cantitativă şi calitativă de fişele analitice de evienţă.

Ritmul de înmagazinare al informaţiilor nu poate depăşi ritmul
re1ativ lent de întocmire a fişelor analitke de evidenţă comple,te. capabile să intre în sistem. In acest fel, o mare cantitate de informaţii
refefitoare la patrimoniul cultural naţional, aflată IÎn declaraţii de bunuri, inventare, fişe de teren etc., rămine în afara sistemului şi are
toate şansele să rămînă încă multă vreme.
Eficienţa sistemului adoptat, ca de altfel a oricărui alt sistem. este
dired determinată, prin specificul documentelor indexate, de calitate::1
ştiinţifică a fişelor analitice de evidenţă, pe termenii cărora se bizuie.
In această privinţă, au ieşit la iveală o serie de imperfecţiuni în con~·eperea şi completarea fişelor de evidenţă : folosirea unor termeni neclari, ambigui sau chiar eronaţi, omisiuni şi informaţii incomplete, neglijenţe în completarea unor rubrici etc.
Elaborarea vocabularelor conkolate pe domenii se impune încă
o dată ca o cerinţă de primă urgenţă pentru perfecţionarea evidenţei
patrimoniului cultural naţional.
În perspectivă, pe măsura creşterii numărului de documente, sistemul UNITERM va deveni greoi şi imprecis.
Din toate aceste conside:rente, fişierul Uniterm nu poate constitui
<lecit o fază de tranziţie, o etapă, pe calea înmagazinării şi regăsirii
informaţiilor.

Rezultatele obţinute in alte domenii, care lucrează cu \·olume mari
de date şi informaţii, în înmagazinarea şi analiza acestora cu ajutorul
calculatoarelor electronice deschid un orizont promiţător şi pentru evidenţa patrimoniului cul1tural naţional.
Cheltuielile pe care le necesită proiectarea unui astfel de sistem
se vor justifica pe deplin prin cîştigul infinit de rnpidit·ate, precizie,
profunzime de analiză, scădere considerabilă a riscului de eroare subiectivă şi deschiderea unor căi noi în cercetarea ştiinţifică.
1n perspectiva acestei etape superioare, pregătirile trebuie să înceapă încă de pe acum.
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THE UTILIZATION OF COORDINATE INDEXING FOR TRE
EVIDENCE OF ARCHAEOLOGICAL OBJECTS
ABSTRACT
The paper deals >vith the evidence system of cultural object carried out
at the National Cultural Patrimony Office - Danube Delta Museum, Tulcea.
Starting from the necessity of a simple system a!lowing for an immediate
applicability, ab!e to meet the current needs of finding information and taking
into account the present primary stage of evidence as well as the available human
and material means, we have experimenled the UN!TERM system of coordinate
indexing.
The system comprizes three types of memory :
a) passit·e mt'mory, made up of analytical e\'idence cards, ranging from
l...n. as they are registered 1Exhibit 1) ;
b) active (informational) memory, made up of UNITERM cards arranged
into thematic groups according· to subjects and to the a!phabetical order of descriptors (Exhibit 2);
c) operational memory, made up of an open card catalogue for a controlled
vocabulary, in alphabetical order (Exhibit 31.
The storing and retrieval of information is performed according to the
well-known principie for the coordinate indexing systems (Exhibit 4).
The applicability of the UNITERM system to specific questions of our documents - the analytical evidence cards - has been tested on a set of î50 cards
for archaeo!ogical objects.
We ha\'e utilized a free indexing, aiming at the same time at a gradual
organization of a cont.rolled vocabulary resulting out of the documentary analysis
itself. The analytical and rather unitary registration of informations in the cvidence cards bas made the working out of card-documents useless, hinting at th~
same time at the thematic groups of the UNITERM card-index. The resuit was
a number of 422 UNITERM arranged into 7 thematic groups as fo!lows : 1) objects - shapes ; 2) dating-cultures ; 3) localization ; 4) antique names ; 5) materials : 6) techniques ; 7) decoration.
The UNITERM-cards have been arranged alphabetically within each group
with the exception of group 2 (dating-cultures) where a ramified classification ha;
been used according to a chronological criterium : historical epoch, century. a
half or a quarter of a century ; culture (in alphabetical order). There also ha\·e
been 0stablished practicai unitary rules for the indexing of primary documents.
This system allows for a multidimensional and rather rapid retrie\·al of
information, requires small equipment and maintainance expenses, no special
arrangements : it covers a rather limited space thanks to the analytica! organization of the acti\'e memory and can be handled by any researcher with no
necd of undergoing a pre!iminary initiation.
The main disadvantages of the UNITERM system consist in the waste of
time and efort for the procession of indexing and in the quantitative and qualitative depcndence on the analytical evidence cards.
The rate of storing informations cannot exceed the relatively low rate of
working out complete analytical evidence cards able to join the system. A large
range of information concerning the National Cultural Patrimony to be found in
notifications of cultural objects, inventories, primary~cards, archaeological site
diaries, etc. is thus !eft outside the system an.el is liable to stay so for a long
time. With the increasing number of documents, the UNITERM card-index will
grow obscure and clumsy. For all these reasons, the coordinate indexing system
reprezents only a transitional, imperfect stage in the process of the modernization
of the evidence system of the national cultural patrimony.
The „manual" stage of the storage 1and retrieval of informations, likely to
!ast in our opinion from two to five years, should be followed by the stage of
automatic computerized evidence, the on!y proper solution in the future liable to
satisfy the growing complexity of the problems bearing on the evidence of national cultural patrimony and of the development of scientific research.
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L'INDEXATION COORDONEE UTILISEE
DANS LA GESTION DES BIENS ARCHEOLOGIQUES
RESUME
L'auteur expose le systeme utilise pour la gestion des biens archeologiques
qui a ete adopte par !'Office du patrimoine culturel national au Musee du Delta
du Danube a Tulcea.
Partant de !'idee qu'il etait necessaire d'adopter un systeme simple et
immediatement appliquable qui puisse repondre aux demandes courantes d'information et tenant compte de retat d'evidence existant ainsi que des possibilites
materialles et humaines, nous avans experimente le sysleme d'indexation coordonee UNITERME.
Le systeme adopte utilise :
a. des fiches analytiques d'evidence, classees au fur et a mesure de leur
enregistrement. ce qui constitue la memoire passive du systeme (fig. 1);
b. des fiches UNITERME, classees par domaines, themes et par ordre alphabetique des descripteurs, ce qui constitue la memoire active du systeme \(ig. 2);
c. un vocabulaire contrâle dont Ies fiches sont classees en ordre alphabetique. ce qui constitue la memoire operationelle du systeme (fig. 3).
Le traitement primai·re des informations a lieu au moyen de regles bien
connues de J'indexation coordonee (fig. 4).
L'aclaptaition du systeme UNITERME aux problemes que posent nas documents - Ies fiches analytiques des objets a["cheologiques - a ete experimentce
~ur' un lot de 750 fiches. On a utilise une indexation libre tout en recherchanl
la realisation d'un vocabulaire contrâle au cours de l'an<l'lyse documentaire qui
s'ensuivit. Le fait que- Ies info.rmations contenues dans Ies fiches analytiqu2s
f>taient enregistrees de fa<;on relativement unitaire a permis d'eviter l'elaboration
des ..fiches-<locuments". On a obtenu ainsi 422 fiches UNITERME (mots clefs)
qui <mt ete groupees en 7 classes thematiques comme suit : 1. Objets-Formes :
2. Datation-Cultures; 3. Localisation-site: 4. Appellations antiques: 5. Materiei
utilisf.'. : 6. Technique employee : 7. Decorations.
Des regles praliques unitaires ont ete elablies dans l'indexation des fichcs
<inalytiques d'evi,dence .
. Ce systeme assure une extraction assez rapide et multiforme des informations sollicitecs. Le frais ele son organisation et de son entretien sont rnineurs.
Son installation et le local necessaire n'ont pas pose de problemes speciaux. Le
systeme en soi peut etre aborde et utilise par n'importe quel d1ercheur, sans
avoir besoin d'une initiation prealable.
Les principaux desavanlages que presente le systeme d'indexation coordonee
au moyen ele fiches UNITERME est le grand nombre d'heures de travail que
nec:essite la mise en fichier des informations et sa dependance etroite. autant du
point ele vue quantitatif que qualitatif. des fiches analytiques. Le rythme d'emmagasin<ige des informations ne peut depasser le ryithme assez lent de l'elaboratio:i des fiches analythiques qui sont aptes a entrPr dans ce systeme. De ce fait
un grancl nombre cl'informations se referant au patrimoine culturel et qui figurent dans Ies declarations des collectioneurs d'objets d'art, dans des inventaires
des musees et des institutions de culte, etc. n'arrivent pas a figurer dans noLre
systeme et ont toutes Ies chances d'etre ignorees encore Jon~t,2mps.
Nous devans prendre aussi en consideration qu'a mesure que le nombre
dE·s do<:uments s·accroit, le fichier d'unitermes deviendra plus difficile a consulter
et son degre d'imprecision augmentera.
Ces considerations ont amene l'auteur a la conclusion que Jes systemes
d'indexation coocr-donee ne peu:t constituer qu'une phase transitoi.re. utiiisable pour
une premiere etape seulement. dans le vaste programme de rnodernisation de la
gEstion informationnelle du patrimoine culturel national.
Cette etape „r:ianuelle" du traitement des informations devra etre su1v1e
par un2 etape de gestion automatique sur ordinateur qui constitue la seule solution viable et de perspective, pouvant faire face aux nombreux problemes complexes que posent la gestion informationnelle ele natre patrimoine culturel et Ies
exigences de la reche!rche scientifique.
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UNELE PROBLEME REFERITOARE
LA ÎNTOCMIREA SI
PRELUCRAREA
•
FISEI
ANALITICE DE EVIDENTĂ
•
•
A CAHLELOR MEDIEVALE
RUXANDRA MAXIM
1\luzeul

judeţean

de istorie Vaslui

Reglementările
ţifică şi punerea în

privind păstrarea, conservarea, ,·alorificarea ştiin
circuHul public a tuturor bunurilor ·care alcătuiesc
patrimoniul cultural naţional impun identificarea şi e\·idenţa clară a
acestor valori.
îmbogăţirea patrimoniului este continuă, iar evidenţa în sine nu
presupune numni o înregistrare. o luare în gestiune a bunurilor culturale, ci o modalitate de a răspunde întrebărilor ce ni se pun astăzi, o
posibilitate de a le corela la răspunsul întrebărilor ce ni le vom pune în
vii tor.
In urma săpăturilor arheologice sistematice efectuate pe locul numit „Cu1-ţile domneşti" din oraşul Vaslui, Muzeul judeţenn Vaslui şi-:-t
îmbogăţit pntrimoniul cu numeroase piese de ceramică ornamentală de
interior. In cadrul ceramicii ornamentale nlături de cahlele pentru sobe,
apar plăcile de perete şi disC'Urile, ele avînd multe elemente comune
care implică o cercetare conexă.
Fişarea cahlelor s-a făcut folosindu-se fişa analitică de evidenţă
pentru arheologie care a fost adaptată acestei categorii ceramice.
Studiile întreprinse ia.supra materialului rezultat din aşezările feudale de cercetătorii : K. Romsterfer, R. Gassauer, B. Slătineanu, Al. Andronic, E. Neamţu, C. Nicolescu, M. Nicorescu, A. IlieSC'u şi V. Puş
caşu, R. Popa, V. Vătăşianu, N. Dunăre, V. Drăguţ, M. D. Matei. N. Constarntinescu, au introdus în cercetare un bogat material de ceramică de
interior. S-au cercetat ·anumite caracteristici ale cahlelor şi în primul
rînd s-a precizat provenienţa şi cronologia lor. S-au făcut încercări de
prezentare a cahlelor pe categorii avîndu-se în vedere motivul ornamental, forma cahlei, tipuri şi variante, tehnologia finisării cahlei. Cunoaştem şi încercările de ordonare a cahlelor potrivit stilului în care
au fost realizate, sau încercările de reconstituire a sobelor, ce au pus în
valoare paralelisme şi asemănări între cahlele aparţinînd unor teritorii
distincte.
Clasificarea materialului în studiu este o primă etapă în elaborarea lucrării ce stă în atenţia noastră. CrLteriile de analiză ale cahlei
sînt :

102

1. Criteriul geografic :

- apartenenţa cahlei la una dintre provinciile istori-ce Transil\'ania. Ţara Românească, Moldova, fapt deos·ebit de important în stabilirea specificului regiona 1l de dezvoltare al meşteşugului realizării
ceramicii ornamentale de interior ;
- judeţul, oraşul sau satul de provenienţă ;
- complexul arheologic în care a fost făcută descoperirea.
2. Criteriul istoric :
datări absolute în
datări relative, prin
menţinerii anumitor

-

cazul descoperirii de cahle cu inscripţii ;
precizarea epocii cu aproximaţia datorată
tipuri de cahle în decursul citorYa secole.

3. Tehnica de realizare :

materialul din care este confecţionată, cu precizarea caracteristicilor pastei ;
matriţa din lut. piatră sau lemn ;
metode de realizare : manuală, impresiune cu tiparul şi la roată ;
prelucrarea suprafeţei în atelier ;
arderea;
- prelucrarea cahlei după ardere.
Ca tehnică de finisare a feţei aparente a cahlei distingem smăl
ţuirea. tehnica majalkă, angobarea, sgrafitarea, mi'casarea şi păstrarea
feţei din argilă simplă.
-

4. Descrierea formei:
- prezentarea feţei cahlei : traforată sau nu, plană sau concavă,
patrulateră, discoidală, triunghiulară, de colţ, cahle pentru frize, cornişe sau ·coronament, elemente ceramoplastice.
- preluarea părţii dinapoi a cahlei, oe poate fi în trei tipuri :
răsfrintă în 1'ungul mariginii, plană cu trei, patru ieşituri folosite lo
fixarea cahlei şi în formă de vas de obicei tronconic.
5. Analiza decorului este mai dificilă dat fiind varietatea motivelor ornamentole de 1pe faţa cahlei, ce diferă mul,t, nu numai de la
o provincie la alta, dar şi în aceeaşi descoperire arheologică. Ca punct
de plecare am considera mai utilă dasificarea bazată pe tipul de ornament dominant : geometric, floral sau vegetal, zoomorf, antropomorf.
heraldk şi compozit. Tematica motivelor ornamental•e se completează
prin noile descoperiri rezultate din săipă.turHe a1rheolo.gice recente, ca
de exemplu, materialul de la „Curţile domneşti" Vaslui ce aduce, în
cadrul motivelor ornamentale, unicate în arta decorativă.
6. Precizarea poziţiei în cadrul structurii sobei. Se are în vedere
posibilitatea unei viitoare restaurări.
7. Starea ele conservare.

O a doua etapă de organizare a materialului este realizarea fişei
analitice de evidenţă, care urmează linia cri1eriilor fixate în prima etapă
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de lucru, avînd la bază un vocabular documentar deja stabilit, astfel că
fiecare informaţie să fie redusă, pe cit posibil, la un singur termen.
Cumularea datelor în fişe duce 'la o pre}ucrare organizată a informaţiilor, la o analiză documentară completă, amănunţită, sistematică a
acestui fond vast, dar dispersat în colecţii.
O metodă de sistematizare a informaţiilor ce le conţin fişele analitice de evidenţă poate fi realizată prin înmagazinarea lor pe fişe UNITERM.
A treia etapă, şi ultima, în pregătirea materialului pentru prelucrare este trecerea la realizarea documentelor de introducere a informaţiilor în memorii specializate. Aceasta înseamnă gruparea informaţiilor
în funcţie de anumiţi indici analitici, aleşi după criterii fixe, capabili să
definească categorii potrivit posibilităţilor reclamate şi asigurate de calculator. Precizarea clasificărilor şi a noţiunilor pe baza cărora se înmagazinează toate tipurile de date se stabileşte printr-un sistem standard.
In acest mod, fişele analitice de evidenţă vor fi convertite pe un
nou tip de fişier înregistrat în calculator. capabil să furnizeze informaţii
complete din toate punctele de vedere şi nu numai a unor caracterist:ci
selecţionate.

Prelucrarea automată a datelm: poate oferi, în ceea ce priveşte
ceramica ornamentală de interior, concluzii dintre cele mai inedite
în vederea studierii lor pe categorii de deţinători, distribuţie geografică
şi cronologică, în vederea stabilirii tipurilor, grupelor, şcolilor etc.

L1NE POSSIBLE INTERPRETATION DES CARREAUX '.\IEDIE\"AlJX
AVEC L'AIDE DE L'INFORMATIQUE
RESUME

Grâce aux fouilles archeologiques systematiques effectuees dans le perimetre du site des „Cur\ile domneşti" a \"aslui, le musee a enrichi ses collections
avec de nombreuses carreaux de ceramique ornamentale d'interieur. La mise en
fiches des ces pieces d"une admirable perfection artistique et d"un grand interet
pour l"interpretation historique a ete realisee au moyen d'un type de fiche analytique d'evidence archeologique adaptee a cette categorie d"objets artistiques.
ll serait peut-etre necessaire d"elaborer un type de fiche analytique a part et
non pas seulemerut de readapter la fiche analytique existante pour ces pieces
d'archeologie.
Grâce aux methodes de calcul Ies grandes quantites d'informations contenues dans ce genre de fiches peuvent etre an.alysees a un niveau superieur.
L'application concrete de ces methodes dans le domaine de la cemmique ornamentale peut offrir des conclusions des plus interessantes. Une pareille_ etude n.:peut etre realisee que grâce a la partipation de nombreux archeologues, par
l'accumulation ct la centralisation des donnees et leur traitement a l'aide d'un
ordinat~ur.
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EVIDENŢA ŞI

STAŢIUNILOR

OCROTIREA
ARHEOLOGICE

BOGDAN FILIPESCU
Muzeul judeţean Ilfov Oficiul
pentru patrimoniul cultural naţional

Organizarea acestei manifestări ştiinţifi.ce are loc într-un moment
jn care ansamblul activităţilor şi servidilor cuprinse în sistemul patrimoniului culturnl naţional cunoaşte o dezvoltare accelerată atît în dire~ţia aprofundării domeniilor deja cristalizate cit şi prin extindereci
arieri de preocupări pe noi planuri. Materialul de faţă îşi propune să
prez·inte unele asipede a le raportului dintre evidenţa şi ocrotirea staţiu
nilor arheologice, cu punerea accentului asupra locului şi rolului evidenţei în politica de patrimoniu. Aboridarea acestei teme este cu atît
mai necesară cu cit, în momentul de faţă, accentul activităţilor din sistem
cade pe domeniul evidenţei. Aprecierile şi concluziile noastre ~;e bazează
şi se exemplifică în primul rînd cu situaţia din judeţul Ilfo\'. Pentru a
nu da naştere la confuzii şi înţelegeri eronate doresc să precizez că termenul de staţiune arheologică, folosit de noi, se referă atît la rezervaţii,le constituite sau în curs de constituire dt şi la situările identificate
sau potenţiale, la şantierele arheologice sau la zonele rămase după epuizarea cercetării.
Ocrotirea staţiunilor arheologice care implică, în sensul larg J.1
cuvîntului, întregul complex de activităţi al politicii de patrimoniu, pornind de la identificare şi merigînd rp~nă la valorificarea complexă. 5e
sprijină pe cadrul juridic daterminat. în principal, de Legea nr. 63 din
1974 şi H.C.M. nr. 661 din 1955. In aplicarea acestei politici, specialiştii
ce akătuiesc personalul operativ din sistem se bazează pe metodologia
de lucru elaborată de Consiliul culturii şi educaţiei socialiste - Direcţia
economică şi a patrimoniului cultural naţional.
Procesele contemporane de urbanizare .şi industrializare determină
distrugerea unuli mare număr de staţiuni arheologice. Limitarea acestui
proces reclamă inteI'venţii rapide, competente şi eficiente. Complexitatea şi vari·etatea Sl'tuaţiilor icer l'ezolvări originale, punînd la g•rea înceI'care capacitatea ol'ganizatorkă a oficiilor. Rezultatele obţinute .pînă
acum sînt bune, dar ar iputea fi cu mult imai fructuoase dacă intervenţiile noastre s-ar putea sprijini .pe o bază mai solidă, adică pe instrucţiuni preoiiSe, care să nu ocolească nici interdependenţele cu legislaţia
1
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ELEMENTE TEHNICE
SI
METODOLOGICE NECESARE
,
ÎNTOCMIRII FISEI
DE TOPOGRAFIE
,
ARHEOLOGICĂ
EMIL IOAN El\IANDI
:\luzeul judeţean Suceava pentru patrimoniul cultural

Oficiul
naţional

Realizarea fişei de topografie arheologică necesită fără îndoială o
cercetare complexă şi dificilă atit sub raportul investigaţiilor de 01·din
documentar cit şi a celor de teren, precum şi a prelucrării şi selectării
surselor informati,·-documentare şi a datării materialului arheologic
descoperit. :\cti\·itatea de informare documentară şi de teren face p3rte
organică din activitatea de cercetare. care determină, ală<turi de alţi
factori. nu numai dimensiunile şi calitatea fişei, dar şi urmărirea uno1·
teme complexe de im·estigare. Complexitatea fişei de topografie arheologică implică o cercetare interdisciplinară. care nu poate fi re:ilizaU't
decit printr-o informare de ordin geografic. 'topografic, toponimic, istoric,
demografic şi arheologic. necesară elaborării unui sistem de principii
şi metode de im·estigaţie adecvate întocmirii fişei. Aceasta implică mă
suri de studiere şi organizare a transferului de informaţii nu numai pe
tra..,eul generare-diseminare-receptare ci şi în toate momentele şi fazele
care impun completmea fişei. Fiind o disciplină relativ nou constituită,
topografia arheologică se situează la interferenţa dintre ştiinţele istorice.
geografice şi cele exacte, cu care realizează legături intime. E·J face
upel la concursul lor şi totodată constituie o sursă de informare complexă pentru alte ştiinţe.
Pentru o mai bună informare şi deprinderea unor metode proprii
de lucru. este necesară, pe de o parte, cunoaşterea cercetărilor pe plan
european in acest domeniu, iar pe de altă parte, consultarea monografiilor arheologice, a celor geografice precum şi a periodicelor de specialitate. In acest sens, în raporturile directe ce se stabilesc înt1·e cel
care întocmeşte fişa şi cantitatea şi calitatea informaţiilor cerute de rubricile acesteia inten·in, în diferite etape ale întocmirii ei, o serie de bariere ale transferului de informaţii din domenii diverse (bariera necunoaşterii. a limbajului contrrolat ştiinţific, a orizontului pregătirii).
Dar, ceea ce este hotărîtor, pentru elaborarea unei fişe este înţelegere:J
caracterului unitar al activităţii şi necesitatea de a stabili o strategie
a informării (informarea periodică organizată, prelucrarea permanentă
a cunoştinţelor acumulate). Concepţia şi realizarea unei asemenea fişe de
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topografie arheologică presupune cunoaşterea laturilor metodologice,
care cuprind atit un sistem de principii, cit şi unul de metode necesare
întocmirii .fişei de evidenţă.
La baza acestui sistem de principii şi metode stă, în primul rînd,
metoda observaţiei directe, realizată atit în cadrul documentărilor, cit
şi a celor de teren. Dintre principiile care stau la baza întocmirii fişei
de topografie arheologică, relevăm pe cele mai importante :
FISA DE TEREN

1. LOCALITATEA
2. LOCALIZAREA LOCULUI
3. DESCRIEREA GEOGRAFICA ŞI GEOMORFOLOGICA
4. ASPECTUL SUPRAFEŢEI SOLULUI
5. HIDROGRAFIA
6. VEGETAŢIA
7. TIPUL DE SOL
8. ÎNTINDEREA AŞEZARII
9. 1 PUNCTE DE REPER FIX IN TEREN
10. STAREA DE CONSERVARE A AŞEZARII
11. NUMELE PERSOANEI CARE A F ACUT DESCOPERIREA
12. EXPLOATAREA CONTEMPORANA A ZONEI
13. PROPRIETARII ANTERIORI ANULUI 1962
14. PERSPECTIVELE ARHEOLOGICE ŞI TURISTICE
Fig. I

1. Principiul divizării, axat pe ·clasificarea şi regionarea reliefului
din zona cercetată, aceasta constînd din analiza hărţilor topografice, cadastrele vechi şi noi, în vederea zonării şi familiarizării cu semnele convenţional-e, dar şi de studiere a formelor de relief, a reţelei hidrografice,
3 vegetaţiei, a solului, .precum şi a altor elemente social-economice cancterh;tice zonei.
2. Principiul repartiţiei spaţiale, pe baza căruia se urmăreşte în
primul rînd stabilirea masei elementelo1· componente sau a celor dominante din teren precum şi zonalitatea intra sau azonalitatea geografic-ă
a răspîndirii urmelor de 2ultură materială pe formele specifice de relief.
3. Principiul scalării (scării), necesar pentru cunoaşterea şi reprezentarea spaţiului zonal analizat, fie în detaliu. fie în general, pe diferi te trepte taxonomice de relief.
4. Principiul structuralităţii, impune cunoaşterea noţiunilor ştiin
ţifice specifice, legate de ,toponimie, geografie matematică, arheologie, necesare completării ·rubricilor din fişă.
5. Principiul conexiunii, presupune că la baza oricărui fenomen
istoric şi geografic din zonă trebuie avută în vedere corelaţia sa cu
celelalte fenomene, cu care vine în contact atît în spaţiu, cit şi în
timp.
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6. Principiul cauzalităţii este indispensabil în întncmirea fişei, el
conducîndu-ne la stabilirea corelaţiilor dintre mediul geografic .şi cel
]storic. RelevîilJd o serie de aspecte ca : cele legate de proprietarii anteriori, de exploatarea contemporană a locului, de valorificarea turistică
a zonei, de efectuarea unor săpături arheologice prioritare şi de urgenţă,
acestui principiu i se impune o tratare riguros ştiinţifică.
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7. Principiul cronologic impune ca orkărui fenomen istoric care
se petrece şi evoluează ffn timp ă i se .precizeze foarte bine d atare a şi
succes iunea cu lturilor m ateriale de ,pe a'Ceeaşi s upra faţă, m arcată sau
s ă p ată.

8. Principiul cor e lării docum entare cu cerc e tările de teren ne co n~
duce l a des:cri·e re şi comparaţi·e, la explicare, a nali ză şi s intez ă a tutuwr d ate'lor adunate, a1V.înd drerpt scop finalizarea teoretkă şi pr acUcă
a fi.şei d e topogrnfie arheologică.
Jn baza principiilor •enunţate m ai sus, putem stabili cîteiva elemente metodologi ce, practice, d e întocmire a fişei de top ografie arheologi• că . In acest s ens, se pot distinge trei ·e tarpe , pi nă la finalizare a fişei,
fiecare et ap ă aviî-I11du-şi metode şi pr incipii p roprii de cercetare.
ETAPA I A Documentarea prealabilă prospectării, care cuprinde mai multe faze de lucru, cu metode sipe ci<fice de cercetare.
1
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taţiei

1) Regionarea zonei geografice de cercetat şi depistarea documencartografice. Analiza hărţilor topografice (1 : 25.000) a celor ca-

dastrale vechi şi noi. a hărţilor pedologice. a celor biogeografice şi chiai·
geologice. Procurarea ridicărilor topo. dacă s-au efectuat în zonă.
2) Investigarea documentară devine reală numai prin confruntarea directă cu necesităţile exacte de informaţii cerute de irubricile fi~ei
(anexa IV). Identificarea şi selecţionarea surselor documentare impun
cunoel.'?terea obiectivului arheologic supus cercetării, extinderea informării la surse diverse de documentare, nivelul de organizare a muncii
de cercetare şi fişare. Sursele de informare necesare întocmirii fişelor
pot fi clasificate în trei tipuri :
- primare, care pot fi : corpusul de documente, publicaţii şi periodice arheologice. raportate de cercetare. lucrări statistice, şi cu caracter toponimic) ;
- secundare, din care fac parte, dicţionarele. repertoriile bibliografice. monografiile săteşti. listele cu rezervaţiile arheologice anterioare anului 194-1 şi cea din anul 1955;
- terţiare, în rnre se includ planuri de săpătură. hărţi, fotografii.
ridicări tapo. consultarea fişelor arheologice cu obiecte descoperite pe
locul cercetat şi informaţiile verbale provenite de la alţi cercetători.
ln activitatea de informare curentă aceste tipuri de surse se interferează permanent. Aceasta ne conduce la stnbilirea a cel puţin patru
('Ondiţii necesare de acces la sursele documentare : capacitatea sele:·tivă.
formaţie poliglotă, orizont ştiinţific larg şi capacitate de selecţie şi
sinteză.

Pregătirea metodologică a acestei prime etape este hotărîto::ire
pentru bunul mers. a celei de a doua etape de luC"ru, căci esenţialr.ienle
râmine să ştim ce căutăm şi să stabilim cum căutăm.
ETAPA II-A Prospectarea terenului (perieghezele). După ce tn
prealabil. documentaţia a fost adunată şi preiucrată. extrăgîndu-se informaţiile necesare intoomirii fişei (în acest sens este bine să se întocmească un fişier alfabetic pe sate. pentru stocarea informaţiei în
mod separat). începem a cerceta terenul prin perigheze. Şi în cadrul
<1cestei etape distingem mai multe faze. cu metode diferenţiate de lucru.
1) Echiparea şi pregătirea uneltelor de lucru: hărţi topografice
şi cadastrale. busole, rigle, ruletă, ghem sfoară (300 m), echer, c::irnet
de teren, teodolit.
·
2) Deplasarea şi contactul cu autorităţile : constă din convorbiri
purtate cu cei care cunosc istoria locului, privind valorificarea monumentelor arheologice şi istorice din punct de vedere ştiinţific şi turistic.
a constituirii unor muzee săteşti sau şcolare etc. Consultarea unor monografii în manuscris. aflate la şcoală sau la Consiliul popular, registre,
acte. colecţii şcolare şi particulare de obiecte arheologice etc. Discuţii
;:isupra toponimelor actuale, existente în zonă, notarea şi car.tarea lor.
3) Cercetarea zonei propriu-zise, care constă din : observaţii geografice şi geomorfologice asupra microreliefului din zonă ; recoltarea
vestigiilor arheologice de pe suprafaţa cercetată ; măsurarea suprafeţei
cu urme de cultură mateirială faţă de un reper fix, sau dacă supra.faţ~
este mică ca întindere, se poate marca şi măsura ; marcarea pe harta

112

li - I I I 1 11111-111 I 111111 _1I

I

Simbol 20-02-.56 Format Ai
Topografie arheâlogic ă

FIŞA ANALITICĂ DE EVIDENŢĂ Nr ..... ..................
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H.C.M. nr. ...... .... / .... . .

11r.
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7. Localizare
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3. Sat
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ca rtogra!i că
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1: 10.000

poziţia

. .. ..•... .

5. Toponim specific
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cert
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9. Fotografii aeriene

10. Forme de relief

11 . Localizare

s umară
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Civilă

13. Epoca
Perioada
Cultura
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21 Fiselede obiect nr.

22. Urgente

23. Pază

D PCN/ 1975
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26. Exploatare

27. Valorificare

28.

Săpături

25. Proprielar(i) anterior (i)
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<l e

pcr s pect i · 1ă
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29. Bibliografie
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Documentaţie i nternă
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I
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....
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topografică şi cea ca<lastrală a punctului de cultură materială prin detenminarea coordonatelor geografice şi rectangularre ; măsurarea lungimilor ; determinarea ariilor ; completarea fişei de teren (anexa I privind solul. vegetaţia, exploatarea contemporană, hidrografia etc; ridicări topo expeditive (determinarea pe hartă a punctului de stat, efectuarea unui tur de orizont, jalonarea unui aliniament, determinarea
unor puncte prin procedeul intersecţiei, măsurarea unghiurilor verticale etc.) ; fotografierea zonei în care, în mod obligatoriu, trebuie să
fie cup1ins în obiectiv un reper fix ; ridicarea staţiunii arheologice în
teren cu aparatul.
La aceste procedee metodologice se poate adăuga, deocamdată teoretric. şi folosirea metodelor şi tehnidlor moderne cons.tind din : prospecţiuni aeriene şi fotogranometrice, prospecţiuni electri•ce şi magnetice. procedee de analiză cantitati1v-matematice, care să asigure ·cel'cetării o analiză mai detaliată şi mai amănunţită, necesară întocmirii cît
mai complete şi mai riguros ştiinţifice a fişei de topografie arheologică.
Tocmai de aceea înclinăm să credem că şi calitatea rezultatelor finale,
transpuse pe fişa de evidenţă topografică atîrnă în bună măsură de
calitatea observaţiilor efectuate în cercetările de teren.
ETAPA III-A Analiza şi finalizarea .fişei, care constă din : prelucr1area tuturor datelor extrase şi culese din prima şi a doua etapă si
"re drept scop complet~rea cu datele necesare fişei de topografie arheologică. Individualizarea corectă a informaţiilor. corespunzătoare fiecărei
rubrici din fişă. în cadrul procesului de completare a ei. canalizează
accesul nu numai la informaţiile sintetice. dar şi la cele bibliografi·ce
speciale. Şi în cadrul cicestei etape putem distinge mai mul te faze de
}ucru (anexa II).
1) Selectarea materialului arheologic descoperit în periegheze şi
datarea .sa.
2) Pregătirea clocumentciţiei topo-stratigrafice şi a datelor anexe,
care trebuie să insoţe<Jscă fişci.
3) Luarea unor decizii pe b<Jza analizei tuturor datelor informaţionale privind propunerile pentru declarnrea zonei sau a monumentului ca rezervaţie defintivă s<Ju temporară, rezerv<Jţie peisagistică sau
zonă de protecţie.
4) (ompletarea fişei propriu-zise cu datele necesare obţinute din
prima şi a doua etapă.
Din totalitatea acestor elemente de metodologlie ridicate în lucrcirea de faţă {care pot fi în:bunătăţite şi adăugate) reiese clar că re<Jlizarea şi completarea fişei de topografie arheologică trebuie privită ca
o concepţie structuralist-interdisciplinară, cauzală şi •complexă, cu metode şi tehnici de realizare div2rse, avînd :drept scop imediat întocmirea, pe cit e posibil, a unei fişe de evidenţă topografică cit mai completă (anexa III).
Aplicarea în practică ci acestor principii şi metode enunţate mai
sus se poate realiza printr-o analiză şi sinteză spaţială a tuturor factorilor n<Jturali geografici, istorici şi airheologici în interconexiunea lor,
avînd drept scop nu numcii întocmirea fişei dP. toipografie arheologkă.
dar şi urmărireci unor teme de cercetare ca : realizarea unor repertorii
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arheologice, cercetarea unor probleme de demografie istorică etc. In
acest sens, studierea unor probleme (în special pentru evul mediu) legate de demografia şi implicaţiile satelor dispărute, prezintă o importanţă deosebită pri:vind locuiTea zonei în diferite perioade istorice. Amplasarea exactă a localităţilor dispărute, care nu figurează pe nici o
hartă, identiificarea :vetrelor vechi de sate menţionate documentar, fie
în perioada care coincide cu prima atestare documentară, fie anterioară
sau posterioară acesteia, se .pot realiza în primul rind prin întocmirea fişei de topografie a!'heologică, aceasta fiind de un real folos pentru stabilirea unor date demografice care privesc zona cercetată. De asemenea, se impune realizarea unui repertoriu arheologic bazat tot pe
întocmirea fişei de evidenţă topografică, aceasta fiind o necesitate obîectivă cerută de însăşi caracterul tot mai organizat şi planificat al săpă
turilor arheologice din ţara noastră.

ELEMEN'ft:
TOPOGRAPHISCH-ARCH,"\OLOGISCHER
DOKL"MENTARISCHER
UND TECHNISCHER METHODOLOGIE BEI DER ERSTELLUNG DER
ARC'H.\OLOGISCHER TOPOGRAPHIE - KARTEIKARTEN"
Z USAMMENF Asst; NG
Dic archăologischcn Topographiearbei ten sti.itzcn sich auf speziell-typisierte
Karteikartcn. wclche matcriclle Informationsgrundlagcn fi.ir dic Evidenzhaltung
darst01Icn.
Um einc wisscnschaftlichc E\'idenzhaltunL! erziclcn zu konncn. muss unbcdingt einc \'crcinhcitlichung der in dcr KartC'i \·crwcndctcn Terminologie gcsichert \\'erden. Dcr Verfasscr beschrcibt C'inige spezifische Aspektf' diescs E\·idenzbcreiches und entwickclt cine Metl10dulogie zur Jlcrstellung der Karteikarten.
Die Normierung dcr in der topographischcn E\·iclenzhaltung vcrwendetcn
Terminologie stcllt eine \Vescntlichc Voraussctzung fi.ir cine spătcrc clektronischc
Datenverarbeitung aut' dicscm Gebictc dar.

-----
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PRINCIPII ŞI COORDONATE
ÎN ELi\BORAREA UNUI VOCABULAR
CONTROLAT DE EPIGRAFIE
GREACĂ SI
LATINĂ
,
ŞTEFAN

CUCU

Muzeul de istorie naţională
arheologie Constanţa
Oficiul pentru patrimoniul cultural

şi
naţional

Comunicarea de faţă constituie un preambul la lucrarea noastră
cu caracter aplicati\· şi sintetic, „Vocabular controlat de epigrafie greacă
şi latină".

,
Ca instrumente de lucru şi de control terminologic. \·ocaibularele
controlate îndeplinesc un rol bine definit în ansamblul metodologiei
evidenţei patrimoniului cultural naţional. Crearea limbajelor de descriptori este o necesita te de prim ordin în activitatea oficiilor judeţene
ale patrimoniului şi a Direcţiei patrimoniului cultural naţional.
Vocabularul controlat este un limbaj normativ de tip special, „o
listă normalizată de termeni şi simboluri, ol'donată alfabetic. indicind
şi relaţiile semantice ale acestora, pentru o disciplină sau un grup de
discipline" 1 . El face parte dintre instrumentele auxiliare folosite în
ind·exarea coordonată. constituind o etapă necesară în elaborarea unui
tezaur de termeni politematic.
Pentru a defini \·ocabularul controlat, trebuie să definim mai întîi limbajul. Fiind o variantă a unei limbi, limbajul este, după definiţia lui I. Coteanu, „un sistem lingvistic mai mult ori mai puţin specializat în redarea conţinutului de idei specifice unei activităţi profesionale, unuici sau mai multor domenii din viaţa social-culturală (... ) care,
toate. au, ori tind să aibă, cuvinte, expresii şi reguli proprii de organizare, rezultate din diverse restricţii impuse limbii" 2 . Dind o interpretare m3terialist-dialectică limbajului, Henri Wald îl consideră drept
~,unitcitea contradictorie dintre vorbire şi gîndire, dintre material şi
ideal, dintre sensibil şi inteligibil" 3 .
Dincolo de valoarea sa reflectorie, limbajul are un carncter ·convenţional, ţinînd de a!'bitrar:iul semnului lingvistic. Ca variantă a limbii
naturale, comună pentru toţi vorbitorii, limbajul, şi îndeosebi limbajul
ştiinţific, capătă în mod necesar o doză de conrvenţionalism, de artificialitate. Datorită faptului că limbile naturale sînt lipsite de precizie,
pe lingă altele şi din cauza numeroaselor cuvinte poHsemantice pe care
le cuprinde vocabularul lor, trebuie să se ajungă la o reformă a limbajului şi ·chiar la ·un limbaj artificial, folosit ca instrument al cunoaş
terii ştiinţifice 4.
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Constituind un sistem lingvistic de tip special, limbajul are funcbine definiite. După cum remarcă în mod judicios Henri Wald, „cele
două funcţii ale limbajului au fiecare cite două a<>pecte : funcţia constitutirvă are un aspect constatativ şi unul apreciativ, iar funcţia c0municativă are un aspect informaţional şi unul emoţional" 5 . După opinia
noastră, vocabularul controlat ţine de aspectul informaţional al funcţiei
c.omunicative a limbajului.
Ca limbaj normativ de tip special, vocabularul controlat se constituie din lexicul terminologic specific unui domeniu de activitate ştiin
ţifică sau tehnică, din cuvinte sau sintagme reprezentînd un concept
unic.
In ultimul timp se tinde tot mai mult spre optimizarea şi standardizarea sistemului terminologic în fiecare ştiinţă şi ramură ştiinţifică.
Pe această linie se înscriu eforturile de a elabora vocabulare controlate în toate domeniile patrimoniului cultural naţional.
Terminologia ştiinţifică se detaşează de restul vocabularului unei
limbi prin anumite trăsături definitorii. După cum remarcă Marin Bucă
şi Ivan E\·seev, „lexicul terminologic ocupă un loc aparte în \·ocabularul limbii. Termenii diferă de cuvintele fondului comun al limbii printr-o serie de însuşiri de 01·din semantic şi funcţional - stilistic (... )
Cuvintele din care se alcătuieşte \"Ocabularul profesional denumesc rwţiuni de bază ale domeniului respectiv, avînd un sens bine precizat, lipsit de ambiguitate şi privat de momente afectiv - subiecti\·e" 6 .
Ca unitate lingvistică pluridimensională, CU\'întul are c:ipacitate3.
de a defini o anumită sferă semantică.
Problema raportului dintre învelişul sonor şi sens. dintre ,,semnificant" şi „semnificat·· a fost analizată. de renumitul ling\"ist francez
Ferdinand de Saussure.
Sensul lexical poate fi identificat cu relaţia dintre complexul sonor şi obiect sau dintre cuvînt şi noţiune. In cadrul unui \·ocabular controlat sau al unui tezaur de termeni. legătura dintre formă şi sem
trebuie să fie foarte strînsă. bazîndu-se pe univocitate şi maximă precizie. Atunci cînd acea<>tă legătură. în cadrul limbilor naturale. nu este
destul de puternică, informatica îşi creează propriile ei limbaje, propriile ei gramatici 7 .
O problemă esenţială care se cere rezol vată de către cei care ebborează \'Ocabulure controlate sau tezaure de termeni pentru unul din
domeniile patrimoniului cultural naţional este prob!ema polisemiei, a
sinonimiei şi omonimiei.
Existenţa cuvintelor polisemantice în limbile naturale este un lu('l"l\ firesc. care ţine de bogăţia. de gradul de dezvoltare al unei anumite limbi. Dar din punctul de \"edere al informaticii. al limbajului
şNinţific, polisemia are un caracter negativ, fiind o frină în calea preciziei, a univocităţii termenilor. In cadrul vocabularelor controlate, a
tezaurelor de termeni, monosemia este obligatorie. Fiecare termen trebuie să aibă un singur sens, corespunzind tendinţei s.pre precizie şi coerenţă logică caracteristică pentru stilul ştiinţific. Aşadar. monosemb
constituie o condiţie „sine qua non" a funcţionării unui termen ideal,
a unui cuvînt-cheie B.

ţii

116

Sinonimia este un alt fenomen lingvistic foarte frecvent atît în
limbajul comun, cit şi în cel ştiinţific. Ea face parte din categoriile
semasiologice comune pentru toate limbile, reflectînd gradul de dezvoltare, bogăţia fiecărei limbi 9 .
Problema sinonimiei este una dintre problemele semantice care
trebuie rezolvate în cadrul elaborării unui vocabular normalizat.
După opinia Mariei Manolescu-Chivu şi Georgetei Lăzărescu, „se
pot considera sinonime cuvintele ale căror sfere se găsesc în relaţiile
de univocitate şi intersecţie sau subordonare. In primul caz. noţiunile
au sfere de suprapunere totală ... In cel de-al doilea caz. noţiunile au
sfere parţial întretăiate (cvasi-sinonime sau sinonime apropiate) 10 .
O opinie asemănătome întîlnim la autorii mai sus citaţi, Marin
Bucă şi Ivan Evseev, care consideră că există, „două serii paralele de
termeni care .:;e folosesc pentru desemnarea cuvintelor cuprinse în .sfer:i
sinonimiei : pe de o parte, termenii sinonime absolute, sinonime perfecte, sinonime autentiice, sinonime adevărate, sinonime propriu-zise.
sinonime în sensul strict al cuvîntului, sincnime „sută la sută", etc„
iar pe de altă parte, termenii sinonime relative, sinonime parţiale, sinonime aproximative, sinonime în sensul larg al cuvîntului" 11 .
Cazurile de omonimie în etapa de elaborare a unui vocabular controlat se întîlnesc extrem de rar sau deloc. Ele apar într-o etapă superioară. cea a elaborării unor tezaure generale de termeni.
1n cele ce urmează vom analiza modul în care se poate elabor~
un vocabular controlat de epigrafie greacă şi latină. principalele etape
de lucru.
Putem afirma că sistemul terminologic în ace.st domeniu este binr'
constituit şi cvasistandardizat, datorită unei lungi tradiţii .şi caracterului internaţional nl disciplinei. Mai există totuşi în literatura de specialitate unele ezitări în folosi.rea unuia sau altuia dintre termenii aflaţi
în i·elnţie de sinonimie. De aceea, se impune cu necesitate elaborarea
unui limbaj normativ. a unui vocabular controlat. care să elimine aiibitrarul, ambiguitatea şi să ajute la indexmea coordonată a lexicului terminologic din acest domeniu.
Prima etapă în atingerea acestui obiectiv o constituie alcătuireJ
unui vocabular brut de termeni. Pentru aceasta, se poate folosi cu eficienţă metoda combinată, bazată pe metodele inductirvă şi deductivă.
Se scriu pe o listă toţi termenii de specialitate din domeniul epigrafiei
greco-romane, consultîndu-se dicţionare. enciclopedH şi mai ales indexurile unor lucrări de specialitate : .„Encyclopedia Britannica" ; Pauly\Vissowa, „Real-Encyclopădie ' ; Daremberg - Saglio, „Dictionnaire des
antiquites grecques et romaines" ; R. Cagnat, „Cours d'epigraphie latine" ; Louis Rober.t, „Bulletin epigraphique" ; I. I. Rus.su, „Inscripţiile
Daciei romane" ; D. M. Pippidi, „Scythica Minora 1' , »Contribuţii la istoria veche a României" ; Emilian Popescu, „Inscripţiile din secolele
IV-XIII descoperite în România" etc.
ln această fază se trec toţi termenii specifici, fără să se emită
sinonimele, eventualele omonime, cuvintele pofo;emantice etc.
Un asemenea vocabular brut de termeni poate reprezenta o simplă înşiruire, fără o ordine prestabilită, a cuvintelor din lexicul termi1
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nologk din domeniul epigrafiei greco-latine, de exemplu : stelă, stelă
funerară, stelă romană, danubiană, altar, altar votiv, album agonistic,
placă. tabula ansata, apex, sioilicus, milliarium, ligatură, decret, stîlp
miliar, ·că·rămidă ştampilată, dipinto, graffito, sgrnffito, heiderae distinguentes, cognomen ex virtute, tabulae lusoriae, horothesia etc.
Se va face o listă separată de identificatori, termeni care descriu
informaţiile, în cazul de faţă sigle, abrevieri, formule consacrate epigrafice, ţinînJd de conţinutul incripţiei : S. T. T. L, I. O. M, CAES,
C.C.B.M .. V.S.M., P.P„ P.F., S.P.Q.R., Diis Manibus.
Aceşti termeni nu se vor include în \-ocabularul controlat propriu-zis, făcîndu-se o distincţie netă intre identificatori şi descriptori.
Pornindu-se de la vocabularul brut de termeni, se trece la elaborarea vocabularului controlat de epigrafie greacă şi latină. stabilindu-se
cuvintele-cheie, desorirptorii din acest domeniu.
·
După Maiiia Manolescu-Chivu şi Georgeta Lăzărescu, etapa elaborării unui vocabular controlat se poate împărţi în mai multe subetaipe :
selectarea. rezolvarea problemelor semantice, rezolvarea problemel0r
morfologke. olinduirea alfabeti 1 că 12 .
In ceea ce prirveşte selectarea termenilor specifici. a descriptorilor
epigrafid, se va ţine cont de criteriul frecvenţei de folosire şi de cel al
acceptării unuia sau altuia dintre termeni de către majoritatea speci::lliştilo.r.

In cazul epigrafiei, nu există prea multe dificultăţi în sele:::tare::i
termenilor specifici. întrudt, după cum am arătat mai sus, terminologi.:l
în acest domeniu este deja consacrată printr-o îndelungată tradiţie. In
această fază. din vocabularul brut de termeni epigrafiei se vor exclude
doar acele cuvinte sau sintagme considerate improprii, unele dintre ele
cu caracter pleonastic. Apelînd la criteriul etimologic, ne dăm seama că
sintagma „epitaf funerar" trebuie înlăturată. folosindu-se numai cuvintul „epitaf", datorită faptului că în greaca veche „bttîl'.t<pto; (E7tt+îa<poi;)"
are sensul de ,,ceea ce se scrie pe un mormin t", deci cu vin tul „funerar"
este deja inclus în termenul „epitaf·•.
Tot în această fază trebuie înlăturaţi non-descriptorii, termenii
care, deşi întilniţi în literatura de specialitate. considerăm că nu sînt
totlli?i relevanţi, reprezentati\-i pentru domeniul epigrafie : profilatură,
registru etc.
Rezolvarea probl.emelor semantice constituie o subetapă de cea mai
mare importanţă.
Cazuri de omonimie nu avem. Rămîne pe primul plan problema
'Sinonimi ei.
Următorii termeni se pot considera sinonime absolute, aflate în
Telaţie de univocitate :
1. miliar - milliarium - stîlp miliar - bornă
2. piatră funerară - piatră de mormînt
3. horothesia - hotărnicie
4. tabula cerata - tăbliţă cerată
5. sylloge - culegere
etc.
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Identitatea absolută a unor sinonime enumerate mai sus rezultă
şi din faptul că echivalentul românesc este uneori o simplă traducere
a unui termen greice5c sau latinesc sau un calc lingvistic (ex. horothesia
- hotărnicie. sylloge - culegere. milliarium - miliar).
Se pot considera sinonime relative sau parţiale următorii termeni
Liflaţi în relaţie de intersecţie sau subordonare :
1. corpus - sylloge
2. cognomen - signum
3. monument funerar - stelă funerară - piatră funerară
4. graffito - sgrnffito
1

etc.
Dintre toate sinonimele, în vocabularul controlat trebuie inclus unul
singur, care devine termen acceptat, descriptor. Celelalte, atît sinonime
absolute, cit şi relative. sînt considerate înlăturate, fără utilizare, pentru indexarea coordonată. Ele vor fi totuşi puse între paranteze.
Putem cons'.dera următorii termeni ca descriptori, ca termeni
acceptaţi :
~ miliar (milliarium, stîlp miliar, bornă)
stelă funerară (piatră funerară, piatră de mormînt)

horothesia (hotărnicie)
tabula cerata (tăbliţă cerată)
gentilicium (nomen gentilicium, nomen gentile)
etc.
După cum se poate observa, s-au preferat în majoritatea cazurilor, ca descriptori, termeni latineşti sau greceşti, consacraţi prin utilizarea lor frecventă pe plan internaţional.
· În subetapa următoare. se trece la rezolvarea problemelor morfologke plivind forma termenilor ce sînt incluşi în vocabularul controlat. Aceştia \"Or fi folosiţi, în general, la nominativ singular şi nu
vor purta marca articolului. De exemplu : stelă funerară. altar, miliar,
decret, inscripţie etc.
Avem îmă şi situaţii deosebite, cînd unele cuvinte componente
ale unei ~intagme considerate ca termen descriptor se af~ă în alt cLlZ
decît nominativul. ln sintagmele latineşti : cursus honorum, senatusc:onsultum. unul dintre cuvintele componente ale sintagmei se află la
nominativ, iar altul la genitiv (cursus la N., honorum la G., consultum
la N., senatus la G).
Considerăm că la termenii descriptori latineşti şi greceşti, este
bine ca, alături de forma de singular, să fie indicată între paranteze şi
cea de plural. De exemplu : milliarium (milliaria), ocHpaKov (ocrtpaKa).
Ultima fază în elabornrea unui vocabular controlat de epigrafie
greacă şi latină o constituie ordonarea alfa:betică
a
descriptorilor.
Această ordonare alfabetică va respecta însă clasele tematice ale di5ciplinei, în speţă ale epigrafiei. Descriiptorii epigrafid vor fi ordonaţi
alfabetic în interiorul următoarelor capitole şi subcapitole ale vocabularului controlat :
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Cap.

I.

Conceptul de epigrafie, sfera sa.

II.

Material epigrafie.
Categoriile de materiale.
Funcţionalitatea lor.
Tehnica.

III. -

Inscripţia propriu-zisă.

Dimensiuni.
Caracteristici paleografice.
Tipuri de inscripţii.
Instituţii.

Spre exemplu. in cadrul capitolului al IIÎ-lea, la subcapitolul „Caracteristici paleografice". putem ordona astfel termenii descriptori :
alfabet
apex
duct
hastă
liga tură

hederae distinguentes
sicilicus
siglă

Elaborarea ,·ocabularului controlat constituie o etapă importantă,
pentru fău1irea unor instrumente de lucru şi de control terminologic mai complex : tezaurele specifice şi tezaurele generale de
termeni, în cadrul cărora pot fi scoase 1în evidenţă relaţiile generice,
logice şi semantice dintre descriptori.
Vocabularul controlat de epigrafie greacă şi latină poate deveni
un util instrument de lucru şi de control terminologic.

necesară
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PRINCIPES ET COORDONNEES UTILISES DANS L'ELABORATION D'UN
THESAURUS DE DESCRIPTEURS POUR L'EPIGRAPHIE
GRECQUE ET LATINE

RESUME
En tant qu'outils de travail et de contrâle terminologique, les vocabulaires
contrâles ont un râle bien defini dans l'ensemble de la methodologie de l'inventaire de patrimoine artistique et culturel de notre pays. La creation des langages
de descripteurs est d'une necessite de premiere urgence pour l'activite des offices
departamentaux du patrimoine culturel national.
En tant que langage normatif de type special, le \'Ocabulaire contrâ!C se
constitue a partir de listes de termes descripteurs representant des notions
uniques. Ces derniers temps on s'efforce de plus en plus d'ameliorer et de standardiser Ies systemes terminologiques specifiques pour chaque domaine el ramification scientifique. C'est sur ce plan que s'inscrivent Ies efforts fait pour elaborer
des vocabulaires contrâles dans tous Ies domaines du patrimoine culturel national. La realisation des vocabulaires contrâles constitue une etape importante et
necessaire pour la crcalion des instruments de travail et de contrâle terminologique plus complexes. Ii s'agit premierementt de la realisation de „lhesauri" de
descripteurs dans le cadre desquels Jes ~·elations generiques. logiques et semantiques entre ces descripteurs peuvent etre mises en evidence. En ce sens un vocabulaire contrâle d'epigraphie grecque et latine peut devenir un instrument utile
pour l'analyse et le contrâle terminologique dans l'activite des chercheurs et des
archeologues roumains.
I
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CATALOGUL ŞTIINŢIFIC AL UNUI
MUZEU DE ETNOGRAFIE
I. GODEA, A. CHIRIAC,
E. GRIGORESCU, S. TOTH,
I. :!\IUREŞAN
:.\luzeul

Ţlirii Crişurilor.

-

Oradea

I. Enunţarea dimensiunii exacte a vocabularului controlat al unui
cL1talog ştiinţific dintr-un muzeu de etnografie presupune, în principiu,
citeva consideraţii asupra posibilităţilor rpe -care ni le oferă. Desigur,
nu putem discuta problema în cauză dedt pornind de la platforma
reală creată de organizarea ştiinţifică a colecţiilor muzeale. Intregul
proces al achiziţionării şi. apoi, de integrare în col~ţia respectivă determină o ramificare a e\·idenţei. O diversificare care contribuie la integrarea obiectului între celelalte piese existente deja, stabilindu-i ală
turi de \·aloarea în sine, locul în cadrul lărgit al patrimoniului muzeului. Necesitatea redactării unui limbaj comun pretinde o adaptare la
momentele indispensabile unei corecte evaluări, atH din punct de vedere
al semnificaţiei muzeale, cit şi in perspectiva fructificării ştiinţifice.
Elaborarea unui \'Ocabular controlat. pretinde o anumită structură,
st~·uctură evident condiţionată de funcţiile muzeului. S-au exprimat nenumărate opinii asupra modului cum trebuie rezolvată 'Cerinţa întocmirii unui vocabular controlat unitar. care să reflecte situaţia colecţiei
dintr-un muzeu. Discuţiile purtate deschis sau prin exemplificări concrete a<.;upra temei au permis o confruntare cu soluţiile altor instituţii
similare, din ţară sau străinătate. Chiar dacă încă nu s-a ajuns la o
tipizare uniYersal acceptată. considerăm că se pot extrage elementele
c<ire să contribuie la conceperea unui sistem propriu de funcţionare.
Formula experimentată de muzeul Tării Crişurilor a devenit, în urma
îmbunătăţirii sale. un mijloc ce ne introduce, indiferent de cum am
opera în structura actuală a organizării, direct şi eficient în spaţiul
afectat patrimoniului muzeal.
E\·idenţa strictă, pe baza unui limbaj controlat perfe'cţionat, de\ ine astfel, indispensabilă pentru viitoarele valorificări în studii, lucrări de o mai mare întindere (subliniem că nu vom lua în discuţie
fişele analitice tipizate deja pe ţară).
II. Pentru a sugera o imagine completă asupra structurii vocabularului controlat al catalogului ştiinţific intocmit de secţia de etnografie
a muzeului orădean, am specificat în secţiuni lbine delimitate, rubrica-
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tura fiecărui registru. Ţinem să precizăm, că ramificaţiile create printr-un
sistem riguros de notare-înregistrare, urmăresc drumul obiectului de la
intrarea în muzeu şi pînă la stabilirea definitivă a locului său în colecţie,
depozit sau în expoziţia de bază. Compartimentele sistemului de notareinregistrare sînt :
1. Caietul primar
reţine încă din momentul achiziţiei datele
esenţiale ale obiectului. Prin el obiectul achiziţionat primeşte deja, din
teren, numărul de inventar pe care probabil îl 'Va avea după treeerea
obiectului prin ·comi'Sia de achiziţii. Caietul cuprinde următoarele date :

Nr.
crt.

36i3

Denumirea
obiectului
Oală

Numele fostului
proprietar

Adresa
Birsa. nr. 155

Faur Teodor

mare de

Data achizilit-i

pomană

I 6 sC'ptembrie 1969

I

, 2. Registrul inventar - dezvoltă elementele
ziţionat, cu notarea tuturor părţilor componente
cunoaşterea imediată în cadrul colecţiei. Ţinînd

proprii obiectului achicare contribuie la recont, de faptul că el
îndeplineşte şi funcţia de evidenţă contabilă, rubricatura va conţine
datele absolut necesa re pentru a permite reontrolului .financiar să-şi
desfăşoare activitatea conform normelor legale în vigoare. Pornind de
la scopul acestui registru compartimentele în care este împărţit vor
fi mai complete :
1

Nr.
crt.

I N_r.
de I
1nv.
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36i3

Nr. inv.
contabil

Data

I

înregistrării

I

Denumirea
obiectului

anul \ tuna I ziua II

I

I

Localitatea de
unde provine

I

1969

6

sept.

oală

ele

pomană

Faur Teorlor
Bîrsa 1.55

Clasificarea obiectului
Descrierea

Vasul, cu două
toarte, este de
dimensiuni mari.
Decorul constă
clin două brîuri
alveolare. A fost
legat cu s:rmă

Provenienţa

Felul

I

Achiziţie

colecţiei

Ceramică
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I

Categoria
de obiecte
Oală

mare

Starea

Valoarea

Bună

30 lei

Data şi motivul
din patrimoniu

Nr. filmului şi
diapoziti1ului

Locul unde se
în muzeu

ieşirii

află

I_

Observaţii

E.Sl.

256/49

3. Registrul de colecţie - are o triplă semnificaţie. Intîi de a
doar piesele specifice unui gen de creaţie populară, apoi de a
stabili locul exact al fiecărui obiect în depozit. Această a doua trăsătură
conferă registrului de colecţie rolul de instrument de lucru pe:mnanent,
cel care consemnează dispoziţia precisă, în spaţiu a colecţiilor. A treia
proprietate constă în menţinerea stării de conservare, dacă eventual
obiectul a fost restaurat. Cunoaşterea stării fizice acordă, oricărui muzeograf sau conservator, posibilitatea urmăririi constante a evoluţiei
piesei sau a întregii colecţii în condiţiile microclimatului existent. PotriYit structurii patrimoniului de etnografi€, la Oradea colecţiile sînt
diYizate în cinci mari grup€ : ceramică, textile, port popular, lemn şi
obiecte cultice - ceea ce înseamnă că sînt cinci registre separate de
colecţie fiecare cuprinzînd următoarele .date :
reţine

Nr.
crt.

Nr.
inv.

Nr. inv.
contabil

- l.'i

.>fi·Ll

-:'70-l

Zona
Crisul
Ali>

Starea

I3u nit

1

Denumirea
obiectului
Oală

ele

Restaurări

Localitatea de unde
s-a achiziţionat

Localitatea de
unde provine

Airsa

Birsa

rinmană

Locul în muzeu

\' e rificări

Observaţii

E.Sl

4. Catalogul topografic de depozit. - este indispensabil în cadrul
organizat al secţiei. Dispunerea mobilierului în spaţiu după criterii bine
stabilite se .poate urmări prin întrebuinţarea schiţelor care redau structura depozitului (Fig. 1, 2, 3, 4). Pe aceste schiţe se află ca indicator
al unui dulap literele mari din alfabet. Apoi, 1·espectind conformaţia
lmui .dulap - ne gîndim la destinaţia lor pentru textile, port popular,
etc., s-a făcut o împărţire notată cu cifre romane. Unele dulapuri au
sertare pentru care s-au adoptat de asemenea numerotarea cu cifre
arabe. Cînd căutăm un obiect este suficient să luăm din registrul de
colecţie locul exact, apoi să confruntăm cu schiţele de depozit pentru
a găsi într-un timp minim piesa dorită.
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III. n aliza efectuată pînă acum a s ublini at pri n ex c elenţă, ideea
unor r egi tre izvorite din tatutul muzeului, din scopul acestuia de a
ordon a cantitativ şi într-o tare de con ervare optimă un număr mare
de pie e. Următoarele regi tre, care form e ază subiectul acestei păr ţi din
com unicare, de zvoltă ideea unui vocabular controlat· perfe c ţion at, lucru
care contribuie la valorificarea ştiinţifică a patrimoniului .deţinut. Este
faza cal it ativă. cînd s e asigură p o ibili.tatea înscrierii obiectelor fo cirr uitul de valori tabilit de l u crări. 1n general , ele ilustr ează o nouă
fază. cea vizuală, care asigură înglobarea obiectului au co lecţiei Jntr-un
i tem de relaţii.
1. Regi trul de fil m otecă - îm preună •c u plicul ele filmotecă acumul ează tră ături p reci e. Prim a, se referă la fotografierea .întregii cole cţii, •r ealizare care înlesneşte mun ca muzeog rafului. A doua trăsătură
se de prinide cu ocazia organizării u nor eXJpoziţii i.t i nera n te sau la redactarea un or turdii, drud s e evită manip u larea directă şi repe tată a

pies elor din cole cţie. Evident, această ultimă posibilita te recomandă
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plic special confecţionat din carton (fig. 8). Filmele se păstrează întinse, nu mai suferă nici o îndoire sau rupere prin rulă.ri repetate.
Cînd dorim să facem o reproducere precizăm doar numărul de la subsolul peliculei. Se economiseşte totodată spaţiu de depozitare, deoarece
într-un sertar încap pînă la 200 de plicuri. Dimensiunile unui plic s-au
stabilit după cele ale filmelor. Textul, tipărit pe fiecare plic, poate fi
întrebuinţat de orice muzeu, indiferent de profil :
Muzeul Ţării Crişurilor
Secţia ...
Nr. fototecă ...
Nr. filmului...
Socotite ca material auxiliar al conferinţelor, diapozitivele deţin
un rol de seamă în filmoteca secţiei. Aranjarea lo·r s-a făcut în oridine
cronologică, în casete speciale. Tema fiecărui diapozitiv o aflăm din
registrul destinat lor. Rubricile de înregistrare sînt aceleaşi ca şi pentru filmoteca descrisă mai înainte.
2. Registrul de fototecă - vine în continuarea filmotecii. Fotografierea pieselor din colecţie limitează apelul permanent la obiect şi
permite oricărui specialist o luare de contact indirectă cu tema de cercetare abo:ridată. Prima etapă este consultarea registrului de unde ne
putem da seama de provenienţa fotografiei, de locul în cadrul fototecii.
Rubricile_ adoptate pentru acest registru sînt următoarele :
Nr.
crt.

Nr. filmuluipeliculei

2-197

860/49

Data

înregistrării

mai 1972

1' r. plic

860

Nr. fotografiei

Format foto

2497

I Locul
I

Zona

Nr. inv. al
obiectiv ului

I I.

I

Crisul
A(b

3643

Dirsa

execuţiei

aprilie 1972

I Autorul
Godca

Data

Tema

I Categoria I

Oali de

ICeramică I

pomană

Gruparea fotografiilor s-a efectuat în o:ridinea numenca m sertare
<.:pecial confecţionate, prin aplicarea acestora pe fişe special tipărite
(fig. 8, 9). Fişele de fototecă, în aceste condiţii, apar ca îndreptare vizuale deosebit de importante. Se cuvine să subliniem aria mai cuprinzătoare a fototecii, multe dintre imagini reflectînd ansamblul etnografiei
din Ţara Crişurilor şi din România. O fişă de fototecă se ·compune din
fotografie şi 1datele esenţiale în recunoaşterea ei. De exemplu :
Muzeul Ţării Crişurilor
- Oradea
130

Secţia de etnografieArtă populară

-

Nr. crit. din registru 2497
Nr. fil. 860/49
Tema : Oală mare de pomană
Categoria : Ceramică
Locul : Bîrsa
Zona : Crişul Alb
Data fotografierii : aprilie 1972
Autorul: I. Godea, T. Mozeş, L. Bereczki
3. Desenoteca - întregeşte catalogul ştiinţific al unui muzeu. La
muzeele din Oradea oferă, prin rubricile sale, cîteva elemente indispensabile la identificarea desenului :
Nr.
crt.

Planşa

79

III/ 15s

Data

1977

I

Autorul

I I.

Locul

Tema

I
Godea

I

Chislaz
Y. H~rcăului

Deocamdată, domină

:\loti"1e geometrice ele pc o
de masă

faţă

desenele care redau fidel detalii de arhitectură, releveele. Ele sînt lipite de planşe aparţinînd unui bloc de desen
mare. Alături de desenele de mai sus, desenoteca mai .cuprinde croiala
portului popular din Ţara CrişurHor, motive decorative. Faptul că se
află la început, dovadă ne stă numărul restrlns de manifestări consemnate, nu ne împiedică să medităm la posibilitatea adoptării generale, efidenţa ei fiind demonstrată.
IV. Analiza efectuată asupra vocabularului controlat al catalogului ştiinţific existent în secţia de etnografie a Muzeului Ţării Crişu
rilor, evidenţiază un instrument de lucru bine elaborat, ·cu multiple
posibilităţi de valorificare. Eficienţa limbajului controlat, ca fundament
în definitivarea unei organizări ştiinţifice, odată terminat, determină o
uniformizare între obiect, ca valoare în sine şi informaţiile despre el,
pe care le putem întrebuinţa în orice moment cu maximum de eficacitate.
La nivelul secţiei de etnografie, elementul care constituie liantul sistemului de notare-înregistrare, legătura intimă dintre toate etapele evidenţei, este numărul de inventar.
Acest lucru relevă, alături de concluziile strict de specialitate, importanţa coo~donării registrelor. Ele, în ultimă instanţă, se determină
unul pe altul, decurg în ceea ce priveşte datele esenţiale, de la simplu
la complex. Logica internă a evidenţei trebuie prevăzută, pentru a. se
preîntîmpina eventualele neconcordanţe în definitivarea vocabularului
controlat al catalogului ştiinţific. Privit din această perspectivă, vocabularul controlat creează posibilitatea unei valorificări obiective a
datelor. Expoziţiile itinernnte, pentru a reţine şi exemple concrete, organizate de secţie au folosit ca material ilustrativ imagini din filmotecă (titlurile a două dintre ele sînt : Elemente stilistice ale ceramicii
1
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populare din România şi Monumente de arhitectură din Ţara Crişuri
lor). Numeroase materiale apărute sub semnătura membrilor secţiei de
etnografie, au pornit de la datele inserate în registre, de la fişele de
fototecă în ansamblu deci, de la informaţiile datorate unui vocabubr
controlat exhaustiv.
Dezechilibrul, resimţit şi astăzi în unele muzee din ţara noastră,
între coordonatele reale ale unui obiect şi certitudinea unei evidenţe
cuprinzătoare, se cere înlăturat. Nu se va ajunge la cuno3.<jterea .gene1ică a colecţiilor dacă nu se are în vedere punerea la punct a vocabu~
Jarului controlat, al unui catalog ştiinţific. Dezideratul tipizării materialului pe ţară, respectînd un criteriu unitar, pe ramură de muzeu cit
şi pe ansamlbul muzeelor, capătă valoare de imperativ. Desigur, confruntarea diferitelor soluţii propuse, va contribui cu siguranţă la rezolvarea acestei probleme asigurînd în consens cu etapa pe care au atins-o
muzeele din lume. saltul spre utilizarea tehnicii de calcul, a ordin'.ltoarelor. De altfel, colaborarea cu oamenii de specialitate în programare este o preocupare imediată a secţiei, ea vizînd perfecţionarea c::i.drului organizatoric. Am preconizat, deşi sîntem încă numai la început,
cre<lrea unui sistem de evidenţă, la nivel de colecţie, pe baza cartelelor. O primă fază care se află în atenţia unui lucrător de la Centrul
teritorial de Calcul electronic Bihor, este de a întocmi un cod de te:-meni cu posibilitate de ,aplicare la nivel republican. Premisa codificării în cadrul secţiei există, chiar pornind de la tipul de fişe vechi.
Nu putem omite nici faptul că numărul de obiecte al unei colecţii este
în continuă creştere, se îmbogăţeşte anual cu noi· achiziţii, fenomen ce
pretinde un mod perfecţionat de ·~videnţă ,şi cunoaştere a colecţiei. De
aceea, considerăm că dincolo de uniformizarea vocabularului controlat
pe întreaga ţară, trebuie să se prevadă posibilitatea introducerii tehnidi
de calcul.
Descrierea noastră, permis!!! de o vastă experienţă acumulată,
a avut drept scop indemnul la stabilirea unei apropieri în organizarea
ştiinţifică a patrimoniului deţinut de muzee, constantă care trebuie să
asigure un salt calitativ în elaborarea vocabularului controlat omogen
al unui catalog .ştiinţific naţional.
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LE CATALOGUE SCIENTIFIQUE D'UN MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

RESUME
Le desequilibre ressenti aujourd'hui enccre dans ceI'tains de nos musees,
entre des coordonees reelles que possede un objet inventarie et Ies avantages de
precision que possede une evidence generale devrait etre evite et reduit au minimum. Les desiderata d'une standardisation de la gestion informatique dans
tout le pays, tout en respectant un critere unitaire pour chaque ramification
museale et pour l'ensemble des musees ont une valeur imperative. Une premiere phase, qui est en train d'etre realise a Oradea grâce a l'aide du Centre
territorial de calcul, comprend l'elaboration des listes de termes descripteurs en
envisageant la possibilite de leur application au niveau republicain.
L'analyse, grâce au vocabulaire contr6le du catalogue scientifique qui fonciionne au musee d'Oradea (section d'ethnogrophie), constitue un instrument de
travail e!abore de fac;on satisfaisante et ayant de multiples possibilites d'application. Grâce a son perfectionnement, la formule qu'on a experimente au Musce
d'Oradea s'avere etre un moyen efficace. Quel que soient Ies structures actuelles
appliquees au patrimoine conserve dans ce musee, le nouveau vocabulaire contrâle perrnet un traitement rapide des informations potentiellement contenues.
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CODIFICAREA FISELOR DE TEREN
ÎN CERCETAREÂ ETNOGRAFICĂ
STELUŢA

PARAU
PETRU ZAHARIA

l\luzeul Deltei

Dunării

-

Tulcea

Cunoill?terea ştiinţifică a culturii materiale a poporului în evoluţia
ei istorico-socială necesită o cercetare complexă în cadrul căreia cercetarea de teren •ocupă locul primordial.
Inexistenţa cercetării de teren în cercetarea etnografică îndeosebi,
echivaleo.ză cu o non-cunoaştere a faptului de cultură concret şi de
maJ.:imă importanţă.

Convinşi de acest lucru, în ultimii ani etnografii s-au preocupat
de modernizarea mijlo<lcelor de :nvestigare a materialului etnografic.
A vînd în vedere aceste preocupări, lucrarea de faţă îşi propune să
releve un model ·codificat al fişelor de teren folosite în cercetarea etnografică. Modelul prezentat a fost folosit în investigaţia noastră privind
diferite aspecte ale etnografiei din douăzeci de sate ale judeţului
Tulcea. 1.
Realizarea acestui model a fost impusă de următoarele aspecte
<lle muncii noastre :
1. Uşurinţa în notarea observaţiilor pe teren, cit şi uşurinţa în
folosirea fişelor respective.
2. Posibilitatea adunării unor informaţii complexe într-un timp
scurt.
3. Creşterea patrimoniului informaţional.
Ca atare s-a trecut la clasificarea problemelor ce aveau să fie
cercetate, urmărind ca prin aceasta să relevăm diferite caracteristici ale
aspectelor etnografice locale şi zonale.
In primul .rînd, am notat temele de cercetare din studiul etnografiei .şi apoi capitolele, subcapitolele şi categoriile specifice fiecărei
teme:
F-I - Aşezarea umană (capitolele 1-6) ;
F-II - Ocupaţii ţărăneşti şi tradiţionale {capitolele 7-18) ;
F-III - Ocupaţii ţărăneşti şi specializate (capitolele 19-30);
F-IV - Gospodărie ţărănească (capitolele 31-43) ;
F-V Arhitectura locuinţei şi interiorul ţărănesc (capitolele
44-48) ;
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Obiecte decorative folosite în interiorul ţărănesc (capitolele 49-51) ;
F-VII - Obiecte de uz casnic folosite in gospodăria ţărănească
(capitolele 52-55) ;
F-VIII - Portul (capitolele 56-58) ;
F-IX - Alimentaţia (capitolele 59-62);
F-X - Transportul (capitolele 63-65) ;
F-XI - Fn - Cultura spirituală (capitolele 66-n).
Menţionăm că, in cadrul capitolelor şi al subcapitolelor, am pus
accent pe categoriile şi variantele caracteristice judeţului şi am concretizat modelul nostru ipe baza a trei teme de cercetare care au constituit obiectul preocupărilor noastre în anul 1976. Aceste trei teme
ciu fost : „Aşezarea umană", „Ocupaţiile ţărăneşti", ~,Arhitectura locuintei si interiorului tărănesc".
' ' Temele au fost codificate astfel încît fiecare capitol, subc<:lpitol
şi categorii au avut în vedere ca orice aspect să aibe un simbol, astfel
încît în întocmirea foşei de cercetare a unei localităţi acelaşi simbol să
demonstreze existenţa doar a aspectelor identice. Pentru uşurinţ~ şi
totodată nerepetare s-a trecut la numerotarea capitolelor de la 1 la n.
fără ca această notaţie să intervină în cadrul fiecărei teme ci să continuie de la o temă la alta.
Astfel, „Aşezarea umană", fiind prima temă cercetată, va a\·e1
şi capitolul cu codul nr. 1 Fiecare subcapitol, categorie şi subcategorie
are de asemenea un cod tot de la 1 la n. Folosind pe teren fişa codificată, pe aceasta vor fi notate doar simbolurile aspectelor care se întîlnesc în localitatea cercetată. Spre exemplu : Capitolul 1 („După tipologie") al fişei F-I( „Aşezarea umană") are două subcapitole : „după textură" codificat 1/1 şi „după formă" 1/2. Fiecare dintre cele dou~1
subcapitole avînd un număr diferit de categorii, am continuat codificarea astfel încît avem :
F-VI -

'

După textură

1/1
După

formă

1/2

: sat risipit sat adunat sat răsfirat -

codificat 1/1/1
codificat 1/1/2
codificat 1/1/3

: sat poligonal -

1/2/1

sat rotund
sat neregulat -

1/2/2
1/2/3

Pentru exemplificare concretă a fişei de teren codificată folosim rezultatul cercetării noastre la tema : „Arhitectura locuinţei şi a interiorului
ţărănesc" în satul Niculiţel. 2) Primul capitol al acestei fişe este codificat cu numărul 44 (dovadă a ceilor afirmate mai sus, că numărul capitolelor se continuă de la 1 la n).
în cadrul fiecărui capitol veţi observa că notarea începe de la 1
la n, fiecare categorie purtîrud un simbol. (Exemplu : numărul 44 reprezintă simbolul capitolului „Structura locuinţei", iar 44/1 reprezintă
simbolul categoriei locuinţei cu o încăpere).
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Ca procedeu tehnic al codificărilor folosim şabloanele pe care
sînt notate capitolele, subcapitolele şi categoriile cu simbolmile lor.
Simbolwile pot avea mai multe cifre, fiecare cifră sau grup de cifre
fiind încadrat într-o căsuţă pentru a fi bine delimitate. Suprapunind
şablonul peste fişă, vom nota pe aceasta numai aspectele care ne apar
în cercetare, astfel incit prin ridicarea şablonului, fişa reprezintă aspectul concret al faptului analizat. Modelul prezentat de noi reprezintă
un început al preocupărilor noastre privind modernizarea cercetării,
de teren.
NOTE
1. Niculiţel, Poşta, Frecăţei, Parcheş. Somova. Malcoci, Nufărul, Plopul, Enisala, Agighiol, Cîrjelari, Dorobanţu, Jijila, Garvăn, Văvăreni, Dăieni, Peceneaga,
Valea, Nucarilor, Luncaviţa, Beştepe.
2. Vezi F-V aplicare concretă: Şablonul este împărţit în şapte secţiuni, fiecare secţiune fiind perforată după un număr n de căsuţe ce corespunde
tipologiei structurii locuinţei. Pentru uşurinţa în folosirea şablonuiui, perforă
rile coincid pe ambele feţe ale acestuia. Modul de folosire constă în suprapunerea şablonului peste foaia de informaţie care are notată pe verso : aşezarea,
informatorul şi data cind s-a cules inforn:aţia. Ridicind şablonul după notarea
codificată a informaţiilor, ob\inem un material de lucru pe care l-am putut aduna
intr-un timp scurt.

CODIERUNG VON GELĂNEDKARTEIKARTEN IN DER
ETNOGRAPHISCHEN FORSCHUNG
ZUSAMMENF ASSUNG
Die Autoren codieren ihre etnographischen Forschungen. Diese Modalierfasst von 1 bis n alle Gruppen des Kapitel. Zum Beispiee : 44 ist das
Symbol des Kapitels : „Die Wohnungsstruktur·· und 44/1 ist das Symbol der Kategorie : „Einzimmerwohnung''.
Die Schablone hat sieben Teilen. Der Forscher legt die Schablone liber
das Blatt.
tăt
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CÎTEV A CONSIDERATII
PRIVIND
•
ÎNTOCMIREA UNUI VOCABULAR
CONTROLAT AL INSTRUMENTARULUI
TRADITIONAL
PRIVIND OCUPATIILE
.
.
SI MESTESUGURILE
POPULARE
„
„.

„

GHEORGHE DINUŢA

Muzeul Judetean Ilfov Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional

Problema întocmirii unor „vocabulare controlate" pentru diferite
dcmenii ale ,culturii materiale şi spirituale populare nu a fost pînă o.cum
abondată în etnografia românească. în afară doar de unele preocupări
mal mult de ordin etno-lingvistic ale unor cunoscuţi cercetători ca Tudor
Pamfile, Ovid Densusianu, Romulus Vuio.. I. I. Russu, Ion Chelcea,
Nicolae Dunăre, Ion Vlăduţiu, Romulus Vulcănescu şi alţii care, studiind diferitele ocup::iţii ale poporului nostru, în special agricultura şi
păstoritul, au insistat foarte mult asupra terminologiei atît în practicarea acestor îndeletniciri, precum şi a instrumentarului tradiţional.
In studiile lor, specialiştii menţionaţi au subliniat o.tît caracterul
autohton al diferiţilor termeni şi denumiri, precum .şi originea l<ltinorn1m~nă şi de o.ltă natură a terminologiei locale apărute în limbajul poporului din cele mai vechi timpuri, pentru a demonstra atît vechimea,
cit şi continuitatea în decursul secolelor a diferitelor forme de organizare economică şi socială. Dacă ne referim numai la domeniul ocupaţional vom constata existenţa unui bogat vocabular de denumiri şi termeni, variat dela zonă la zonă şi chiar dela sat la sat, lucru valabil şi
pentru celelalte asp~cte de viaţă şi cultură populară.
Bogatul şi variatul fond de termeni locali, care constituie o parte
componentă foarte importantă a lexicului românesc, este predominat
în genere de elementele latino-romani·ce statornicite ca rezultat o.l puternicelor influenţe exercitate de populaţia romană co.i·e, asimi1indu-se
cu populaţia autohtonă daco-getică, au pus bazele formării poporului
român.
Ulterior, peiste aceste elemente latino-romanice, alături de cele
autohtone, s-au adăugat unele elemente de origină slavă, iar mai tîrziu,
în epocile medievală, modernă şi contemporană, diferite elemente
străine, dar într-o proporţie mult mai redusă.
in cercetările etnografice şi folclorice, pînă nu demult, iar în anumite cazuri şi astăzi, se acordă o prea mare atenţie culegerii din teren
a diferiţilor termeni locali, fără a se lămuri şi semniificaţia lor. Unii
cercetători, pentru a stîrni mai mult interes faţă de unele probleme cercetate, vehiculează cu toţi termenii deodată.
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In ultimul timp a crescut foarte mult preocuparea pentru explicarea etimologică a terminologiei locale, o importanţă deosebită avînd
în acest sens lucrările elaborate pe plan naţional, ca de pildă Atlasul
lingvistic român, deja apărut, iar în prezent, de acest aspect se ocupă
şi cercetările pentru întocmirea Atlasului Etnografic al României.
In momentul de faţă, datorită numărului extrem de mare de colecţii muzeale aflate în diferite unităţi de profil, precum şi a unui bogat
patrimoniu cultural şi artistic aflat în afara acestora, a apărut tot mJ.i
mult necesitatea elaborării unor repertorii şi cataloage, precum şi a
sistemului de evidenţă centralizată a bunw·ilor susceptibile de ap:::irtenenţă la patrimoniul cultural naţional. Pentru aceasta se resimte nevoia elaborării şi a unui vocabular, aşa numitul „vocabular controlat",
care să fie un instrument de lucru principal în activitatea de repertoriere, catalogare şi evidenţă centralizată.
Vom căuta în cele ce urmează, să schiţăm, pe scurt, consideraţii
privind elaborarea unui astfel de vocabular al instrumentarului tradiţional dintr-unul din cele mai importante domenii ale culturii popubre
cum este cel ocupaţional, bazîndu-ne pe experienţa acumulată cu prilejul cercetărilor etnografice efectuate în diferite zone ale judeţului
I1fov şi în actiYitatea de expertizare şi evidenţă a unor bunuri susceptibile de apartenenţă la patrimoniu~ cultural naţional.
Cu prilejul cercetărilor etnografice întreprinse de noi în ultimii
ani în diferite localităţi din judeţul Ilfov, în special în Lunca Dun5.rii
şi \·alea Mostiştei. am scos în e\'idenţă ocupaţiile tradiţionale cu o m~ue
pondere în viaţa satelor, ca de pildă agricultura, creşterea vitelor, peseuitul, \'iticultura şi albinăritul, iar dintre meşteşugurile lucrati \·e : rotă
ritul, dogăritul şi fierăritul. Instrumentarul tradiţional studiat pe aceste
probleme. precum şi activitatea de identificare şi achiziţionare :.i numeroase obiecte de interes muzeal pentru Muzeul de Etnografie şi :.irt:t
populară dela Floreşti-Stoeneşti, expertizarea şi luarea în e\"Ldenţă :l
unor bunuri aflate în colecţii particulare. ne-a atras mult atenţb :.isupra terminologiei locale utilizate în diferite localităţi. In campaniile de
cercetări efectuate am constatat existenţa unei terminologii în domeniul
ocupaţional relativ variate care, cu anumite excepţii, la c:::ire ne vom
referi mai jos, are o arie largă de răspîndire în foarte multe regiuni,
în special cele sudice ale patriei noastre. Vom insista însă mai mult
asupra acelei terminologii mai puţin cunoscute în alte zone ale patriei
noastre.
In diferite zone ale jude~ului Ilfov, Valea Mostiştei, Lunca Dun<.'irii, zona Vlăsiei din nandul judeţului am întîlnit mai multe cJ.tegorii
de den urniri şi anume :
- denumiri care exprimă precis sensul sau funcţionalitatea obiectului;
- denumiri diferite pentru un singur obiect;
- aceiaşi denumire pentru obiecte diferite;
- denumiri aparte care nu exprimă direct semnificaţia obiectului.
Toate aceste situaţii pot creea, după părerea noastră, anumite confuzii în sistemul de catalogare şi evidenţă, mai ales în cazudle cînd
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piesele respecUve nu sînt însoţite şi de imagini grafice sau fotografice,
chiar dacă descrierea este relativ clară.
Dăm mai jos cîteva exemple de termeni locali din fiecare categorie :
Agricultură:

par de

Pescuit:

coş

semănat

= săditor
plugniţă = plug de lemn
raliţă de cărărat = rariţă de ,prăşit
ooş pentru mălai = hambar, coş pentru cereale
orb = coş pentru pescuit
coş cu potiga·ci = coş cu băţ pentru pescuit
ţoapă = ţop = coş fără fund pt. pescuit

Viticultură: săditor= sădilă =unealtă

pentru

sădit

via

secure pentru vie = cosor pentru vie
mustitor = mustuitor.
Denumiri diferite pentru acelaşi obiect :
ţoapă= hodorob =coş fără fund pt. pe.,;cuit
jghia:b = corîtă = lin pentru stors struguri
tădtoare. =cadă= vas pentru struguri.
Denumire

similară

la obiecte diferite :
priboi = săditor (agricultură. viticultură)
priboi = unealtă de găurit (prelucrarea lemnului)
hodorob = coş fără fund şi hodorob = sac de plasă (pescuit)
·oorită = lin pentru struguri
conîtă = albie, covată (inventar casnic)
linguroi = unealtă de dogărie
linguroi = lingură mare (inventar casnic)
mertic = baniţă pentru fasole, cereale
mertic = unitate de măsură pentru cereale

Denumiri nelegate direct de semnificaţia obiectului :
buriu = butoiaş mic pentru ţuică Gpomicultură)
coteţ = gard din trestie pentru pescuit
masă de dogar = robanc pentru 1 şlefuit doage
baştiu = ciocan pentru bătut ·cercuri
cape:rmaher = nicovală mică, nituitor pentru

cercuri

(dogărie)
raşpel

=

cuţitoaie

pentru

curăţat spiţele

la

roată.

Din cele cîteva exemple enumerate rezultă că, în general, ele nu
sînt răspindite în egală măsură în toate zonele ; unele sînt mai răspîn
dite decit altele în zone diferite (de ex. termenul de „plugniţă" utilizat
numai pentru plugurile din lemn se întJîlneşte în numeroase localităţi
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din sud-vestul

judeţului

Ilfov :

Găujani,

Vedea,

Gogoşari,

Putineiu,

Stă

neşti, pînă spre Oinacu, Gostinu, iar mai departe spre est este întîlnit
termenul obişnuit de plug). Termenul de „jghiab", este utilizat în aproape toate localităţile judeţului Ilfov pentru linurile cioplite din
trunchi de copac, cu excepţia părţii de est şi sud-est unde pentru acebşi
tip de lin întîlnim .termenul de „corîtă"' dela verbul slav „coriti" a
ciopli, a scobi. după cum afirmă mulţi cercetători. Termenul de codtă
se întîlneşte şi mai departe în zonele estice ale Cîmpiei române, pînă
in sudul Moldovei şi în Dobrogea.
Termenul de ,,ţoapă" este răspîndit în părţile vestice ale judeţu
lui Ilfov, iar în părţile estice şi mai departe, în alte zone ale Cîmpiei
române, întilnim termenul de „hodorob"' similar ; la fel şi pentru sacul
din .plasă folosit la pescuit.

ln ce prh·eşte ,,raliţa de cărărat"· sau rariţa, aceasta este o unealtă
de dimensiuni mari. cu grindeiul lung de peste trei metri, cu un singur
corn, cu brăzdar triunghiular şi două cormane, cu un jug lung de trei
metri la care se înjugau doi boi, numit „jug de cărărat" ; se întîlneşte,
de asemenea, mai mult în zonele sud-vestice, iar în zonele estice ale Cîmpiei române a predominat rariţa cu rotilă de dimensiuni mici, trasă
de cal.
Celelalte denumiri se întîlnesc într-o măsură mai mare sau mai
mică în toate localităţile judeţului Ilfov. Dacă ne referim 'Chiar şi numai la aceste exemple, este suficient să ne dăm seama cit de bogată şi
variată este terminologia locală în toate domeniile culturii materiale
şi spirituale. Unele denumiri, după cum am văzut, se referă la obiecte
diferite. altele. mai multe denumiri pentru un singur obiect şi denumiri nelegate direct de semnificaţia obiectului respectiv.
In activitatea de întocmire a fişelor analitice de obiect, pînă acum,
nproape în toate cL1zurile am enumerat, în afară de denumirea literară, toţi termenii locali aşa cum i-Llm consemnat în teren, urmărind ca
descrierea să fie cit mai explicită. deşi, spaţiul restrîns al unei rubrici
de fişă nu permite o explicare amănunţită a etimologiei diferitelor denumiri. Iată de ce, considerăm că, pentru a se evita în continuare anumite confuzii şi neclarităţi în inventarierea şi catalogarea bunurilor de
patrimoniu muzeal şi de patrimoniu cultural naţional, întocmirea unoi.·
vocabulare controlate va trebui să aibă în vedere în primul rînd revizuirea fie chiar parţială a terminologiei locale, prin n;munţarea la acele
denumiri care nu au o mare răspîndire şi, în special care nu sînt legate
direct de semnificaţia obiectului sau fenomenului respectiv. La întocmirea vocabularului controlat va trebui să fie menţionată întîi denumirea locală cea mai frecvent întîlnită într-o regiune istorico-etnografică şi apoi, denumirea literară care încadrează obiectul sau fenomenul
respectiv în ·contextul naţional al întregii ţări.
Intocmirea repertoriilor şi cataloagelor precum şi a fişierului analitic general pentru diferite categorii şi genuri de obiecte va trebui să
procedeze şi de acum înainte în ordinea inversă, adică menţionarea
mai întîi a denumirii literare .şi apoi a celei locale (zonale) pentru ca
cititorul să fie introdus direct în problematica respectivă iar denumirea locală să fie considerată doar ca o aprofundare a cunoaşterii fenomenului sau -obiectului studiat.
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Spicuind din cele cîteva exemple de denumiri locale enunţate de
noi mai sus, dăm în continuare un tabel de denumiri locale şi corespondentul lor literar, aşa cum ar trebui ele înregistrate într-un vocabular controlat pe o anumită regiune istorico--etnografică. cum este
Cîmpia română, chiar dacă unele denumiri locale bine statornicite nu
se referă la întreaga zonă :

Denumirea

Denumirea

locală

literară

plugniţă

plug de lemn

rariţă

rariţă

coş

hambar
coş pentru pescuit
coş fără fund pentru pescuit
sac de pescuit
par de semănat, de sădit
mustuitor
lin pentru struguri
covată, albie
cadă, vas ,pt. struguri
unealtă pentru găurit doage şi
funduri pentru butoaie
unealtă de şlefuit doage
butoiaş de ţuică
idem
unitate de măsură
scaun pentru fixat spiţele la roată
ladă de alimente
unealtă de găurit
sfredel pentru găurit obezile b

coş

pentru cereale
orb

ţoapă

hodorob (hodorog)
sădilă

musti tor
jghiab
colită

tăcitoare

linguroi de
masă

dogărie

de dogar

buriu
baniţ-ă

mertic
scaun de
tron
priboi

înspi~at

spiţelnic

roată.

Oprindu-ne aid cu exemplele, care, bineînţeles, într-un vocabular
controlat vor trebui expuse clasificat şi în ordine alfabetică, vor trebui
după caz să aibă şi o scurtă explicaţie etimologică. Inlăturînd din vocabularul controlat acele denumiri care nu au răspîndire mare şi care nu
sînt intrate statornic în limbajul local, la fel ca şi acele denumiri care
nu sînt legate direct de semnificaţia obiectului, pe lingă faptul că păs
trăm acele denumiri şi termeni care îmbogăţesc lexicul general al limbii
române, dar contribuim la uşurarea activităţii de elaborare a cataloagelor, repertoriilor şi a evidenţei centralizate a patrimoniului muzeal şi
a celui cultural naţional, pe toate domeniile culturii materiale şi spirituale populare.
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QUELQUES CONSIDERATIONS CONCERNANT L'ELABORATION D'UN
„TBESAURUS" DE MOTS-CLEFS POUR LA DESCRIPTION DES PIECES
ETBNOGRAPBIQUES (OUTILS TRADITIONNELS).

RESUME
L'elaboration d'un vocabulaire contr6le pour la gestion informatique des
biens culturels etnographiques s'avere etre d'autant plus neccssaire que Ies specialistes dans ce domaine se heurtent â des multiples difficultes d'ordre linguistique. Nulle part autre qu'en ethnographie le probleme d'une terminologie unitaire
ne se pase de fai;on plus urgente. Ceci est du en premier lieu au grand nombrc
d'homonymies et de synonimies qui y regne. Par suite d'une normalisation d'un
vocabulaire cthnographique on aboutira â la creation d'un „thesaurus" de descripteurs constituant un instrument de description et d'enregistrcment tres efficace. On ne saurait envisagcr un traitement automatique des informations cn
ethnographic si on ne partait pas d'un langagc documcntaire qu'on realisera par
etapes englobant Ies differcnts domaines et Ies differentes zones etlmographiques
du pays. Un semblablc programme suppose le participation de tous Ies ethnographcs activant dans le cadre des Offices du patrimoine culturo! national. Et
ccci de fac;on coordonnee. L'auteur donne comme point de depart unc seric
d'exemples de normalisation terminologique possibles concernant Ies outils traditionnels.
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PENTRU ELABORAREA
VOCABULARULUI CONTROLAT
ÎN DOMENIUL ETNOGRAFIEI
VRÎNCENE
VIRGINIA ARBORE, JEAN PAVEL

Muzeul judeţean Vrancea
Oficiul pentru patrimoniul cultural
naţional

Individualitatea etnografică a Ţării Vrancei rezultă din poziţia sa
geografică la cotul Carpaţilor, străjuită la aipus de un zid de munţi, iar
în rest înconjurată de dealuri înalte - întocmai ca o cetate - beneficiind de condiţii naturale deosebit de prielnice dezvoltării unei vieţi
so{:ial-economice cu circuit închis.
Ţinut cu păşuni întinse şi păduri dese, a favorizat dezvoltarea a
două ocupaţii specifice : ciobănia şi lucrul la pădure. De viaţa pă.sto
rea:.scă se leagă, după cum se ştie, minunata creaţie populară orală
Mioriţa ce pare a fi fost creată pe aceste meleaguri unde s-au întîlnit
deopotrivă ciobanii moldoveni, munteni şi ardeleni.
Aflată la întîlnirea Mo1dovei cu TraI11Silvania şi Muntenia, Ţara
Vrancei a cunoscut relaţiile cu ardelenii şi muntenii, conservînd acest
fopt ·în unele elemente de port tradiţional sau în arta crestăturii în
lemn.
Viaţa pastoralo-forestieră în izolare conturată faţă de restul ţinu
turilor a generat unelte şi piese de port care se leagă de ocupaţiile ce
au cunoscut aici o dezvoltare prodigioasă, piese sincronizate cu mediul
natural şi social. Altele, de veche tradiţie dacică, se menţin ca atare de
mii de ani.
După cum era şi firesc, terminologia legată de ocupaţiile amintite
a proliferat, cu toate că piesele de port cele mai vechi păstrează nume,
~intagme de circulaţie naţională (datorită originii lor latineşti), ceea ce
'e conferă stabilitate şi posibilităţi de derivare.
Întrucît vrînceanul a practicat, la început, mai puţin agricultura,
neavînd terenuri proprii pentru dezvoltarea acestei ocupaţii - făcînd-o
restrîns, cu sapa, pentru nevoile gospodăreşti - termenii specifici s-au
înrădăcinat mai tîrziu (sfîrşit secol. al XIX-lea) aceştia necunoscînd
variante locale.
Cit priveşte costumul tradiţional, în zonele de margine ale judeţului nostru, res.pectiv cea de şes : valea Rîmnicului şi localitatea Gugeşti, fenomenul „botezării" unor piese cu termeni locali se manifestă
pregnant, fie prin analogie cu alte elemente, fie datorită funcţionali-
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tăţii precise pe care o au. De exemplu : pentru „catrinţă" care denumeşte piesa de port femeiască se foloseşte la Gugeşti termenul de
„flanea", ţesătură confecţionată exclusiv din lină purtată în sezonul
rece ; „stricătoare", fotă bogat ornamentată folosită la sărbători, deo-

sebită prin paleta coloristi'că stridentă de restul ţesăturilor din Vr::mcea, caracterizate, în general, prin sobrietate.
in treacăt fie spus, elementele de port ardeleneşti n-au pătruns
în Vrancea <lecit prin tîrgul de la Breţcu, unde, într-o etapă cînd „bunica nu mai purta cămaşă cu mînecă învîrtită şi catrinţă cu roşu" femeile îşi făceau cumpărături, acolo influenţa de peste munţi avînd caracter de modă. De altfel, portul popular vrîncenesc prezintă o puternică unitate, influenţele ardeleneşti
pierzîndu-se prin integrare în
forme locale.
Circulaţia unor termeni deosebiţi de alţii care se dau în ţară se
explică mai ales prin izolarea antropogeografică, din trecut, a regiunii.
Aşa cum MIORIŢA a înlăturat pentru multă \Teme într-un mediu
cva-;iprimiti\· (de structură pastorală) alte forme ale literaturii populare, termenii regionali - creaţii locale prin analogie cu alte imagini înlocuiesc în parte şi astăzi formele literare. Se impune, de aceea. controlarea acestor termeni care acoperă în general aceiaşi noţiune şi întrebuinţarea acelora care se apropie cit de cit de forma literară. Facem
menţiunea cei această operaţie trebuie să aibă în vedere, totuşi. pbsticit;:i.tea cm·intelor locale. care pot avea prioritate la întocmirea gl.Js~
rului de termeni acceptaţi.
Sub raport lingvistic, graiul vrîncean aparţine dialectului moldovenesc (Iorgu Iordan). Asemănările cu graiul muntenesc sînt puţine şi
acestea cauzate de colonizării (cum e cazul Sovejei), sau poziţiei geografice apropi;:i.te de hotarul cu zonele Munteniei (Odobeşti, Valea M!lc_·o.
. M old ova „a- " , „e " neaccen t ua t t rec 1a „1. ·~
\'U1u1. ). I n once
caz, ca 1n
(cergă cergi ; fotă - fotî). Pe Valea Mikovului se păstrea7ă însă
epenteza lui ,,i" în „mîine", în rest „mine". „pîne".
Ca orice limbaj, limbajul de care ne ocupăm prezintă ambiguitate. noţiunile exprimîndu-se cu diferiţi termeni, după cum un termen
poate e~prima mai multe noţiuni, fenomenul aducind pe de o parte
o îmbogăţire a limbii (creindu-se sinonime) sau o sărăcie a acestei::i
prin omonimie.
Îmbogăţirea excesivă a limbii cu variantele locale, regionalisme
- de fapt sinonime parţiale - care dispersează informaţiile îngreuind
regăsirea subiectului, impune unificarea vocabularului „adică a cuvintelor şi sintagmelor limbajului natural folosite în indexare în vederea
Rsigurării uniformităţii absolut necesară în redarea unui conţinut identic sau asemănător" 2.
Astfel, vocabularul controlat folosit în activitatea de evidentă
a patrimoniului cultural naţional ar mări posibilitatea de a expri~a
un subiect prin Rceiaşi termeni în toate etapele de prelucrare a informaţiilor. Avantajele unor asemenea vocabulare controlate, create prin
orînduirea noţiunilor după termenii prin care acestea sînt redate şi
selectarea termenilor acceptaţi ar consta în eliminarea sinonimiei, polisemiei şi omonimiei manifestate în prelucrarea datelor necesare întocmirii fişelor analitice de evidenţă.
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I. Cămaşă cu altiţă
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2. Costum

tradiţional

vrinccnesc avînd
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cămaşă

cu

chiruşcă

3.

Călcător

de struguri

Fişa de vocabular solicită un mare număr de termeni, de aceea cel
care o alcătuieşte trebuie să sistematizeze noţiunile şi să le definească
cu precizie, după principiul : pentru fiecare termen propus un sens bine
determinat ca să se înlăture confuziile. Se alcătuieşte astfel un dicţionai
tematic care trebuie să cuprindă toate denumirile ce acoperă sfera noţională a subiectului propus. Observaţia pe care am faC'e-o, s-ar referi
la ,;termeni" şi „sintagme". Este cunoscut faptul că oricît de mme ar
fi gradul de structurare a vocabularelor controlate, uneori o noţiune nu
poate fi redată decît prin grupuri de cuvinte. Este cazul, spre exemplificare, ,,tiparului de caş rotund" care se deosebeşte de "păpuşm·· (de
formă dreptunghiulară), de fapt, prin procesul de stili~are, motiv antropomorf.

4.

Covată

pentru

ţinut

carnea la
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saramură

5. Tipar de

caş

rotund

Un criteriu unic de indexare a termenilor din d01JTieniul etnogr::ifiei este greu de stabilit. Dacă am ţine seama de frecvenţ;:i unor termeni care acoperă noţiuni de bază în arta populară, am constata de
exemplu : „catrinţa", cu arie de răspîndire în majoritatea zonelor
ţării, înseamnă piesa de costum care îmbracă corpul de la talie în jos, cu
capătul drept prins în dreptul şoldului, dar şi şorţ din lină purtat în faţă
6. Tipar de

caş

dreptunghiular

alcătuit

din

două

piese

7.

Scoarţă

de perete în virste

şi

cu

alesături

în motive geometrice, „pomul

vieţii"

cu diferite ornamente după zonă. Pentru Moldova, Nordul Munteniei şi
unele zone ale Ardealului, la aceeaşi piesă i se mai spune şi ,,fotă" (liternr) ·care înseamnă foaie ce acoperă aceeaşi pnrte a corpului femeiesc,
putînd fi învrîstată, nellgră sau alel.lsă. In Vrancea se face distincţie cronologic şi tipologic între variantele : c::itrinţă ne<:igră (mai veche), catrinţă învrîstată şi catrinţă aleasă.

Termenul acceptat suu preferat dintre variantele locale trebuie să
redea cit mai univoc noţiunea, pentru a se evita confuzia între acele
noţiuni care sînt definite de acelaşi termen (aşa cum se întîmplă în
limbajul m1tural).
În cele ce urmează vom prezenta, spre exemplificare, o listă de
termeni care reprezintă ocupaţiile de bază practicate în zona Vrancei
şi piesele de port ce au variante regionale, unificarea acestora din urmă
făcîndu-se după frecvenţa lor în zonă şi corespondenţa cu alţi termeni
similari din ţară, acordîndu-se prioritate termenilcr literari.
Se crează, astfel, un instrument de lucru pentru etnografi, rămî
nînd de o parte tezaurul de termeni regionali, la al cărui farmec trebuie
să renunţăm, cel puţin în etapa în care ne aflăm.
1. ALESATURA ;
în vîrste snu motive fitomorfe, simbolice (care reprezintă
ocupaţiile tradiţionale). Fie că e .alesătură în vîrste tip
intermedinr între ţesături şi alesăturile propriu-zise, terme-
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nul acceptat este cel de „ALESATURA" cu specificarea „în
vîrste" (şi nu în dungi" cum apare într-o variantă regională)
sau după motivul predominant de pe cimpul ornamentat.
2.

ALTIŢA

(sîrb, latica, Scriban) ;

suprafaţă ornamentată de formă dreptunghiulară sau triunghiulară pe umerii cămăşii femeieşti, alcătuită din şiruri
transversale care variază ca număr după zonă şi vechimea

portului. In Vrancea, varianta de formă triunghiulară se nu; termenul acceptat: ALTIŢA.

meşti „chiruşcă"

3.

BRAŢARA

(lat. brachiale) ;

partea de jos a mînecii la cămaşa femeiască, îngustă şi bogat ornamentată cu lucrătură aleasă. Termenul circulă ală
turi de „bentiţă'', „manşetă". Avînd în vedere că „bentiţă"
denumeşte şi partea de sus a gurii cămăşii femeieşti, la fel
ornamentată, termen
folosit prin analogie, iar „manşetă"
acoperă o noţiune generală, termenul pe care-l acceptăm ră
mîne BRAŢARA (cu \·arianta BREŢARA).
4.

CATRINŢA

-

(etirn. sla\·. cf. Katan în pol.

şi

Katrinka în

maghiară,

Tiktin);
piesă

de port din lină de formă dreptunghiulară - bogat
fie în vîrste, fie cu alesături în motive fitornorfe. !n Vrancea această ţesătură poate fi strînsă pe corp
şi atunci se numeşte ,;catrinţă" sau largă (încreţită) şi strîn5ă
în talie cu o bandă peste care 5e leagă betele, numindu-se
după zonă „fotă ', „flanea 1',
„stricătoare".
Menţionăm
că
„fotă ' acoperă o arie mai largă pe cînd ceilalţi doi termeni
circulă în zonele ce au aparţinut fostului judeţ Rm. Sărat.
Optăm pentru .catrinţă, denumire care se dă, în general,
în ţară pentru piesa purtată de fete şi femei peste poalele
ornamentată

1

1

cămăşii.

5. CERGA (Te. c;erge cort mic") ·

"

'

ţesătură din lină groasă, dată la vîltoare şi dîrstă pentru
îndesire şi scămoşare, folosită ca acoperămînt pentru pat şi
învelit, de dimensiunile : 2 m X 1,50 m. „Procoviţa" (sb. pokrovac - v sl. pokrovu) se foloseşte în aceeaşi măsură în
zonă în limbajul vorbitorilor deşi este vorba despre o ţesă
tură de dimensiuni mai mici, cu „miţele" mai scurte, fără
•ornamentaţii, dar cu aceeaşi funcţionalitate.
Termenul de „cergă" acoperă în Vrancea, ca ş1 m majoritatea zonelor ţării, noţiunea de ţesătură ornamentală cu miţe
lungi şi culori frapante.
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8.

Scoarţă

de perete în vîrste

şi

alesături

în motivul predominant

„luceafărul"

6. COVATA (Te. kovata, Kuvata);
recip:ent scobit din trunchi de copac sau confecţionat din
scînduri folosit pentru păstrarea cărnii la saramură sau spă
lat rufele, iar în altă variantă pentru ţinut făina de porumb
lîngă vatră. Ladă de scurs făina la moară. De largă circulaţie e sinoni~ul
„troc", „troacă" din germ. dial. Frok
(= trog).
Propunem termenul „covată" cu specificare:i „pentru µastrat ... "
7. CALCATOR
torrius) ;

(ptr.

VINIFICAŢIE)

(lat,

calcare =

călca

+

suf.

Recipient scobit din trunchi de copac sau confecţionat din
scînduri groase (de formă paralepipedică) unde se cakă strugurii aşezaţi în sac de pînză. Obiectul cunoaşte în zonă m:li
frecvent denumirile de „lin" sau „jgheab", ultimul, prin:
analogie cu dispozitivul pentru adăpat vitele.
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9. Stup primitiv

confenţionat
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<lin trunchi de copac.

„Călcător" defineşte

precis

funcţionalitatea

piesei de \·iticul-

tură.

8. CAMAŞA (lat. vulg. camisia -

Tiktin) ;

denumeşte piesa de port femeiesc care acoperă partea de b
brîu în sus a corpului (ornamentată) şi căreia i se adaug<.l.
{în Vrancea, de regulă) poale. Termenul de „ie" se foloseşte
mai des în zilele noastre pentru aceeaşi piesă, dar se înţelege
numai partea eu guler, ciupage şi mîneci. „Cămaşă" cu v;.irinta „cămeşoi" {piesă purtată de ibătmne .avînd poale şi mîneci largi) rămîne termenul acceptat datorită frecvenţei folosirii lui în ţară.

9. FIERASTRAU

(herăstrău)

;

dispozitiv manual sau acţionat de forţa hidraulică (în trecut)
pentru tăierea materialului lemnos, denumit local şi „traşcă·'
sau „jug".
10. FIR (lat. filum) ;
fir metalic lat sau tubular folosit la ornamenti:lrea cămăşilor
vechi în Vrancea. Cunoaşte denumirile „tel" şi „betei:llă" pentru firul lat şi „fir" (hir) pentru cel tubular. In uzul \·orbitorilor de astăzi această distincţie formală nu se mai foce, generalizîndu-se termenul „fir" (hir).
11. FUNIU

(măgh.

foresz) ;

instrument de forma unei lopeţi cu miner folosită b scosul
făinei de porumb din covată. Variantele regionale sînt : ,,vîslă", „spie", mai puţin cunoscute decît cea acceptată ca termen definitiv.
12. !NTINZATOARE (lat. intendere ,,a întinde") ;
denumeşte

obiectul folosit în industria casnică textilă pentru
întinderea iţelor la războiul de ţesut. Coexistă cu ,,tinde·che",
termen cu o arie mică de răspîndire.

13.

IŢARI

(lat. licium

+

suf. arrius) ;

pantaloni strîmţi din pînză sau lînă, de cele mai multe ori
încreţiţi ca o armonică. Cînd sînt confecţionaţi din ,,ţesătură
de cioared" se numesc „cioareci" .(ţesătura de suman are culoare maron). Frecvenţa mare în rîndul vol4bitorilor o are termenu1 ,,1. ţ an. " .
14. LEASA (bg. lesa) ;
împletitură

de porumb

din nuiele folosită •ca gratar pentru
fasolea, uscat fructele şi caşul.

şi
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bătut ştiuieţii

zonă
,,coşar",

se mai foloseşte şi „gratie" la fel de frecvent cu
care poate fi şi adăpost pentru cereale. Sinonimele
nu fac altceva <lecit să întărească confuzia cu alte obiecte
care au funcţionalităţi precise.
In

15. MARAMA (te. mahrama) ;
ţesătură fină din fir de borangic sau bumbac de formă dreptunghiulară, avînd 2-4 m. lungime cu ornamente de aceeaşi
culoare (alb, galben), purtată de femeile măritate ; ţesătură
din lină. mai puţin ornamentată purtată de femeile bătrîne.
Termenul frecvent folosit în zonă este „ştergar" (lat. extergere
suf. arrius) care crează omonimie însemnînd : ţesă
tură de perete (pentru icoane. în special). ţesătură de masă,
aşa încit dacă l-am accepta ca termen definitoriu pentru noţiunea respectivă ar trebui să-l transcriem „ştergar de cap".

+

16. NAFRAMA (\·. marama) ;
ţesătură

din bumbac, de formă patrată pentru acoperirea capului la femei. cu ornamentaţie bogată în cele patru capete. Se
foloseşte la lucru, pe \Teme rea sau de către fetele tinere ori
la nuntă, şi atunci se numeşte „şerveţel de schimb''. Pentru
,,năframă" ca termen acceptat. se folosesc în zonă : „ b=ism:i",
„durmea'' şi chiar ,,maramă". „batistă".
17. PUTINA (MICA) (lat. putina) ;
de dimensiuni miniaturale (capacitate 2-3 kg.) a\·înd adesea
doagele pirogravate. în care se păstrează brînza de oaie. Termenii regionali cu care coexistă sînt „b6cliţa··, care are o circulaţie din ce în ce mai restrînsă, sau „căpăcică".
18.

SCOARŢA

(lat. scortea) ;

termen atribuit unor ţesături de perete suu de pat din lină
sau cînepă, avînd ornamentaţia în vîrste. motive fitomorfe
sau geometrice. Aria semantkă a ,,scoarţei" este mare : ,,păre
tarul" scoarţă îngustă de perete (lăţimea de cca 80 cm.) din
lină; sacul de perete", scoarţă din cînepă; ,,covorul". scoarţă
de dimensiuni mai mari cu alesături variate ; ,,cuvertură"
scoarţă de pat, ţesătură de tipul macaturilor ; „ţol" scoarţă
pentru pus pe cal.
Pentru înscrierea bunurilor care fac obiectul activităţii de
evidenţiere, se va folosi termenul „scoarţă" + determinantul respectiv : „de perete", ,,de pat" etc.
19. STUP (PRIMITIV) (lat. stypus (gr.) ;
recipient din trunchi de copac folosit pentru adăpostirea albinelor. Varianta locală „budtiroi" se foloseşte în special pentru depozitul de produse cerealiere. Termenul acceptat : ,,Stup
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primitiv" care marchează una dintre
obiect etnografic.
20. TIPAR DE

CAŞ

funcţionalităţile

acestui

(ngr. tiparion);

denumirea folosită pentru tiparele de caş de formă circulară, cu crestături bogate realizate din cuţit şi, mai .rar, daltă.
O variantă a acestei matriţe, de formă dreptunghiulară, o
constituie ,,păpuşarul", termenul provenind de la forma uneia
din părţile componente care are înfăţişarea (silueta) corpului uman.
Se va folosi termenul acceptat : „tipar de caş" cu determinantele: „rotund" sau „dreptunghiular".
Propunerile făcute pentru unificarea vocabularului se referă la juVrancea, ne epuizînd prnblematica abordată.
Pentru a se putea ajunge la unificarea termenilor pe domenii, ar
fi necesar ca fiecare muzeu din ţară, prin specialiştii de resort, să întocmească liste tematice, care apoi să fie comparate găsindu-se limbajul comun ca instrument de lucru în activitatea de evidenţiere şi valorificme
a patrimoniului cultural naţional, instru1rnent a1Jît de necesar pentru înţelegerea şi transcrierea informaţiilor pentru cercetători.

deţul

ELABORATION D'UN LANGUAGE DOCUMENTAIRE POUR UN
ETUDE D'ETHNOGRAPHIE AU PAYS DE VRANCEA

RESUME
L'individualite ethnographique du pays de Vrancea resuite de sa position
geographique, limitee a l'ouest par Ies montagnes Carpathes et pour le reste entouree
de hautes collines - comme une cite - ayant des conditions naturelles tres favorables au developpement d'une vie sociale et economique en circuit ferme. La
vie patorale-forestiere, isolee par rapport aux autres regions a genere l'apparition
d'ustensiles et d'objets qui sont etroitement lies aux metiers des bergers, et des
tonneliers, a la sculpture en bois et a l'industrie textile artisanale.
La circulation de certains termes peu communs, â l'aide desquels on designe
Ies objets d'interet ethnographique, s'explique par l'isolation anthropo-geographique de la region jusqu'au debut du XX-eme siecle. Aujourd'hui encore des
termes regionaux remplacent les termes litteraires modernes.
La richesse excessive de la langue parlee au pays de Vrancea, Ies multiples
regionalismes - qui sont en fin de compte des synonimes partiels qui dispersent
les informations - imposent un essai d'unification du vocabulaire, c'est-a-dire des
mots et des syntagmes, afin de concevoir un langage documentaire ut11isable pour
la description des objets ethnographiques.
Cette operation doit avoir en vue aussi les vocables locaux dans Ies zones
ethnographiques suivantes : la Moldavie, le nord de la Valachie et la zone limitrophe entre le Transylvanie et le pays de Vrancea.
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MODALITĂŢI DE CLASIFICARE
ŞI

CODIFICARE A CERAMICII
POPULARE ROMÂNESTI
,
JANA NEGOIŢA
:\Iun~ ul

Satului si de artă
Bucure5ti

populară

În contextul social-istoric contemporan, caracterizat prin protr;msformări revoluţionare în toate domeniile, muzeologia este
chcm;1tă să răspundă unor sarcini mereu mai complexe, impuse de

fu;ide

~odetatea noastră socialistă.

Documentele de partid şi de stat reliefează pregnant liniile directo;1re ale l.lctivităţii muzeale : continuarea investigării, a cercetării ştiin
ţif2ce, dezvoltnrea patrimoniului, asigurarea permanenţei acestuL1 precum şi punerea sa în valoare într-un mod cit mai eficient. Pe aceste
('Oordonate sînt nxl.lte toate ocţiunile concrete circumscrise funcţiilor
muzeului - de cercetore-dezvoltare, conservare-restaur;:ire şi educaţie
va1orificare. Dependent de etapa pe care muzeul o parcurge în evoluţia sa, oricare dintre aceste funcţii poate deveni prioritară. In stadiul
<1ctual de dezvoltare C1 muzeelor din ţara noastră, fotocmirea unei riguroase e\·idenţe ştiinţifice constituie un aspect major al muncii, pregnant pus în lumină şi de Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional.
!n domeniul etnografiei, valorificindu-se o îndelungată experienţă
n muzeelor de profil, s-au elaborat norme unitare de evidenţă, menite
să permită centralizarea tuturor datelor existente precum şi, ulterior,
prelucrarea acestora cu ajutorul ordinatoarelor. Pen.tru a putea răs
punde acestui deziderat se impune elaborarea unor sisteme proprii de
clasificare menite să permită codificarea informriţiilor deţinute pînă
acum şi care, în acelaşi timp, să lase cîmp liber pentru viitoare cercetări.

în cele ce urmează, ne vom referi doar la domeniul ceramii popul<lre româneşti, domeniu asupra căruia studiile de analiză şi sinteză 1
de pînă acum oferă, credem, suficiente date pentru a se putea trece la
stabilirea unor criterii de clasificare şi codificare pertinente, de ordin
teoretic, cum ar fi normarea factorilor descriptivi. Clasificarea pe care o
aducem în discuţie se bazează în principal pe criteriul tehnicii de producere şi decorare a pieselor de ceramică populară. Acest criteriu se impune ca primordial întrucît constituie, pe de o parte, elementul definitoriu al genului şi pe de altă parte, locul geometric al tuturor categorii156

lor de obiecte circumscrise acestuia. Alte elemente caracteristice : forma,
motivele decorative, cromatica etc. comportă, fireşte şi ele, posibilităţi
de codificare asupra cărora vom reveni.
Prima etapă în stabilirea propunerii noastre de clasificare a constat din precizarea grupelor de parametrii caracteristici tehnologiei cer:imicii populare româneşti :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

tehnică

de modelare ;
aspectul pastei ;
procedee de obţinere a impermeabilităţii ;
procedee pregătitoare decorului ;
procedee decorative care intervin asupra pastei vasului ;
procedee decorative realizate cu ajutorul culorii.

Concreti~înd parametrii fiecărei grupe şi aplicînd în codific::ire
un sistem alfa-numeric, se ajunge la următoarea clasificare :

A. Tehnici de modelare :
01. 02
03 -

ceramică modelată cu mîna ;
ceramică modelată la roată ;
ceramică realizată cu tiparul ;

B. Aspectul pastei :
O1
02
03
04
05

-

ceramică neagră
·ceramică roşie ;
ceramică albă ;
faianţă ;

;

gresii.

C. P1:ocedee de obţinere a impermeabilităţii :
01
02
03
04
05
D. Procedee

-

lustruire ;
smălţuire interioară

pregătitoare

O1 -

;

smălţuire interioară şi exterioară ;
smălţuire parţială cu rol practic ;
smălţuire parţială cu rol decorativ.

decorului :

angobarea.

E. Procedee decorative care intervin asupra pastei :

Ol i 02 03 04
05
06
07

incizarea ;
sgrafitarea;
·ştampilarea;

reliefarea ;
:îmbrînarea ;
ajurarea ;
decuparea.
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F. Procedee decorative realizate cu ajutorul culorii :

01
02
03
04
05
06
07
08
09

-

stropirea;
scurgerea vopselei ;
pictarea cu cornul ;
pictarea cu pensula ;
decorarea cu degetul ;
pictarea cu pana ;
decorarea cu pieptenul ;
decorarea cu fusul ;
jiră'\·irea.

Acest sistem de clasificare oferă, credem, o serie de m-antaje
fiind un sistem deschis care permite înscrierea unui număr mare de descriptori, detalierea lor putînd merge mai departe. Totodată, se creează
posibilităţi multiple de regăsire a informaţiilor, în funcţie de cerinţele
tot mai complexe ale cercetării ştiinţifice. Se pot efectua, astfel, diferite
analize statistice care pot conduce pe parcurs la informaţii noi şi deci
la concluzii de ordin teoretic sau practic pe care, în prezent, nu le putem
pre\•edea. Un alt avantaj este dat de faptul că, bazîndu-se pe logica
internă a procesului tehnicii populare, sistemul de clasificare pe care
îl propunem poate fi refăcut cu W?urinţă de către cercetătorul-etnograf,
devenind un instrument de lucru util în sistemul de evidenţă al fiecărui muzeu.
în vederea centralizării datelor la nivel naţional, sistemul unitar
de dasificare şi codificare se cere în'S'Cris pe toate tipurile de fişe utilizate 'în muzee : analitice, sintetice sau de ·catalog. Dintre rubridle pe
care orice fişă ştiinţifică le cuprinde, considerăm ică este necesară codificarea acelor informaţii care oferă un cîmp larg de investigare atit la
nivelul actual de cunoaştere cit şi în perspectiva amplificării viitoare
a cercetării. Menţionăm în ceea ce priveşte ceramica :
-

denumirea (literară ·şi locală) ;
centrul de producţie ;
zona de provenienţă şi de circulaţie ;
datarea (certă sau probabilă - la nivel de decade) ;
amplasarea obiectului în cadrul patrimoniului general (muzeu.
colecţii particulare) şi în cadrul fiecărui muieu în parte (ex,poziţie permanentă, temporară, depozit) ;
tipologia formelor ;
repertoriul elementelor decorative caracteristice ;
cromatica;
existenţa inscripţiilor.

Unele dintre aceste aspecte pot fi soluţionate cu ·ajutorul sistemelor de codifiicare deja existente în alte domenii (codul localităţilor
din R.S.R., codurile de ·culoare etc.). Pentru altele însă este necesară
elaborarea de sisteme de codificare proprii etnografiei.
In acest sens, obiectivele de maximă urgenţă ·credem că sînt urmă
toarele : stabilirea unui nomenclator de termeni - Uterari şi locali 158

care să evite sinonimiile sau eventualele confuzii de tipul : blid - strachin'!l - taler - taier - tăner ; ulcior - ol etc ; elaborarea tipologiei
formelor proprii ceramicii populare prec~m şi realizarea unui repertoriu general de motive decorative, clasificate după norme unanim acceptate de către cercetători.
Totodată, este imperios necesar ca diferitele propuneri de clasificare şi codificare, elaborate deja de către specialişti, să fie supuse unei
dezbateri larigi urmînd ca, în urma publicării de noi materiale, să se
realizeze un sistem unitar de dasificare. Omologarea acestuia şi stabilirea unui limbaj. unitar vor contribui în mare măsură la găsirea soluţiilor optime în vederea trecerii pe o treaptă superioară a cercetării
etnografice din ţara noastră.
NOTE:

1. Arta populară românească. Ed. Academiei R.S.R., 1970 (Ceramica);
B. Slătineanu, P. H. Stahl, P. Petrescu, Arta populară în R.S.R. Ceramica, ESPLA,
1958 ; B. Slătineanu. Ceramica românească. Bucureşti, 1938 ; C. Nicolescu, P. Petrescu, Ceramica românească tradiţională, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1974 ; B. Slă
tineanu, Studii de artă populară, Ed. Minerva, 1972 ; Fl. B. Florescu, T. Mogoş,
Arta populară din regiunea Crişana. Ceramica populară din regiunea Crişana,
Oradea, 1976 etc.
CLASSIFICATION ET CODE POUR UNE COLLECTION
DE CERAMIQUE POPULAIRE ROUMAINE
RESUME
A l'etape actuelle du developpement de la museologie roumaine, l'eiaboration d'un systeme unitaire de classification et de codification scientifique devient
de plus en plus necessaire. L'auteur propose quelques possibilites d'aplication
d'une. certaine methode dans le domaine de la ceramique populaire roumaine.
La classification proposee s'appuie sur Ies criteres de la technique de realisation et de la decoraiion en poterie. On a choisi Ies classes suivantes d'items :
- la technique de la .realisation (a la main ou a la roue) ;
- l'aspect de la pâte (noire, rouge, bbnche) ;
- procedes concernant l'impermeabilisation ;
- procedes preparant l'ornamentation ;
- procedes decoratifs intervenant dans la pâte utilisee ;
- procedes decoratifs rfali-;es a l'aide des couleurs.
Le systeme de codification en ce qui concerne la poterie nous donne la
posibilite d'inscrire un grand nombre des elements descriptifs et un meme temps
de retrouver facilement Ies informations recherchces.
D'autres items sont aussi en vue, ce qui rend le systeme de classification
encore plus complexe en ce qui concerne ses possibilites informationnelles. L'auteur propose egalement Ies items suivants :
- la designation (litteraire et locale) ;
- le centre de production ;
- la region d'ou proviennent Ies pieces de poterie et leur circulation :
- date de la fabrication <sure ou probable) ;
- la hierarchisation de l'objet dans le patrimoine general ainsi que dans
Ies collections museales ;
- la typologie des formes ;
- le repertoire des elements decoratifs ;
- la chromatique;
- l'existence des inscriptions.
Grâce a la contribution des chercheurs dans ce domaine on pourra etablir
un language documentaire unitaire dont l'homologation aidera la museologie roumaine a acceder a un niveau superieur.
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SISTEMATIZARE SI
TERMINOLOGIE
,
ÎN EVIDENTA
A STĂRII
. STIINTIFICĂ
,
.
DE CONSERVARE A OBIECTELOR
TEXTILE
AI\A BIRCA

'.\Iuzeul

~atuJ1•i

si de

artă populară

Bucureşti

Conc:e!Tarea patrimoniului cultural se defineşte ca o activitate
c<:re corespunde efortului de a menţine obiectul cit mai CJJproape de
~1spectul c:;ău iniţial. Redarea. pe cit posibil. a acestui aspect. îi revine
restaurării. cealaltă acţiune importcintă în păstrarea \·alorilor culturale.
Arest efort totalizează căutările diverselor metode de tratare aplicate
unor tehnici artistice variate. in scopul deprinderii acestor metode în
muzeu sînt formaţi conse1Tatori, care au grija păstrării adecvate a colecţiilor.

forme de pregătire prin care trece conservatorul sînt cea
cea practică. Acestea convieţuiesc de fapt tot timpul. dar
în prima fază a instruirii ,.a predomina aspectul teoretic şi cunoaşterea
a ceea ce înseamnă valoarea muzeală.
Pentru fixarea întinderii domeniului, cu limitele şi interferenţele
sale cu alte domenii, este abordată o literatură vastă în care se găsesc,
Clmestecat, definiri sintetice. probleme generale, cunoştinţe mai simple
şi cunoştinţe complicate, particulare, elemente din alte domenii decit
strict al conservării. care diversifică datele activităţii de conservare. In
Clceastă primă etapă se realizează o culegere de informaţii, din care
apoi, prin prelucrare, se selectează cunoştinţele, în funcţie de sistematizarea problematicii. Astfel, cunoştinţele se asimilează.
Vom prezenta, în cele ce urmează, coordonatele fundamentale ale
conservării ţesăturilor artistice şi motivaţia transpunerii acestor coordonate în noţiunile-cod, pe baza cărora se fişează materialul bibliografic
şi în virtutea cărora se acţionează de fapt. Atragem atenţia asupra faptului că schema preconizată funcţionea?ă cu un anume grad de generalizare şi implică o limitare, în sensul în care evoluţia acestui gen de activitate este admisă.
Ţinînd seamă de etapele succesive în contactarea şi cunoaşterea
unui domeniu şi, aşa cum spuneam mai :înainte, de existenţa cunoş
tinţelor generale şi particulare, am procedat, de la început, la împărCele

două

teoretică şi
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ţirea

pe puncte generale .şi speciale, incluse în fiecare dintre capitolele
textilelor.
Există trei grupe de date care au fost luate în conside.raţie. In
primul rind obiectul, analizat în complexitatea existenţei sale : materială, funcţională, estetică, afectivă, apoi împrejurările prin care a
tre-cut obiectul .şi care au intervenit in modificarea aspectului său (lucru
cZlre influenţează şi judecarea lui) şi, în cele din urmă, în .relaţie cu
primele două. alegerea procedurii de tratament.
Substratul material al cercetărilor, respectiv obiectul, obligă la
rîndul său, la definirea a trei mari aspecte :
A. Materiale
B. Tehnologie
C. Terminologie
Principalele materiale întîlnite într-o ţesătură sînt fibrele şi color~mţii. Materialele auxiliare sînt întîmplătoare (de exempiu : piele,
pene, sticlă, metal).
I. Fibre
General
1. Variante
conservării

ci. origină

,

b. din punct de vedere chimic
2.
3.

Structură
Proprietăţi

a. fizico-mecanice
b. chimice
4. Identificări simple de materiale
II. Coloranţi
General
1. Clasificare
2. Structură
3. Proprietăţi
Special
Identificări, pentru toate clasele de materiale, cu aparate şi prin
metode mai precise de analiză.
B. Tehnologie
1. Operaţiile principale la care sînt supase fibrele, firele.
2. Caracteristicile fibrelor (sensul torsului-răsuciri ; dimensiuni).
3. Analiza ţesăturilor.
4. Caracteristicile ţesăturilor : tehnica de realizare pe diferite categorii de obiecte.
5. Caracteristidle decoraţiilor : tehnica de realizare.
6. Modul de ipregătire a coloranţilor.
7. Stiluri, manufacturi, istoric.
C. Terminologie. Se referă la categoriilor de ţesături şi la tehnici
specifice de realizare. Categoriile de ţesături le-am stabilit după criteriul funcţional, deoarece ,funcţia oferă indiciile 'cele mai valabile în judecarea stării de 1conservare. Totodată, funoţia, ·alături de procedeul
tehnic prin care a fost realizat obiectul, joacă un Tol hotărîtor în aplicarea uneia sau a alteia dintre metodele de intervenţie pe obiect, în
s·copul r-econdiţionării lui. Funcţia arată cum s-a folosit obiectul.
1
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I

Tesături

'

de interior

1. de uz
a. covoare
b. scoarţe
c. lepedee
d. cergi-ţoluri
e. cUJVerturi
f. perdele
g . .ştergare
h. feţe de masă - de pernă
2. decorative
a. tapiserii
b. covoare-lepedee de culme
c. ştergare
2. ocazionale, festive
a. steaguri .şi alte ţesături

II Costum
1. de curte
a. conteş
b. giubea
c. granaţă
d. caftan
2. orăşenesc
a. tunică
b. zăbun
3. militar
4. liturgic
a. veşmîntul propriu-zis
- stihar
- mînecuţe (spimanikia)
- felon (casula)
- mitre
b. însemnele preoţeşti
- omoforul (pentru episcop)
epitrahil .(patrafir - .pentru preot)
- orar
- bederniţă
5. costumul ţărănesc
III. Broderii şi ţesături liturgice
1. broderii de altar
a. antimis (pînză de m - pe masa de altar ; pe el se aşează
potirul şi discul)
b. der (procoviţe) mare - acoperă discul şi potirul împreună;
mic - le acoperă separat
2. poală de icoană
3. văl (perdele de iconostas - folosea la acoperirea uşii centrale
împărăteşti.

4. epitaf - derivat din derul mare; decorat cu trupul lui Isus
crucificat şi purtat în procesiune în serviciul Sf. Vineri
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5. acoperitoare de mormînt decorate uneori cu figura celui
decedat.
6. steaguri bisericeşti
7. 'Covoare de rugăciune
IV. Dantele - elemente auxiliare pentru costum în general şi pentru
ţesături de uz.
1. 'CU mosorele (ciocănele, .fuse)
2. cu acul
3. brodate pe tul
Un alt capitol stabilit este 1cel al degradărilor materialelor textile,
aspect care, rdin altfel, justifică însăşi constituirea .conservării ca ştiinţă.
Primele trei date rdirecţionează aprecierea aspectului degradărilor
şi a formelor de evoluţie ale acestora, dind sugestii totodată .în hotărî
rea unei 1proceduri anumite de tratament şi chiar in activităţile de identifrcare, păstrare 1şi valorificare a obiectelor artistice. De asemenea, degradarea este examinată ,şi considerată la nivel de material 1 Şi la nivel
de tehnică a realizării unui obiect. Tema Degradărilor se subdivide pe
plan general 1în următoarele puncte :
1. Tipuri - forme de deteriorare
a. fizico-mecanică
b. biologică
1

C. chimică

1

2. Cauze : factorii 'Care afectează materialul
a. ifadorii externi
b. factorii interni (conţinuţi in material)
3. Efecte
Pe plan special referirile se vor face la :
1. Mecanismul de degradare definit la fiecare tip ; reacţii fotochimi1ce .şi relaţie ; degradare - factor extern - factor intern.
2. Metode de protecţie, combatere, izolare.
In relaţie cu manifestările degradărilor pe obiecte, care se cer
păstrate cit mai mult posibil, am elaborat termeni specifici, ale căror
definiri au pornit nu atît de la cauzele degradărilor cit şi de la aspect.
care e de fapt .efectul unor cauze multiple ,şi care efect este .plimul
lucru icu care vine în contact 'conservatorul. Astfel, am stabilit urmă
toarele elemente de voca:bular controlat.
1. Şifonare (engl. creasing, wrinkling) - împăturire neglijentă ?i
păstrarea mult timp în această poziţie. Intensitatea degrDJdării
depinde de gradul de şifonabilitate al fibrei, de timpul dt a
fost ţinută în această poziţie, de greutate, de date de umezeală
ex 1 cesivă.

2. Deformare (engl. distortion)
- a dimensiunilor
- a modelului
Se datorează supunerii la un lucru mecanic, pe fondul unor
date de microclimat şi de elemente de rezistenţă şi elasticitate
ale ţesăturii (strîngere - shrinking, întingere - stretching).
3. Scămoşare - desprinderi superficiale ale stratului exterior al
fibrei. Produce discontinuitate în fir. Este datorată unei fre-
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can excesive şi haotice şi influenţată de natura şi tehnica de
de prelucrare a materialului.
4. Tocire-scăderea grosimii şi greutăţii firelor care constituie puful
covoarelor.
Cauze : solicitări mecanice
5 lmpîslire (lina) ţesătura devine foarte densă, rigidă, se
strînge. Din 'Cauza excesului de umezeală foarte caldă, solzii
fibrelor se încalecă.
Se poate produce o deformare a întregii ţesături, mai ales dacă
ţesătura este mixtă (şi alte materiale în afară de lină) ; s:iu
grade diferite de contractare.
G. lnscorţare (pierderea flexibilităţii) - firele se aspresc, se îr:do3ie greu. Este de diferite grade în funcţie de natura şi grosimea ţesăturii, de natura, cantitatea şi condiţiile depunerii depozitului străin, de materialul textil, existent în (pe) fibre :
praf, murdărie grasă superficială, pete de grăsime.
1. Rărire densitate neuniformă a ţe~ăturii; efect dalorat ni.;
tehnicii de lucru, ci deformării, discontinuităţii fibrelor, subţierii firelor, lipsei lor datorată de fapt îmbătrînirii naturJle
prin folosire. acţiunii factorilor fizici. Fibra poate fi macerntă
mecanic sau distrusă de fungi şi chimicale.
8. Destrămare - dezorganizarea sistemului de legătură cauzat de
detaşcirea fire1or de băteală de pe firele de urzeală.
9. Friabilitate (frecat - engl. chaped) - uscare excesi\'ă ; fibra
prin frecare se fărîmiţează, se puh·erizează. Fenomenul se d_ttorează unui proces de hidroliză, prin care apa este consum:::ită
din celulele fibrei (fibre casante).
10. Rupere (engl. breaking) - poate fi de diferite feluri : dezordonată cuprinde ambele elemente de bază ale structurii ţesă
turii ; pe direcţia bătelii sau urzelii. Ruperea se datoreşte tensionării (stress), supunerea la forţe energetice sau îndelungate,
sau şi una şi al ta.
11. Pătare (engl. spotting) - de diverse naturi. Aspect : superficial - prin atinge:·e de scurtă durată ; profundă - prin absorbţie în fibră.
12. Decolorare (engl. fading)
- în nuJ.nţă
- în afară de nuanţă
Cauzată de lumină, umezeală şi de factorii interni ai materialului. Se ajunge la pierderea culorii.
13. Sîngerare (engl. bleeding) - coloranţilor în urma unui tratament neadeovat (mai ales ·curăţire). Culorile migreaza rn zonele învecinate lor, pe ţesătură ; intensitatea acestei migrări e
în funcţie de natura colorantului şi a materialului textil şi de
intensitatea, caracteristicile ide manifestare a cauzei determinante.
14. lmbrumare (engl. browning) - mai ales a bumbacului alb. Se
datoreşte mediului alcalin care, concentrat pe fibra celulozică,
produce o pată brună.
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15. înroşire - produsele atacului biologic, pe lînă, în contact direct cu naftalina şi în condiţii de umezeală ridicată.
16. Pierderea miezului textil la firele din ornamentaţia textilei
(rupere sau pierdere în întregime).
Cauze - solidtări mecanice
- putrezirea fibrei textile
17. Oxidarea materialului metalic existent în ţesături. Rezultă pă
tări galbene pe firele textile (mai ales la ţesături ţărăneşti).
18. Puterea fibrelor excesiva fragilizare a fibrelor textile,
care se dezintegrează la o uşoară frecare.
Cauze : contaminarea biologică stimulată de condiţii de climat,
care conduce la des,compunerea structurii fizice şi chimice a
textilei. Această descompunere e frecventă la ţesăturile arheologice.
_
19. Atac biologic (contaminare) - găuri, dezintegrarea fibrei, ouă,
larve, insecte.
Cauze : proc1ste condiţii de depozitare, care facilitează pătrun
derea şi dezvoltarea factorilor biologici.
O operaţie absolut obligatorie pentru ţesăturile dintr-o colecţie
este dezinfecţia materialului. Vor fi ustfel avute în vedere :
General:
1. Generalităţi despre dezinfecţie.
2. Definiţia şi proprietăţile necesare unui fumizant.
3. Avantajele şi dezavantajele celor mai cunoscuţi fumizanţi.
4. Compatibilitate între materialul de dezinfectat şi obiect.
5. Metode de dezinfecţie.
Special:
1. Caracteristicile acestor substanţe :
a. putere de pătrundere
b. rază de acţiune
c. efecte asupra factorului biologic
2. Protecţia Muncii.
Unul dintre aspectele extrem de importzmte ale conservării obiectului îl reprezintă curăţirea lui. Prăfuirea, murdărirea, pătmea unei
ţesături sînt condiţii care stimulează instalarea unor procese de degradure. Mecanismele de ,curăţire implică o investigare a piesei textile, o
investigare a materialelor de curăţire şi stabilirea compatibilităţii între
obiectul - materia şi materialul de intervenţie şi, în sfîrşit, respectarea
succesiunii fazelor de lucru. De aceea, am structurat în aşa fel capitolul
de curăţire, incit el să urmărească logic traseul obiectului în parcurgerea operaţiilor.
General:
1. Analiza problemelor de curăţire
2. Mediul de curăţire :
a. ape - detergenţi
b. nonapos - solvenţi
3. Diferenţă - prnf - murdărie - pete
a. definiţii
b. provenienţă
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c. fixare şi stabilitate pe fibre şi ţesături ; pătrundere în funcţie de grosimea ţesăturii, porozitatea fibrelor, de cantitatea
de murdărie depusă, de condiţiile în carea fost depusă.
4. Definiţia curăţirii uscate şi umede.
5. Asemănarea şi diferenţiere celor două procese în ceea ce
priv~te:

puterea de dizolvare a murdăriei.
puterea de amestec
puterea de umflare a fibrelor.
puterea de ionizare
6. Imprejurările în care e recomandată şi în care nu e recomar.a.
b.
c.
d.

7.

dată curăţirea uscată.
Condiţii esenţiale pentru îndepă-rtarea murdăriei

:
Stabilirea :
a. tip fibră
b. stabilitate coloranţi
c. tip murdărie
8. Acizi şi alcali puternici ; definiţia sărurilor alcaline şi acide.
9. Măsuri principale de precauţie.
10. Echipament de spălare, protecţia muncii.
Speciai:
1. Efectul apei şi al căldurii la textile
2. Apa dură ; ionizare ; principiul schimbului de ioni de suprafaţă.
Sechestranţi (ion complex).
3. Hidrolize
4. Neutralizare
5. Tipuri de detergenţi :
a. anioni ci (cu ioni pozitivi)
b. cationici (cu ioni negativi)
c. rnonionici
8. Constituţia detergenţilor (albitorii optici, polifosfaţii) şi funcţia
lor în procesul spălării ; Operaţiile pe care le îndeplinesc :
a. îndepărtarea murdăriei de substrat
b. păstrarea murdăriei în suspensie
7. Rolul factorilor secundari în curăţirea umedă :
a. înmuierea explicată prin tensiunea de suprafaţă în/între
suprafeţe;

b. emulsifierea

şi importanţa

alcaliilor în acest proces (o inten-

sifică)

c. solubilizarea
d. absorbţia
e. acţiunea protectivă şi dispersia
-pH-ul băii de spălare
8. Solvenţi pentru curăţirea uscată :
a. caracteristici
b. clasificare
c. toxicitate
d. măsuri de explozie şi incendiu
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9. Cum se alcătuieşte un proiect de curăţire a unui obiect fragil
- fazele logice :
a. ,control
b. încercare
c. decizie
d. pregătirea obiectului pentru curăţat
e. imersarea
f. îndepărtarea excesului de lichid.
g. uscarea
10. Aditivii :
a. săpunuri şi detergenţi pentru curăţirea uscată.
b. Fungicizii rşi insecticidele care se introduc în timpul tratamentului
c. alte substanţe
O altă serie de operaţii, cum ar fi albirea, lubrifierea, consolidarea
ţesăturilor fragile, constituie numai prin implicaţii tratamente de conservare, pentru că modalităţile lor de aplicare ating sfera restaurării.
1
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ORGANIZATION AND TERMINOLOGY IN SCIENTIFIC EVIDENCE
OF CONSERVATION FOR TEXTILE OBJECTS

ABSTRACT
The author presents some problems in connection with the preservation of
the textile objects in the museums, is suggesting a diagram of controlling the treatments applied to tissues. At the same time the author set a terminology for
defining the decays that occur in these objects. Only thus, as a resuit of a
systematic approach the field of the restoring of the textiles may also be the
subject of scientific documentation. When the amount of information is very
large the data-processing by mean:> of e!ectronic equippement must be carried on.
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PREMIZE PENTRU ELABORAREA
UNUI VOCABULAR CONTROLAT
PRIVIND UNELTELE MANUALE
MINIERE
GEORGETA MARIA IUGA
Muzeul judeţean Baia Mare
Oficiul pentru patrimoniul
cultural naţional

1.1.

Consideraţii

asupra
terminologice.

Tradiţia multimilenară

dezvoltării

mineritului

şi implicaţiile

sale

a mineritului, aspectele specifice ale dez-

Yoltării sale, şi-au lăsat amprenta în terminologia minieră, îndeosebi

cea pe ·care o cunoaştem, a ultimelor secole. Dinamica terminologică
privind mineritul din ţara noastră a fost determinată şi de locul special
pe care-'l ocupă Transilvania, unde se semnalează fenomenul de enculturaţie datorat pătrunderii elementelor de origine germană şi maghbră
(specialişti, muncitori. tehnică).
După 1918, noile condiţii sociale .şi economice determină o interferenţă a terminologiei tradiţionale cu cea de ori,gine franceză şi engleză, adoptată oficial, pentru ca, în ultimele decenii, modernizarea mineritului să implice o pătrundere masivă a neologismelor, acestea impunîndu-se alături de elementele terminologice autohtone.
1.2. Necesitatea

elaborării

unui limbaj

convenţional.

Toate aceste condiţii social-economice au determinat un procec;
continuu de schimbare şi reînnoire a termenilor, de coexistenţă a diverselor straturi terminologice, vădite încă în vorbirea curentă şi impunînd
ca necesară elaborarea unui limbaj convenţionul care să ofere posibilităţi de înmagazinare şi regăsire rapidă a informaţiilor.
La noi, lucrările de acest gen, după cunoştinţa noastră, sînt abia
la început ; în ultimii ani s-a rel.l.'1it elaborarea pe plan naţionc:1l a unui
lexicon de geologie, geografie, mine, petrol. De asemenea, pe plan local,
la Institutul de subingineri din Baia Mare, s-a realizat un tezaur de
termeni normalizaţi util muncii de documentare în industria minieră.
Avînd în vedere acest lucru am trecut la elaborarea unui vocabular controlat pentru uneltele manuale folosite azi tot mai puţin în exploatările
miniere. Am considerat această lucrare folositoare, în primul rînd, specialiştilor din muzee şi cercetătorilor.
1G9

2.1. Modul de prezentare al termenilor
Alături de termenii neacceptaţi (V), termenii generid (TG), termenii subordonaţi (Ts), termenii supraordonaţi (TS), termenii asociaţi
(TA) şi corespondentul în limbi străine, termenii sînt urmaţi de o succintă prezentare descriptivă, şi funcţională. Această prezentare descriptivă vizează, în general, uneltele miniere confecţionate şi utilizate în
ultimele secole. Pentru secolele anterioare avem acele~i forme funcţionale. Ceea ce diferă este materialul din· care uneltele erau confecţionate. Trocurile descoperite la Lăpuş, jud. Maramureş, din Bronz D,
şi tîrnăcopul de pe menhirul hallstattian aflat în colecţia Muzeului de
istorie din Deva, sînt identice, ca formă şi funcţionalitate, cu trocurile
şi tîrnăcoapele folosite încă şi azi în exploatările miniere d~n ţară.

2.2. Termenii

Uneltele manuale avute în vedere se referă la operaţiile de tăiere.
transport folosite, în general, în minele de metale neferoase.
albie - vezi şaitroc
albioară vezi şaitroc
baros - ciocan greu, metalic, de formă prismatică, cu capetele pătrate
şi bombate. Greutate : 5-10 kg. Folosit pentru perforarea gău
rilor de mină, spargerea blocurilor mari de minereu sau steril
(Fig. 1).
V : barost ; ciocan de ajutor ; ciocan greu ; şulean ; ţuţcă.
TS : utilaj minier, unelte manuale.
Corespondentul în limbi străine {Coresp.) : sledge hammer (engl.) ;
masse â pons (fr.) ; Treibfăustel, Bohrfăustel, Grobfăustel (genn.).
barost - vezi baros
beşchia vezi ferăstrău
bit - vezi burător
bită -- vezi burător
burător bară rotundă de lemn de brad, aluminiu, sau de lemn cu
cap de aluminiu, folosită pentru încărcarea şi burarea găurilor
de mină.
V : bit; bită; foituitor; fultuitor.
TS : utilaj minier, unelte manuale
Coresp. - tamping bar (engl.) ; dame (fr.) ; StLimpfer (germ.).
burghiu - bară metalică (fier, oţel), răsucită, cu vîrful de forme diferite ; pană simplă, pană dublă, coadă de rîndunică etc. Utili~at
pentru perforarea manuală.
V. : şorubă ; şurubă
TS. : utilaj minier, unele manuale.
Coresp. : drill (engl.) ; pe:rceuse, foret (fr.) ; Bohrer (germ.).
cazma - unealtă formată dintr-o lamă metaliică, uşor concavă şi ascuţită la marginea inferioară, fixată în prelungire la o coadă de
lemn care se termină cu un miner în formă de toartă. Greut. :
1,5-2,5 kg. Folosită la abatajul rocilor şi al substLinţelor minerale dezagregate sau foarte moi (fig. 2).
V. : hîrleţ ; tîrnăcop
încărcare şi
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TS . : ut'ila.j minier, unelte m anuale
Coresp . : 'Sp a!de (engl.) ; pio:che (fr.) ; Spatenham.mer (g.er m .).
căţel vezi hont
chival iţă vezi tâTnă1cop

171

~

•-

.

..

.

.

l lio========~--tl!-=====~~~ 1
1

11;
- - -==:.

Fig. 7

ciocan
ciocan
ciocan
ci ocan

de ajutor - vezi b aros
de mină - vezi tirnăcop
greu - vezi baros
pentru sare - -ciocan cu unul din capete asc uţit şi -celălalt lat.
Greut. : 3 kg. Folosi t pentru să p area făg aşel-or, cio plirea pereţilor ,şi tavanelor la minele de sare. (Fig. 3).
V.: docan
TS. : utila j minier, unelte m anu ale
Coresp. : piO'che (fr.) ; Berghammer (ge1~m.)
ciocan uşor - v ezi fi s tău
cociorvă vezi sapă
co vată vezi troc
craişpiţ vezi tîrnă1 c op
crampă une al tă meta li că (fier, oţel, compusă dintr-un b raţ lung şi
as cuţit sub formă ide do·c şi un braţ scu rt şi teşit sub formă de
pinten , prin să într-o ·coad ă de lemn (L. 80--:-200 cm), Greut. :
1,5 kg. Folo ită la tăierea şi detaşar ea rocilor moi sau mijlocii,
la executarea făgaşelor, la co pturit şi, uneori, la sfărî m area blocurilor m oi (fiig. 4).
V. : cio can ; ghionoi ; ţiu cu un braţ
TS. : util aj minier, unelte m anuale
Coresp . : Spitzh achen (germ.).
daltă une a ltă metaliică formată dintr-un corp, terminat în for.mă
de pa nă cu tăiş .asc uţit şi dintr-un mîner. Folos ită la det aşare3.
rocilor (fig. 5).
V.: drug
TS. : utilaj minier, unelte manuale
Coresp.: gaid (engl.) ; aiguille (fr.) ; Bergeis en (germ.) .
dirg - vergea me'talică (fier, oţel) cu gr.osimea 6-8 mm, care are la
un ca păt o lopăţică rotundă cu diametru de 15 mm, folosită pen172

tru curăţarea găurilor de mină de materialul dezagregat rezultat
în urma ,perforării (fig. 6).
V. : dîrlu ; idriglu ; drîglu ; grătişcă ; lingură.
TS. : utilaj minier, unelte manuale.
Coresp. : spoon (engl.) ; curette (fr.) ; Raum(kratzer, -) lOffel
(germ.).
dîrlu - vezi dîrg
driglu - vezi dîrg
clrîglu - vezi dîrg
drug - vezi daltă
faislu - vezi fistău
ferăstrău unealtă formată dintr-o lamă sau bandă de oţel cu dinţi
ascuţiţi, de lăţime .şi lungime variabilă, folosită pentru tăiatul
lemnelor (fig. 7).
V. : beşchia, fierăstrău. serăstău, siriscl.u
TS. : utilaj minier, unelte manuale.
TS. : ferăstrău de mînă ; joagăr.
Coresp. : saw (engl.) ; .scie .(fr.) ; S~ige (germ.).
fierăstrău vezi feră1strcl.u
fistău ciocan de forma unei prisme pătratice alungite şi arcuite.
Greut. : 1,4-2,5 kg, folosit pentru lovirea dălţilor în c~1zul detaşării manuale a rocilor (fig. 8).
V. : docan uşor ; faislu i şlengher ; şulean ; văntălău.
TS. : utilaj minier, unelte manuale
Coresp. : fouloir (fr.) ; Bergfăustel, Stufenhammer (germ.) .
.foituitor - vezi burător
ful tui tor - vezi bură tor
furcă vezi furcoi
furcoi - unealtă metalicu formată dintr-o bară ramificată în mai multe
braţe înrcovoiate şi dispuse simetric în plane paralele. Folosit pentru încărcatul minereurilor mari (fig. 9.).
V.: furcă
TS. : utilaj minier, unelte manuale
Coresp. : fourche (fr.) ; Gabel (germ.).
ghionoi - vezi crampă
9rătişcă vezi dîrg
hîrleţ vezi cazma
hont - unealtă folosită pentru transportul minereului, realizată .dintr-u1,1
trunchi de copac scobit. Lung. : 1,10, lăţ. : 0,50 m.). La un capăt
are un belciug de fier de care se leagă o funie cu ajutorul căt'eÎ:l
este tras. (fig. 10).
V. : 1că•ţel
TS. : utilaj minier, mijloc de transport
Coresp.: Hund (germ.).
honţ vezi vagonet
ic - vezi pană
lingură vezi dîrg
lopată unealtă formată dintr-o lamă metalică (fier, oţel) putînd
fi în formă de inimă, de dimensiuni mari şi folosită pentru căr
bune; de formă dreptunghiulară de dimensiuni mai mici, folo173
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sită

pentru pi atiră, minereu etc„ lamă montată, la 140-45 °, pe
de 80 cm din lemn ,de esenţă tare. Uneori, la CGpătul cozii, se pun e un mîner. Folo s ită la deplasarea şi în cărcu 
rea minereului sau sterilului (fig. 11).
TS. : utilaj minier, unelte manuale
Coresp. : shovel (engl.) ; pelle (fr.) ; Schaufel (germ.).
mai - une a ltă folo ită la zdrobitul minereului :în p i u ă, din lemn sa u
metal, avînd p artea infer io ară mai groas ă, iar p artea s upe ri oa ră
m ai s ubţire , de .forme diverne, pen tru a 1PUtea fi cît mai uş o r
m anevrat. Lungimea şi greutatea sînt varia bile , putînid fi mînuită de una s au d ouă persoane (fig. 12).
V. : pisălog
o

c o adă lungă

F ig. 9
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TS. : utilaj minier, unelte manuale
Coresp. : maillet ~fr.).
mojar - vezi piuă
nadă vezi pană
pană bucată pri'S:maitkă sau cilindrică de oţel, cu vîriful teşit sau
ascuţit. Folosită la despi1
oatul roci1or tar,i, fiind bătută cu barosul
sau fiistăul d.n crăpături sau ,găuri (fig. 13).
V. : ic ; na!dă; peană ; .şteicaiz ; ţîncuş
TS. : u:tiiaj minier, unelte manuale
Coresp. : wedge, s hin (enigl.) ; 1ooin, •oale {fr.) ; Keil {germ.).
peană vezi pană·
picon - vezi ·mrnăicop
pisălog rvezi mai
piuă vas .d e lemn, metal s au piatră, cu pereţii .şi fundul gros, în care
se piis eaz ă minePeul (fig. 12).
V. : rmojar; pivă
'DS. : utilaj minier, unelte manuale
Coresp. : foulon (fr.) ; W.alke (germ.).
pi vă v ezi pma
prustar
vezi sfreldel
I
rangă b ară metali că, în general de oţel , care este fol os ită ca .pî righie
pentru mÎIŞc ar·ea şi sătltare a blocurilor de minereu şi la des pkare,
atunci dnld 'crăpătura în masivul de rocă este destul de adîn că.
Fig. 10

J

175

Bara poate fi dreaptă, sau cu o mică îndoitură la un capăt, pentru a se uşura introducerea ei sub obiectul de deplasat (fig. 14).
TS. : utilaj minier, unelte manuale
Coresp. : crowbar (engl.) ; pied (fr.) ; Brechstange (germ.).
rîşniţă unealtă constituită din două pietre circulare cu diametru variabil ; piatra de jos este fixă (numită meta), iar cea de sus mobilă .şi mai uşoară (numită catillus), prevăzută cu un miner legat
cu sfoară sau lemn. Folosi tă pentru măcinarea minereului.
TS. : utilaj minier. unelte manuale
Corep. : moulin a bras, meule (fr.).
riznă vezi vagonet
sapă unealtă constituită dintr-o foaie metalică plană sau uşor con·cavă, numită h1mă, fixată la o coadă de lemn per.pendieulară
sau aproape perpendiculară cu aceasta. Greut. : aprox. 2 kg :
folosită la deplasarea prin tragere a substanţelor minerale utile
abatate sau a ramleului spre locul de încărcare sau evacuare şi,
uneori, la depilare (fig. 15).
V. : cociorvă
TS. : utilaj minier. unele manuale
Coresp. : hoe (engl.) ; binette (fr.) ; Meibel, Spitzkratzer (germ.).
săcure Yezi secure
scoc - vezi troc
secure - unealtă fo11mată dintr-o masă de oţel, cu o parte lăţită şi
ascuţită numită gură, şi una teşită, numită muchie ; este fixată
într-o coadă de lemn de frasin sau alt lemn de esenţă tare, lunga
·de 60 cm. Greut. : 2-2.5 kg ; folosită la tăierea. lovirea, despicarea şi cioplirea lemnului necesar lucrărilor subterane şi b bă
tutul cuielor. scoabelor. penelor (fig. 16).
V. : săcure; topor
TS. : utilaj minie1", unelte manuale
TA. : secure pentru despicat ; secure pentru cioplit
Coresp. : hapiette (fr.) ; Hammerhacke, Schrotaxt (germ.).
serăstrău vezi ferăstrău
sfredel - bară de oţel masiv sau tubular, cu secţiune circulară, poligonală (cu 4, 6 sau 8 muchii) sau specială ~profil rombic, spiral
etc.), folosită pentru perforarea găurilor .de mină (fig. 17).
V. : prustai·
TS. : utilaj minier, unelte manuale
Coresp. : drill (engl.) ; burin (fr.) ( Weiselbohrer (germ.).
sirisău vezi ferăstrău
şaitroc albie din lemn, de obicei cioplită dintr-:-o singură bucată, de
formă trapezoidală, cu fundul puţin curb, mărginit pe trei părţi
de pereţi verticali, folosit pentru separarea grăuntelor de aur sau
alte minerale grele de cele mai uşoare, din minereuri măcinate
sau din nisipuri aluvionare, în scopul determinării aproximative
a conţinutului (fig. 18).
V. : albie ; .albioară ; .şaitrog
TS. : utilaj minier, unelte manuale
Coresp. : Scheidetrog (germ.).
saitrog - vezi şaitroc
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Fig. 11
Fig. 12

Fig. 14
Fig. 13
Fig. 15
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şlencher vezi fistă u
şp f ţ , ·ezi ţăncuş, tîrnă ~ o p
şt e ca.i z

şulean
şurubă

-

v ezi p ană
vezi baros, fistău
vezi burghiu

t îrnăcop

- unealtă metalică co nst ituită din tr-o b ară m asiva, curb ată,
care are la m ijloc o gură transver a lă pen tru coad a de lemn di n
e enţă tare ; are un capăt lat şi un ca păt asc uţit. Greut. : 2,4 kg ;
folosit p entru tăiere a minereurilor plasti ce (fig. 19).
V. : ciocan de mină ; chi valiţă, craiş piţ; picon , ş piţ
TS. : u tilaj minier, unelte m a nuale
Core sp . : pick (engl.) ; piq ue (fr.) ; Picke (germ.).
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Fig. 21

Fig. 19

Fig. 20

vezi secure
vas puţin aldine, de formă ov ală sau d re ptung hiulară, din lemn
sau ta:blă de oţel ; folosit la încă J:1car e a manuală a minereurilor,
rezultate în urma împuşcării, de pe ivatră în vagonet. Trocul
metalic este prnvă zut cu două to rţi. Greut. : 2-2,5 kg ; trocul
de lemn mai uşor (fig. 20).
V. = covată ; sco·c ; trog
TS. : utilaj miner, unelte m anuale
Coresp. : trough (engl.) ; auge, couloir (fr.) ; Berg ; trog (germ.}
trog - vezi troc
ţăncuş unealtă confecţionată, de obicei, din resturi de sfredel, lungă
de 20-40 cm, cu un vîrf ascuţit conic de 3-5 cm, folosit îndeo-

topor -

troc -
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Fig. 22

se bi la de pri nd erea bu căţ il o 1· de rocă sa u minere u cră p ::i e ş i
ca re am eninţă să ca d ă. cum sî nt co p t u r ile, la în ceperea gă u r i lor
d e m i nă. la executar ea p ilug il or pen tru stll pii de · u s ţin ere ş i la
recolt nrea prob le lo r ch im ice prin me toda braz del or (fig . 21).
V. : ş pi ţc , ţî n c uş
TS . : u tila j m inier, unelte m a nu ale
TA. :

d al tă

Coresp. : R aum n a deln (ge rm. )
ţ iu une a ltă met n l i că (fie r, o ţe l) cu s ecţiune
p ătra t ă .
asc u ţi tă
b
ca pete, p r e,· ă z u tă la mij loc cu un och i oval ş i t ro n co ni c î n ~are
s e p rinde coada de lemn de e s enţă ta re. Greut. : 1,7 kg ; fo los it
p en t1·u tăi ere a m a nu a l ă a roci lor m oi.
TS . : utila j m in ier , une lt e ma nual e
Coresp. : Spitzh ack rn (germ .)
ţi u cu bra ţ vezi cr a mp ă
tînc u ş vezi p a nă ; ţă n c uş
ţu ţ că vezi b ar os
·1.:agonet - vehi cul pentru trans p ortul în subteran şi la sup rafa ţa m inei a s ubs ta nţei minerale utile, a s teri lului , a utilajelor, a m a te180

rialelor, a person<:lluluţ (fig. 22)
V. : honţ, riznă, vangliu
TS. : util<:lj minier, mijloc de transport
Coresp. : truck (engl.) ; chariot (fr.) ; Hund. Hunt (germ.)
vagliu - vezi vagonet
vănţălău -vezi fistău
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CONTROLED VOCABULARY ; MANUAL MINING TOOLS
ABSTRACT
The Development of l\lining and the Influence upon Terminology.
The ancient tradition of mining and the specific aspects of its development are reflected in the terminology of mining. The dynamics of mining terminology in our country was dctermined also by the special place held by Transylvania, where the phenomenon of enculturation is present due to the penetration of elements of German and Hungarian origin (specialists, workers, techni·Cians).
After 1918, the new social and economic conditions determine an interference of the traditional terminology and that of French and English origin,
officially adopt ; in the last decades the modernizing of the industry brings about
massive penetration of neologisms.
The Necessity of Establishing a Conventional Language.
All thesc social and economic con di tions determined a continous process
of changing and rcnewing of tcrminology, the coexisting of diverse terminologica! strata in the spoken language and stressed the necessity of elaborating a
conventional language, that should offer the possibility of a rapid storing and
retrieval of infonnation.
The research works concerning this domain are only at the beginning
in our country ; in recent years a lexicon of geology, geography, mining and
petrol has been published, a thesaurus and a vocabulary of normalized terms for
co-ordinate indexing in mining industry has been drawn up at the Subengineering Institute in Baia Mare. Thus I started by drawing up a controlled vocabulary for manual tools that are less used nowadays. This list could he useful
.both to specialists in museums, researchers, and to the public at large.
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MIJLOACE MODERNE
DE ÎNREGISTRARE SI
,
CARTOGRAFIERE
ALE PATRIMONIULUI NATURAL
ANDY Z. LEHRER

Universitatea „Al. I. Cuza" - laşi
Centrul de cercetări biologice

După

o etapă taxonomică (încă în plină desfăşurare în ţara noasîn care specialiştii au căutat să identifice majoritatea taxonilor
animali şi vegetali ai continentului european, a devenit necesară nu
n'umai cuno~terea frecvenţei şi abundenţei acestora în limite naţionale
sau regionale, dar şi urmărirea dinamidi temporo-spaţiale a populaţi
ilor în funicţie de factorii antropici bio-socio-economici. Această etapă
biogeografică şi-a conturat treptat scopurile şi metodologiile de prelucrare a datelor faunistice şi floristice pe măsura ce bioecologii au trebuit să răspundă şi să propună cu competenţă soluţii adecvate la agresiunile sau adversităţile omeneşti care, fie că au tulburat într-un mod
periculos echilibrul natl'.lral (prin mijloace directe de exploatare economică neraţională ale unor verigi naturale importante) ,fie că au relevat urmările nefaste ale activităţilor poluante din industrie şi agritră),

cultură.

O perioadă de timp ambele etape s-au dezvoltat concomitent, dar
dezorganizat, acumularea datelor taxonomice şi biogeografrce făcîn
du-se de către fiecare specialist în parte şi în toate manierele posibile.
iar interpretarea şi cartografierea lor fiind totdeauna hazardată, datorită trasării unor pretinse limite de distribuţie a speciilor. Numai apariţia lucrării lui F. H. Perring şi S. M. Walters, Atlas of the British
Flora, publicată în anul 1962 de către Botanical Society of the British
Isles şi conţinînd 1.700 hărţi arecilogice realizate prin cooperarea a peste
1.000 de botanişti, a demonstrat în mod elocvent modalitatea de reprezentare obiectivă a repartiţiei spaţiale a plantelor şi animalelor, ca
urmare a utilizării tehp.icilor moderne de prelucrare mecanografică a
informaţiilor. Această operă monumentală a însemnat începutul biogeografiei ştiinţifiice şi a inspirat numeroase proiecte internaţionale dintre care, mai întîi, cel de cartografiere a plantelor vasculare europene
(al cărui Commitee for Mapping the Flora of Europe, instituit în 1965
la Helsinki, a realizat pînă acum două volume impresionante din Atlas
Florae Europeae) şi, apoi, cel de Cartografiere a Nevertebratelor Europene (ai cărui promotori sînt J. Leclercq şi .J. Heath, editori ai numeroase „atlase provizorii de insecte" şi iniţiatori ai unor atlase similare
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de moluşte, vertebrate etc.). Factorul comun esenţial al tuturor proiectelor de cartografiere biologică, coo:rdonate de comisii ale International
Union of Biological Sciences, îl constituie acceptarea unei metodologii
standard şi unei discipline de codificare internaţionale, fără de care
nu sînt posibile reprezentarea sinoptică a datelor de repartiţie (naţio
nale sau europene) şi aprecierea gradului de frecvenţă a speciilor. Acestea au stat şi la temelia primului nostru atlas biogeografic (Diptera
Calliphoridae de la H. S. de Roumanie) publicat în 1972. avînd drept
scop însuşirea principalelor instrumente moderne de cunoaştere a repartiţiei faunei şi florei ţării noastre şi. implicit, facilitarea pătrunderii
valorilor biologiei româneşti în actualele proiecte internaţionale europene. 1n acelaşi timp, el (ca şi numeroasele atlase apărute pînă acum)
a \·erificat şi dovedit că atît inventarierea patrimoniului floristic şi faunistic naţional. reconsiderarea şi reevaluarea datelor existente în colecţii sau ierbare, cit şi măsurile de păstrare şi fructificare ale bogăţiilor
naturale din ţara noastră sau de direcţionare a cercetărilor. nu mai pot
fi realiznte astăzi decît prin mijloacele ştiinţifice perfecţionate şi obiective utilizate în întreaga lume.
1n general, prelucrarea datelor de pe întregul teritoriu al unei
ţări se face de către un centru specializat şi înzestrat cu tehnica informatică adecvată ; însă. ea se bazează pe cooperarea specialiştilor care
furnizează materialul informaţional sub formă .de fişe standard. Nudeul unui asemenea centru a fost organizat în cadrul Centrului de cercetări biologice Iaşi. unde s-a iniţiat o ,,bancă de date b'.ologice" şi s-a
trecut la elaborarea cîtorva atlase de ne\·ertebrnte şi \·ertebrate, integrnbile în proiectele europene.
Datorită succesului experienţei biogeografice a celor 23 de ţări
participante pînă în prezent (inclusiv ţJ.ra noastră) la acţiunile de cartografiere a faunei şi florei Europei, vom descrie cele mai importante
mijloace de lucru pe care trebuie să le cunoas2ă toţi specialiştii şi muzeografii în vederea unei rapide înregistrări a patrimoniului natural
al României şi unei cartografieri ştiinţifice.

1.

FIŞIERELE

DE DATE BIOGEOGRAf!CE

Colectarea şi înregistrarea datelor biogeografice se face după anumite reguli .şi pe fişe speoiale. Acestea din urmă sînt trimise centrului
de retranscriere pe cartele perforate şi de stocare informaţională, servind pentru elaborarea de atlase arealografice, de tratamente statistice etc. Principalele fişe puse la dispoziţia specialiştilor sînt următoa
rele : a) fişa individuală, b) fişa speciei EVl şi c) fişa de domeniu EV2.
a)

Fişa individuală

Este concepută fie ca o cartelă direct perforabilă (fig. la), fie sub
forma unei variante improvizate (fig. lb) şi este destinată pentru obţi
nerea datelor una cite una ; adiică pe ea se înscriu informaţiile despre
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o singură specie,,dintr-o singură localitate şi - eventual - de b :->
singură dată de colectare sau de observaţie. Modelul, culoarea şi rubricile ei sînt în funcţie de grupul de animale (fig. 2a, 2b) sau de plante
avut în vedere, precum şi de caraderiisticile sale biologice. Astfel, fişele individuale folosite în proiectul de Cartografiere a Nevertebratelor Europene (C.N.E.) (fig. 1) se completează după cum urmează :
LEG.
DATE

67-71

Numele celui care a colectat specia.
Data cind a fost colectată (observată) specLl : ziua,
luna, anul. De exemplu:

\116\ 0\511:9]3 0\
1

16 mai 1930

ştiinţific

ORDER NAME
GENUS
11-23,

Numele
Numele

SPECIES
24-35
LOC.

Numele ştiinţific întreg al speciei (eventu::i.l
al .subspedei) ,însoţit de numele autorului.

44,-66

ştiinţific

întreg al ordinului.
întreg al genului.

: ţara,
de colectare sau
o localitate.
Numele

localităţii

staţiunii

şi

ce~

judeţul, comuna şi numele
distanţa şi direcţia faţă de

SO URCE
78

Se maf'chează cu X numai una din cele trei surse de
unde au fost .obţinute datele (natură, muzeu, literatură). Pentru fiecare sursă se întocmeşte o altă fişă_
indicîndu-se (după caz) muzeul sau bibliografia care
le furnizează.

MATERIAL

Se marchează ·cu X starea materialului examinat :
1 =bună;
2 = potrivită,mijlocie ;
3 =slabă.
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STATUS
77

Se înseamnă cu X una din casetele :
INT. =indigen, autohton;
MIG. =imigrant;
ACC. = aocidental.

STAGE
79

Se marchează cu X locurile corespunzătoare pentru
mascul, femelă şi hermafrodit; iar dacă este cazul
şi unul din celelalte : ou, larvă, puparium (crisalidă),
epidermă (piei), schelet (fosilă).

ADD. DATA
80

Se înseamnă cu X dacă datele adiţionale (ca de
exemplu : statistidle populaţiHor, numărul de exemplare văzute sau cercetate etc.) sînt utile.

COMMENTS &
COMPILEtR

Aici se notează indicaţii bibliogra:fiice sau date adiţionale, dacă sexul este necunoscut etc., precum şi
numele celui care completează fişa sau a determinat (verifiicat) materialul.
185

Celelalte casete sînt completate de către specialiştii centrului de
acumulare .şi prelucrare a fişelor biogeografice ,şi anume :
LEG. NUM.
72-75
ORDER NUM.
1-4

Numărul

codului personal al

cercetătorului

sau co-

lecţionarul ui.

Numărul

codului stabilit convenţional pentru fiecare
ordin sistematic sau .grup major. De exemplu, Protozoarele Testacea poartă numărul 1102 ; Collembolele - 6400 ; Lepidopterele - 6446 ; Hymenopterele
Apoidea - 6464 etc.

GEN. & SPEC.
NUM. 5-9

Codul format din 9 cifre reprezentînd fiecare specie.
De exemplu.
fluturele Aglais urticae: 644600101 ;
albina Xylocopa violacea ; 646428503 ;
viespea Vespa crabro: 646712201.

GRID REF.
36-39

Codul biocartografic al localităţilor sau al staţiuni
lor stabilit pe baza reţelei cartografice Universal
Transverse Mercator (vezi mai jos).

GEO-CODE
40-43

Codul judeţului în care se găseşte localitatea sau
staţi unea de colectare (vezi mai jos).

Fişele individuale concepute
pentru organismelee terestre sau
marine (fig. 2) mai conţin şi alte casete absolut necesare, ca de exemplu :

ALTITUDE
HABITAT

RARITY

EXT.

Se

notează

altitudinea în metri

, 7 5 om I

Se înscrie numărul habitatului stabilit după o clasificare provizorie :
O pădure;
1 tufiş ;
2 şesuri, lunci ;
3 păşune bazică ;
4 păşune neutră sau acidă;
5 bnltă sau mlaştină ;
6 habitat acvatic ;
7 garduri sau margine de idrum ;
8 pustiu;
9 locuri naturale deschise, stînci ,şi bolovani,
creste de munţi, dune de nisip, prundiş ;
1O locuri arate ;
11 locuri necultivate şi mocirle ;
12 necl asificabil.
RARE

consideră o specie rară, dacă este găsită într-o
singură localitate ce nu depăşeşte 1 km 2 din fote
riorul unui pătrat de 10 km 2 .

Se

o specie dispărută dacă a fost cunosa existat în interiorul unui pătrat de 10 km 2 ,
dar în prezent este absentă (şi nu a mai fost regă
sită în decurs de n ani).

Se

consideră

cută că
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In sfînşit, fi.şele individua:1e pentru organismele marine cuprind
şi casete speciale privind : localitatea sau longitudinea şi latitudinea ;
adîncime·a ;

curenţi

; sUJbs'tratul,

aibunidenţa

ebc.

După completarea fişelor cu referinţele codiifiicate, acestea sînt retranscrise, ,per;forate şi stocate în fişiere, ur;min~ ap?i . înregistrarea
datelor pe discuri magnetice şi elaborarea automata a harţ1lor de repartiţie cu ajutorul ordinatoarelor I.B.M. 1130.

b) Fişa speciei EU 1
Este destinată pentru înregistrarea localităţilor unei singuTe specii
(fig. 3), după care pot fi întocmite hărţile arealografke naţionale sau
regionale {dacă nu dispunem de echipament sofisticat al informaticii). Ea cuprinde un minimum de rubrici necesare acestui scop, fiind
trimise centrului de cartografiere pentiru completarea 1referinţelor
codificate.
c) Fişa de domeniu EU 2
Este o fişă specială (fig. 4) utilizată pentru înregistrarea speciilor
din interiorul unui pătrat de 10 X 10 km (sau de pe o suprafaţă mai
mică din interiorul acestuia). Ea conţine lista globală sau selectivă a
specii'lor din grupele majore de plante şi animale ale ţării, însoţite de
un' număr de cod care va fi transcris şi pe fişele individuale. Ordinea
speciilor este alfabetică, iar atunci cînd este cazul (specii rare, critice,
introduse, scăpate din parcuri zoologke etc.) fişa EU 2 poate fi completată pe verso, la rubrica .„alte specii". Speciile care nu există în pă
tratul de 10 km 2 resp~tiv vor fi tăiate de pe fişă. Totalitatea fişelor
de domeniu pentru unul şi acelaşi pătrat permite surprinderea relaţiilor ecologice cele mai subtile dintre specii.

2.

CODUL BIOCARTOGRAFIC AL

LOCALITAŢILOR

Pînă de curînd, fitogeografii şi zoogeografii au folosit tot felul
de hărţi pentru reprezentarea distribuţiei spaţiale a speciilor şi, în special, cele cu cooridonate geografice. Totuşi, din cauză că liniile de longitudine şi latitudine nu sînt adecvate pentru o identificare precisă şi rapidă a staţiunilor, proiectele biogeografice actuale au adoptat hă-rţile
în sistemul U.T.M. (Universal Transverse Mercator), ;:11dică foile hărţii
internaţionale a lumii peste care este suprapusă o reţea de coordonate
rectangulare kilometrice de diferite valori. Acest sistem. întrebuinţat
în intwese speciale şi preluat acum de către comitetele de ·coordonare
a proiectelor de cartografiere a florei .şi faunei continentale, a fost explicat in multe din lucrările noastre anterioare, fiind adoptat de noi
pentru realizarea hărţii biogeografice de bază a ţării noastre. Ceea ce
trebuie să subliniem în mod deosebit este faptul că sistemul U.T.M.
are avantajul de a fi foarte maleabil şi permite decupaje, totdeauna
integrabile, în pătrate din ce în ce mai mki, toate desemnate după
un cod alfanumeric starudaridizat.
La scara continentului european s-a consiiderat că unitatea de cartografiere cea mai potrirvHă este pătratul de 50 X 50 km ; însă, la nivelul unei ţări unitatea de cercetare şi de cartografiere este pătratul
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de 10 X 10 km (fig. 5). Acesta este corespunzător şi pentru reprezentarea repartiţiei speciilor mobile pe regiuni mai mici (fig. 6) ; dar în
cazul speciilor cu mobilitate redusă sau a celor imobile, precum şi
pentru studiile cartografice ale zonelor limitate (judeţe, bazine hidrografice etc.) se pot folosi reţelele cu pătrate de 5 X 5 km (fig. 7),
2 X 2 km (fig. 8), 1 X 1 km ş.a.m.d., cu condiţia respectării regulilor
de codificare integrată a sistemului U.T.M.
Pentru identificarea staţiunilor de colectare şi elaborarea hărţilor
sau atlaselor arealografice noi am publicat un Cod biocartografic al
principalelor localităţi din R. S. România în reţeaua Universal Transverse Mercator (U.T.M.) cu pătrate de 10 X 10 km, care ţine seama şi
de necesitatea racordării ţării noastre la proiectele biologice internaţionale (fig. 9).
3. GEOCODUL
E..;te codul propus de S. \V. Gould (1971) pentru entităţile administrati\·e din întreaga lume. Cu ajutorul a 4 litere sînt desemnate judeţele ţării noa<;tre şi, împreună cu codul biocartografic (biocodul) forrnec:ză o unitate de identificare exactă a unui pătrat cu latura de 10 km.
România poartă geocodul internaţional MVCE, iar judeţele sint indi(·ate după cum urmează :
MVMX
Ialomiţa
. MVRQ
MVMS
Iaşi
. MVNJ.\I
Argeş
. MVRK
Iflov
. MVRT
B<Jcău
. MVNQ
Maramureş
. MVML
Bihor
. MVMO
Mehedinţi
. MVQT
Bistriţa-Năsăud
. MVMQ
Mureş
. MVMU
Botoşani
. MV?\'L
Ne:imţ .
. l\IIVNP
Brzi~ov .
. MVNS
Olt
. MVQV
Brăila .
. 11VRM
Praho\·a
. l\IIVRL
Buzău .
. MVRP
Satu Mare
. l\IIVMK
Caraş-Severin
. MVQO
Sălaj
. MVMP
Cluj
. MVMT
Sibiu . .
. MVMY
Constanţa
l\1VRR
Suceava
. l\IIVNK
Covasna
. MVNI
Teleorman
. MVRS
Dîmbo\·iţa
l\1VRO
Timiş
..
MVQK
Dolj
. MVQU
Tulcea
MVRN
Galaţi .
. MVN\.
Vaslui
MVNR
Gorj
. l\1VQP
Vîlcea
MVQQ
Harghita
. l\IVNO
Vrancea
MVNU
Hunedoara
. MVQL
municipiul Bucureşti
1 MVRT
Pentru capitale, aşa cum este cazul municipiului Bucureşti, se
poote stabili un geocod aparte, prin folosirea cifrei 1 înaintea geocodului unităţii teritoriale de care aparţine (deci : 1 MVRT).
Importanţa geocodurilor este extrem de mare atit pe plan internaţional, cit şi pe cel naţional, pentru că în asociaţie cu codul U.T.C.
se elimină erorile determinate de repetarea succesivă a coloanelor şi
seriilor reţelei U.T.l\II., pe una sau pe ambele emisfere, precum şi cele
Alba
Arad
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ORDER NUM.
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o

~
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SUB - SPECIES 10
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w
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LEG .
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X

36 - 3<1

X

2

3
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~

~

I

s

9

8

M

V
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T

40 - 41
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F

GEO- COOE
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78

o

o
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DATE

LOC .
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3f02 Cyaniris sem iargus

6701

Lopinga achine

9106

1001 Araechnia leva na

3808 E rebia di sa

6801

Lycaeide s argyrognomon

9201

Plebejus argus
Plebicula amanda

1301 Arie ia agestis

3809

embla

6802

idas

9301

1303

artaxerxes

38 13

euryale

690 1 Lycaena dispar

9 303

1306

nic ias

3819

ligea

6902

9401

1401 Argynnis paphia

3832

pandrose

6903

phlaeas

1501 Areyronome laodic e

3836

polaris

7101

Maculinea alcon

helle

ver

901
906
907

909
911

914
916
917

• cam
Geran col
dis
luc
mol
pr.l

pus
pyr

7201

Maniola jurtina

10001

2003 Brenthi a ino

4201 Euphydryas aurinia

7 302 Melanargia galathea

10002

andromedae

2202 Callophry1 rubi

4204

id una

7503 Me litaea cinxia

10003

armoricanus

4206

ma turna

Carterocephalus palaemon

2402

silvicolus

4302 E v eres argiades

P y rgus alveus

7606

diamina

10006

centaurea e

didyma

10011

malvae
serratulae

2601

Celaatrina argiolus

4401 Fabriciana adi ppe

7602 Mellicta athalla

1001 3

2901

Clossiana chariclea

f403

7603

aurelia

10104 Pyronia tithonu s

britomartis

10201 Quercusia quercus

290_3

euphrosyne

2904

!reija

f803 Gonepteryx rhamni

7701

290 5

!rigga

4901 Hamearis lu cina

8103 Nordmannia ilicia

7604

Mesoacidalia aglaja

10401 Scoli tantide s or ion
10601 Strymon idia pruni

2906

im proba

5003 He ode a tityrus

8201 Nymphalis antiopa

2Su7

polaris

5004

8202

polychloros

10901 Thecla betulae

2908

se lene

5101 He speria comma

8203

vau-album

11103 Thymelicus line o la

xanthomelas

virp.ureae

10603

2909

thore

5201 Heteropteru a morpheus

8204

2910

litania

5301 Hipparchia alcyone

8301 Ochlodes venatus

11401

3001

Coenonympha arcania

11104

w-album

sylvestris
Vacciniina optilete

8401 Oeneis bore

11501 Vanessa atalanta

3007

glycerion

5402 Hyponephele lycaon

8403

jutta

11502

3008

he ro

5601 Inachis io

8404

nor na

pamphilus

5701 Iphiclides podalirius

8501

l;)

2

5309

semele

Palaeochrysophanus hippothoe

<
'.:)

Proclossiana eu nomia

7505

niobe
4701 Glaucopsyche alexie

z

Cll

9503 Poly ommatus i carus

7102

2401

cp

dorylas

3902 Erynnis tages

..:ardui

Ell5
h:.

888

891 Genis ang
893
un
897 Genti • ama

Polygonia C·album

fi Ol Eumedonia eumedon

I:;:

I .

lili
I '

9603 Pontia daplidice
9701

.

,.

1o;

rapae

1801 Boloria aquilonaris

arion

I~

1GJ

pal
uli

napi

1803

napaea

I
I
100
IOJ
l!l:l

mol

Pieris bra ss ica e

3303 Cupido minimu&

91 05

101

•mol

9002 Philotes baton

801 Aporia crataei;i

populi

101
101
101
I

880
882
&!7

Cb

5801

J "
101
101

879

Land:

3013 Co.e nonympha tullia

~
~

I
I
I
I
I

I .
IC>:
I

r
101 Aglais urticae

~

9S
9S

HERE

UTM Re f

LEPIDOPTERA DIURNA

95

„...~

3

·~

I

·=

I .
I I~

I
I
ll

11
llC
11

-

---

..:

-

• -.,,;:a:: -C)

WALES

LOCAUT'I'

HABITAT

V

33

34

35
39

I Code No,

lt.

8 ~cer

7
9
12
19
20
21
22
23
26
28
32

V.C.No.

I

-5

I

Date

cam
pse

Achil

mii

Acina
Adoxa
Aegop
Aethu

arv

pta
mos
pod .
cyn
Agrim eup
odo
Agrop can
jun
pun
cep
Agros git
Agros can
sto
ten

40
41 Aira
42
46 Ajuga
51 Alche
57
58

60
62 Alism
63
64 Allia
75 Alliu
76
77 Alnus
82 .A.lope
84
85

car

pra
rep
gla

ves
•vui
xan
lan
pia
pet
un
vin
glu
gen
myo
pra

ro Alth:i off
97 Ammopare
98 Aoaca pyr
99 Aoaga arv
ten
100
103 Andro pol
105 Anemo nem
109 Angel syl
113 Anisa cte
116 Aoten dio
117 Aotbo arv
cot
118
119
nob
121 Antho odo
123 Aothr neg
125
syl
126 Anthy vui
IZ7 Aotir maj
oro
128
131 Apha.u •arv
arv
132
mic
183
134 Apium gra

189
191
192
193
194
195
204
208
211
212
214
217
218
216
219
224
225
229
231
232
234
235
240
239
241
242
243
244
246
247
248
250
251
252

Asple mar
obo
rut
sep
tri

vir
Aster
tri
Astra gly
Athyr fil
Atrip gla
has
lit
pat
sab
Atrop bel
Balde ran
Ballo oig
Barba vui
Belii
per
Berbe vui
Berul ere
Beta mar
Belul pub
\<er
Biden cer
tri
Black per
Blecb spi
Blysm ruf
Borag off
Botry lun
Brach syl
Brass nap
r:ig

254
rap
256 Briza med
262 Bromu com
269
•mol
270
mol
273
sec
Z75
tbo
276 Bryon dio
288 Butom umb
291 Cakil mar
293 Calam epi
296 Calam ase
298
oep
agg
2249 Calli
iot
303
304
obt
307
sta
309 Callu vui
310 Calth pal
2248 Calys •sep
311
sep
312
&Ol
syl
313

365 Caru dio
366
distan
367
disticha
368
di visa
369
divulsa
370
ech
371
ela
374
ext
376
ftacca
377
•Jlava
381
bir
382
hos
385
lae
386
las
387
lep
393
n.ig
396
otr
397
ova
398
pai
399
pal
400
panicea
401
_panicula
4a.
pen
405
pil
407
pse
408
pul
412
rem
413
rip
414
ros
419
ser
421
syl
424
ves
427 Carii vui
4ZS Ca.cpi bet
- FOLD
431 Carum ver
433 Catab aqu
440 Ceata cya
444
nig
446
sca
451 Centa mio
453
pul
456 Centu m.in
466 Ceras glo
469
sem
462
tet
467
vul
473 Ceter otl
474 Chaen mio
476 Chaer tem
4 77 Chama ang
479 Cheie che
480 Cheli maj
481 Cheno •alb
484
bon
491
mur
493
pol
496
rub

541 Conop maj
544 Convo arv
5481Cornu san
551 Cocon did
5-?
;:,_
squ
555 Coryd cla
557 Coryl ave
562 Coton mic
569 Crata mon
572 Crepi cap
576
pal
578
tar
579 Crith mar
586 Crypt cri
589 Cuscu epith
592 Cymba mur
596 Cyoog off
597 Cynos cri
603 Cy<to fra
607 Dacty glo
617 Daphn Iau
620 Daucu car
627 Desch cae
628
fle
'630 Descu sop
434 Desma mar
435
rig
640 Digit pur
644 Diplo mur
645
ten
646 Dipsa ful
pil
647
648 Doron par
654 Drose ang

763
764
771
772
775
777
780
2243
783
784
785
788
789
796
798
.799
804
810
813
816
821
823
82~

830
831
833
834
835
838
839
841
8-15
8-17
854

Eupat can
Eupho amy
exi
hei
par
peplus
por
Euphr agg
ang
bor
bre
con
cur
mic
oem
occ
ros
Fagus syl
Festu aru
gig
•ovi
pra
•rub
Filag ger
rn.in
Filip ulm
vui
Foeni vui
Fraga ves
Frang alo
Fraxi exc
Fumar bas

~~

I

976
981
983
984
988
992
993
995
996
998
999
1000
1001
1002
1003
1006
1008
1010
1011
1013
1014
1015
1016
1018
1020
1023
1026
1030
1033
1036
1038
1045
1045
1047

Hiera pi!
Hippu vul
Holcu lan
mol
Honke pep
Horde mur
sec
Hotto pal
Humui lup
H ydro mor
Hydro vul
Hymeo tun
wil
Hyosc nig
Hyper and
dub
elo
birsutum
bum
mon
per
pul

tet

Hypoc gla

rad
llex
aqu
Im pat gla
Inula con
hei
Iris
foe
pse
Isoet
lac
cer;
!sole
set

HERE

655

int
rot
661 Dryop aus.
•fil
664
666
spi
670 Echiu vui
673 Eleoc aci
674
mul
675
pal
678
uni
679 Eleog flu
681 Elode can
682 Elymu are
683 Empet her
684
•nig
OSS
oig
687 Endym non
689 Epilo adn
692
hir
695
mon
696
obs
697
pal
698
par
65'1

862 Qaleo
Bn7 Galeo

lut
~pe

808
•tet
873 Galiu apa
875
cru
877
ere
878
ber
879
•mol
880
mol
882
pal
&l7
uli
888
ver
891 Genis ang
893
tin
897 Genti •ama
901
•cam
906 Geran col
907
dis
909
luc
911
mol
914
pra
916
pus
pyr
917

1048 .lasio mon
1050 juncu acuti
1054
art
1057
buf
1058
*bul
1063
con
1067
etl
10îi9
ger
1070
inf
1072
mar
1075
squ
1076
sub
1080 Junip corn
455 Kentr rub
1082 Kickx ela
1084 I<naut arv
1087 !\oei!! gra
1098 Lamiu alb
1099
1100
~c
1103
pur
1104 Lapsa com
1107 Lathr iQU

UTM Ref

Geo-code

Land:

r

r
o

CD

580t
630 1
6302
6303
6403
6601
6602
6701
6801
6802
690 1
6902

18

6903
7101
7102
7201
7302
7503
7606
7505
7602
7603
7604
7701
8103
8201
8202
8203
8204
8301
8401
8403
8404
8501

Issoria Lathonia
Lasiommata ma era
megera
petropolitana
Leptidea sinapis
Lin1enitis camilla
populi
Lopinga achine
Lycaeides argyrognomon
idas
Lycaena dispaI"
helle
phlaeas
Maculinea alcon
arion
Mani o la jurtina
Melanargia galathea
Melita ea cinxia
diamina
didyrna
Mellicta athalia
aurelia
britomartis
Mesoacidalia aglaja
Nordmannia ilicia
Nyrnphalis antiopa
polychlOI"OS
vau-album
xanthomelas
Ochlodes venatus
Oeneis bore
jutta
nor na
PalaeochI"yliophanus hippothoe

8703
8801
8901
8902
9002
91 Ol
9105
9106
9201
9301
9303
9401
9503
9603
9701
10001
10002
10003
10006
10011
10013
10104
10201
10401
10601
10603
10901
11103
11104
11401
11501
11502

Papilio machaon
Pararge aegeria
Parnassius apollo

mnemosyne
Philotes baton

cp

'A

z
o.>
<
:::>

Pieris braesicae
napi
rapae
Plebejus argus
Plebicula amanda
dorylas
Polygonia c-album
Polyommatus icarus
Pontia daplidice
Proclossiana eunomia
Pyrgus alveus
andromedae
armoricanus
centaureae
malvae
serratulae
Pyronia tithonus
Quercusia quercus
Sco!itantidea or ion
Stryrnonidia pruni
w-album
Thecla betu1ae

.-

"'

Thyrnelicus line o la

<D

sylvestI"is
Vacciniina optilete

3

Vanessa atalanta
~ ardui

z

3

o=s-

o

o"'

c

O>

"'"'
Ol

/

/

24° 70°

'

o

21.0

scabrinodis Nyl.
FORMICIDAE .
CDupă

j.

GASPAR, 1971)

') "' „

t!360

Fig. 7. -

Răspîo direa

Fig. 8. -

Răspîndirea

speciei Athalia cordata L ep. (tenthredinidae) în judeţul
Ilfov.
s peciei relictare postglaciare Euonymus nanus M. B. în
judeţul Iaş i .

„ •••,,
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SPECIES

LEG :

A. Lehrer

~
z
Q.'

Sarcoohap:a carnaria L.

Ul
"'O

m

COL./~~.::

LEG. NUM .

0

z

c

A.Z.L.
Gri d Ref.

Geo-Code

$:

Region

Date

Loc .

!Stage

,

FU 80

MVMK

Satu Mare

Certeze

MN

45

MVNK

Suceava

Baia

ML

79

MVNU

Vrancea

Soveja

28

MVML

Maramure§

Bor§a

LN

I

Observaţi

9.08
l-q66 12106
lq6;::> 5
8.09
1968 9
li). 07
12
1971

e:
V

FISA
, MODEL

F ig. 5. -

Răspîndirea

speciei Chorthippus brune us Thunberg (Orthoptera) în
R. S. România.
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determinate de abundenţa omonimelor geografice. A·ceste fapte, permiţind o cartografiere corectă a patdmoniului ţării noastre la di:forite
niveluri, le vom ilustra mai jos prin aîteva exemple.
In }U!devu~ Botoşani există comuna Roma ; dar în cazul unei cartografieri la nivel european, numai geocodul MVCE sau MXEE înscris
pe fişele I.B.M. poate preciza dacă este vorlba de o localitate din România saru din Italia.
Cum la noi sînt foarte multe omonime geografice, am întocmit
o hartă (fiig. 10) cu distribuţia a paku dintre el-e, scoţînrd în evidenţă
corelaţi1a dintre codul U.T.M .. şi geocodul acestora în următorul tabel :
Localitatea

Dependenţa administrativă

I

Borşa

corn.

Săcadat

corn.

Borşa

corn.

Ylădeni

j. Bihor

j. Cluj

oraş

I'aşi

j.

laşi

j.

Braşov

corn. su burb. Drăguţeşti
municipiul Tg. Jiu j. Gorj
oraş
:'.\lirceşti

laşi

municipiul

corn. Ion Corvin j.
corn.

Mirceşti

j.

laşi

Constanţa

laşi

j.

I

ET 81

I
I

GT 00

I

Maramureş

corn. Recea j.

Codul U.T.l\I.

I

-·

I

NN 25
LN 28

Geocodul

I
I
I

1\1\'MO

I
I

MVML

MVMT

--1\1\'Nl\1

I
I

LL 36
FQ 78

I

MVQP

I
I

NN 42

I
I

MVNM

I

MN 81s

I

1\1\"NM

îng!obat la sat FierbinţiTirg corn. Fierbinţi-Tirg

N] 68

1\11( 54

MVNS

MVRR

-l\IV RT

Ilfo·,r

I'

înglobat la sat Secuieni
corn. Secuieni j.

Remetea

I
I
I
I

Neamţ

MM 88

l\lV:-.; p

I

-'---------'------·-\
LK 14

MVQV

NM 59

l\lVNR

I

FS 80

M\'l\lX

corn. Remetea j. Bihor

I

FS 07

l\!Vl\10

corn. Remetea j. Harghita

I

LM 88

MVNO

I

LM 15

1\1\"MU

corn.

Tă.tuleşti

corn.

Tăcuta

corn.

Meteş

j. Olt

j. Vaslui
j. Alba

loca!it. componentă minieipiui Tg. Mureş j. l\lureş

Dar asemeneea omonime sint deistul de numeroase chiar şi în cadrul fiecărui judeţ. In aceste situaţii numai codurile U.T.M. sînt acelea
care precizează poziţia lor geografică - aşa cum se observă în tabelul
de mai jos şi în fig. 11, în care se exemplifiică dispersia a trei omonime
din judeţul Iaşi.
195

Localitatea

Dependenţa administrativă

I
I

l\ediu

corn.

'

:

I

I
I

I

Codul U.T.M.
JO X JO km

NN 02

Ilrăneşti

corn. suburb. municipiul

I
I

XN 32

Iaşi

~

I
I

i __

I

NN 33.24-

:\IN B3

MN Bi.JO

NM i9

NM "12.91

corn. Bel ceşti

NN OJ

NN 03.iO

corn. Schitu Du ca

NN 60

XN 60.00

corn.

Siriţel

1\IN 75

l\IN 7i.50

com.

Şcheia

XM 39

NM 33.93

corn. Ruginoasa

I

corn. Scînteia
Satul :'\ou I

NN 03.23

3i.23- 3i.24

i

I

I
I

Codul U.T.!\I.
2 X 2 km

I

I

I

I
I

I
I

I
I

Slobozia

corn. Ciurea

NN iO

NN i3.03

corn. De leni

::"llN 95

1\IN 90.54

com. Schitu Du ca

NN 50

NN 53.0 I

MN Bi

l\IN BO.H

J\IN 31

NN 30.10

I

corn.

Sireţel

I

com.

\"oineşti

I

I

:\IODERN l\IEANS FOR TBE REGISTRATION AND SURVEY
OF THE NATURAL PATRIMONY
ABSTRACT
This paper prcsents the registration, evidence and survey means used
within international biologica! projects aimed at surveying the flora and fauna
af Europe. A brief exposition of the standard methodology underlying these projects and the U.T.M. system (which facilitates the connection of all national
distribution data and their objective synoptic representation) is followed by a
description of the record cards and punched cards conducive to the establishmen t of a „biologica! data bank" also in our country. Mention is macle of the
ways of filling and processing the record cards, with emphasis on the geographic
code of localities in the U.T.M. network (with meshes amounting to 10 X 10 km,
5 X 5 km and 2 X 2 km) and on the geocodes of Rornania, with a view to adopting the most convenient international means for the scientific and rapid congnition of our natural inheritance, also allowing for integration at European levei.

MODERNE MITTEL ZUR VERZEICHNUNG UND
KARTOGRAPHIERUNG DES NATURERBGUTES
ZUSAMMENF ASSUNG
In dieser Mitteilung stellen wir die Verzeichnrungs-Evidenz- und Kartographierungsmittel dar, die im Rahmen der internationalen biologischen Ent-
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wiirfe betreffs der Kartographierung der Flora und Fauna Europas verwendet
werden. Einer kurzen Darlegung der Sta.ndarmethodologie, woraiuf diese Entwi.irfe
und das U.T.M. System (die Verbindung aller nationalen Distributionsdaten und
ihre sachliche synoptische Darstellung erleichternd) beruhen, folgt eine Beschreibung der Karte.i- und Lochkariten, welche die Gestaltung einer ,.biologischen
Datenbank" auch in unserem Lande ermi:iglichen. Es wird auf die Ausfiillungsund Bear:beitungsweisen der Karteikarten hingewiesen, wobei die geographischen
Kennziffern der Ortscha.ften im U.T.M. Netz (mit Trupfen rvom 10 X 10 Km.
5 X 5 Km und 2 X 2 Km) und die Geokennziffern Rumaniens hervorgehoben
werden, mit Riicksicht auf die Aneignung der bestpassenden initernationalen. Mittcl
zur wissenschaftlichen, sohnellen und auf europaischer Ebenc in tegri0rbaren
Kenntnis unseres Naturerbgutes.
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SISTEM DE ORGANIZARE
INFORMATIONALĂ
A COLECTIILOR
•
•
PALEONTOLOGICE
LUCIANA ARTIN
lnflitutul de geologie

şi

geofizici

Bucureşti

In anul 1961 cind s-au reorganizat colecţiile geologice, s-au pus
bazele unor metode de menţinere a evidenţei acestor colecţii. Printre altele, s-a conceput un sistem cit mai simplu de regăsire a datelor
ce definesc eşantionul înregistrat. Sistemul trebuia să îndeplinească
următoarele condiţii :
- să fie viabil în timp ;
să furnizeze rapid informaţia dorită ;
- să fie uşor abordabil ;
- să nu necesite personal suplimentar pentru completarea fişelor;
- să fie realizat cu un minim de investiţii.
Sistemul are ca bază registrul de evidenţă al colecţiilor paleontologice. Fiecare specie înscrisă la un anumit număr de înregistrare,
este însoţită de o serie de date. In rubrici separate se trec : denumirea
speciei - gen, subgen, specie, subspecie, autor ; locul de provenienţă ;
poziţia geologică ; numele colecţionarului şi al specialistului care a determinat fauna ; poziţia în colecţie ; data colectării şi data preluării
colecţiei, iar în eventualitatea că a format obiectul unei lucrări ştiin
ţifice, se notează titlul lucrării, pU!blicaţia, pagina, tabelul, figura şi
observaţiile speciale în cazul unei specii noi holotip, paratip, etc.
Intr-o rubrică de observaţii ulterioare înregistrării se inseră rezultatele
revizuirilor sau redeterminărilor.
Virtual, :fiecare rubrică ar constitui un criteriu de clasificare.
FădnJd o selecţie a tipurilor de informaţii mai des solicitate, ~u
fost fixate patru criterii majore de clasificare a datelor ce definesc
eşantionul şi, în funcţie de acestea, s-au conceput patru tipuri de fişe
de evidenţă :
a) Fişe de evidenţă pentru sistematica paleontologică ;
c) Fişe de evidenţă pentf'U clasificarea cronostratigrafică/geocro
nologică ;
c) Fişe de evidenţă pentru clasificarea pe unităţi geomorfologice ~
d) Fişe de evidenţă rumulative pe icolecţionari.
şi
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Primele trei tipuri de fiişe se 'Completează pentru fiecare număr de
înregistrare. Referindu-se la acelaşi eşantion, conţinutul fişelor este comun şi este redat în 6 rubrici : 1 - numărul de înregistrare; 2 - numele colectorului ; 3 - denumirea eşantionului ; 4 - locul de provenienţă; 5 poziţia geologică ; 6 poziţi·a .în colecţie expusă : vitirină, raft ; colecţia documentară : dulap, sertar.
Indicatirvul general al fişelor paleontologice este P, colorat galben
pentru Protozoa, alb pentru nevertebrate, maron pentru vertebrate,
veride pentru floră, iar pentru fauna şi flora din străinătate roşu asociat cu culoarea regnului sau încrengăturii.
La aceste trei tipuri de fişe diiferă titlul şi clasificarea zecimală.
a) Fişele de evidenţă pentru sistematica paleontologică au ca titlu
genul, subgenul, subspecia, autorul, la care se adaugă .pentru speciile
noi observaţiile suplimentare : holotip, paratip, sintip, neotip, lectotip etc.
ln cazul .în care un eşantion înscris la un singur număr de înregistrare, conţine mai multe specii, pentru fiecare specie în parte se
se completează cite o fişă pentru sistematica paleontologică, enumerîndu-se însă la rubrica 3 toate speciile conţinute de eşantion.
în colţul din dreapta jos al fişei se notează clasificarea zecimală
~nternaţi.onală a poziţiei geologi~ la nivel de etaj sau serie şi dasificarea zecimală regională.
b) Fişele de evidenţă pentru clasi1fi.carea cronostratigrafică/geo
cronologkă au ca titlu unul sau mai mulţi termeni ai unităţilor cronostratigrafke{geocronologi1ce, ierarhizaţi de la rang de sistem, serie, etaj/
perioadă, epocă, vîrstă.

Pe fişe se înscrie clasificarea zecimală internaţională a uni tă ţii
cronostratigrafice de rang ultim din ierarhizarea enunţată în titlu, la
care se adaugă dasifi1carna zecimală a speciei la nivel de clasă şi clasificarea zecimală regiona'lă.
c) Fişele de evidenţă pentru clasificarea pe unităţi geomorfologice au ca titlu unitatea geomorfologică, urmată de localizarea geografică cit mai detaliată a punctului de prelevare al speciei.
La clasificarea zecimală regională se înscrie numărul de cod din
clasificarea unităţilor geomorfologice, adoptată de Institutul Geologic.
ClasLficarea zecimală a unităţilor geomorfologi ce a format obiedul unei
lucrări cu uz intern editat de Institutul Geologic în 1964. La această
lucrare este anexată o hartă geologică simplifrcată a României
sc : 1 : 1.000.000 cu delimitările unităţilor geomorfologke (I. Be:rcia şi
cola:b.) Ca şi la icelelalte fişe, se adaugă clasificările zecimale pentru
taxon şi pentru unitatea cronostratigrafică.
1

Completări

ulterioare.

în cazul în care o specie îşi schimbă denumirea prin revizuire snu
redeterminare ulterioară înregistrării, nu se distruge fişa anterioară.
ci se completează încă o fişă pentru clasificarea sistematică, anunţîn
du-·se sinonimia atît în titlu oit şi în rubrica 3. La rubrica 2 se adaugă
numele specialistului care a făcut revizuirea şi data. La fişele pentru
201

clasificarea cronostratigrafică şi regională, adăugirile se fac numai Ia
rubricile 2 şi 3, fără completarea unor fişe suplimentare.
1In cazul în care o încadrare iniţială greşită sau prea generală necesită o revizuire .a vîrstei geologke, se completează o nouă fişă pentru clasificarea cronostratigrafică. .anunvîndu-se în titlu revizuirea.
Completarea se operează în toate fişele la rUJbrka 5.
Pentru unităţile de rang superior, sisteme şi serii, s-a adoptat ierarhiwrea cronostratigrafiică standard intrată deja în vigoare pe plan internaţional. In prezent, pe plan mondial se procedează la o revizuire
şi redefinire a stratotipurilor, fapt ce implică şi schimbarea denumirilor unor unităţi cronostratigrafice de rang inferior. Constatîndu-se că
aceste schimbări nu sînt încă unanim acceptate, că au fost avansaţi pe
plan internaţional mulţi tenneni noi, din care unii au fost apoi retraşi,
s-a hotărît ca modificările în fişele de clasificare cronostratigrafică să
~e facă cu multă prUJdenţă şi numai pentru termenii căzuţi în desuetudine. Pînă la adoptarea unui limbaj comun, s-a preferat ca la fişierul
de clasificare cronostratigrafiică să se adauge un tabel comparativ cu
limitele unităţilor cronostratigrafice de rang inferior şi cu denumirile
lor. Acest mod de prezentare permite urmărirea evoluţiei ideilor în
~tabilkea limitelor unităţilor cronostratigrafiice, paralelizarea clasifică
rilor unităţilor cronostratigrafice de rang inferior pe plan regional (clasificarea americană, vest şi est europeană etc.) permite, de asemenea,
adăugarea oricăror propuneri de termeni noi, de subdiviziuni pe plan
regional restrîns sau de schimbări de categorie, fără a mai fi necesară
modificarea fişelor de evidenţă.

Clasarea

fişelor

de

evidenţă.

In fişierul sistematic pentru paleontologie, fişele de evidenţă sînt
clasificate pe clase. In limita spaţiului rezervat clasei, aranjarea fişelor
s-a făcut alfabetic pe genuri şi alfabetic pe specii, în cadrul aceluiaşi gen.
Iniţial, s-a încercat aranjarea pe taxoni de rang superior ordine,
familii. S-a renunţat la această idee din două motive :
- Regăsirea unei specii nu se putea face fără a apela la memorie, trebuia să se ştie în prealabil din ce ordin. superfamilie, familie,
face parte specia.
- Aranjarea era dependentă de adoptarea cilasi:fkării sistematice
după un anumit autor sau şcoală, la care se adaugă riscul modificării
aranjamentului fişelor după fiecare ,propunere de schimbare de rang
a taxonilor.
In fişierul unităţilor cronostratigrafice/geocronologice, fişele de evidenţă sînt clasate pe unităţi de rang superior eratheme/ere : Paleozoic, Mezozoic, Cenozoic. In spaţiul rezervat pentru erathem/eră, fi~ele
sînt aranjate respectind ierarhia cronostrati,grafică convenţională, adică
pe sisteme/perioade, în 'Cadrul sistemelor de serii/epoci, în cadrul seriilor pe etaje/Virste şi fal'te rar în caidrul etajeLor pe cronozone/crone.
In fişierul regional, în cadrul fiecărei mari unităţi geomorfologice,
fişele de evidenţă sînt repartizate pe subunităţi şi apoi alfabetic, pe
localităţi.
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C o l ecţia

Ştiinţifică

Fişa

Probei

a Institutului Geologic

r. P -

613

PERISPHINCTES DOBROGENSI

S JMJONESCU

1. Nr. de inventar :

p -

613

2. 1 Num ele colectorului :

I on

Simionescu

3. Denumirea probei:

Pcri sphi11 ci cs

dobro...:g=-e_n_s_is_ _ _ _ _ _ _ __
Sl.11101\'ESCU

'I. Locul de provenienţă :

D obrogea de Sud
Hîrşova

5.

Poz iţia geol og i că:

6. Locul d e

Oxfordian

păstrare :

Spaţiu

Vitrina:

VI

Dulapul :

1·ezervat

75
-------~

Raftu l :

1/5

Sertarul :

13

2 ex.

56"1.53: 551. 762.3 12 :72
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Colecţ ia Ştiinţifică

Fi şa

a I nstitutului Geologic

Pro be i

· r. P -

613

JURASIC . OXFORD/AN

l. Nr. de in ventar :

p - 6 13

2 .• urnele colectoru lui :

I on

.3. Denumirea probei :

Perisphinctes dobrogensis

Simionescu

S I MIONESCU

-l . Locu l d e provenienţă:

Dobrogea de Sud
H irşo va

5.

Poziţia geolog i că :

6. L ocul de

Oxfordia11

pă s trar e:

Spaţiu

Vitrina :

T'/

D ul apu l :

75

Raftu l :

115

Sertarul :

13

rezervat

2 ex

551. 762.3 12: 564.53: 72
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Colecţia Ştiinţifică

Fişa

a Institutului Geologic

Probei Nr. P -

DOBROGE.-1

613

DE SUD. HÎRŞOVA

I. Nr. de inventar :

p -

613

2. Numele colectorului :

I on

Sin1io11 escu

3. Denumirea probei :

P erisphiuctes dobrogensis
S IMIONE SCU

4. Locul de

pro ·r en i e nţă:

Dob1'ogea

de

Sud

Hîrşova

5.

Poziţia geol ogi că :

G. L ocul de

Oxfordian

pă s trare:

Spaţiu

Vitrina :
Raftul:

vr

Dulapul;

75

1/5

Se rtaru l :

13

- - - --- - - -

Jt

-------~

2 ex .

72: 564 .53: 551.762.312
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rezervat

Coleclal :

._ION SIMION[ seu (1891- (906)
LOC DE
PROVEN!EN_TĂ

SISTEMATICA

ECH!NODER/VJATA
CRINO/DEA
5{;3 .5(

ECHINO IDEA
5€3 .95

DEVONIAN
551. 734

Dobrogea de Nord
T1Jlceo . Dea/vi 81Jjor
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5517&2 .., t:/IHI 11/rşovo . CeKirgeo .
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PELECYPODA
564 I

TR IASIC
.werfeni on
551. 76/. / .

Ani si an
551. 76 /. 21

Lodin i on
551. 76/.22
JURASIC

O.rfordion
551. 762

GASTROPODA
5bld

''2

AMMONOIDEA
5(;Q .5!J
8ELCMNOIDEA

561.dB

BRACHIOPOOA
56/J.8

ARTHROPODA
DECAPODA
5b5.38Q

Dobrogea de Nord
Desli Coi r a
Dobrogea de Nord
rulc eo
Dobrogea de Sud
Cex irgeo,Topof. Jlir~ov~

Kimmeridgion. Dob_rogeo de Sud.
551. 762. .'' '
CeK1rgea . Tapai .
J URAS I C
Dob ro gea de Sud.
Kimmer idqior. Cexirgeo

55/. 'Nil. I

TR I AS IC

Wer fen i on
$51 7(;( . /

TR I AS IC

1..od1hian
55/. 1
' '/. 22

DEVO NIAN
55/ . 731/

481
525 ; Jl.800
120

70
//.700
500 ; 600; 2.210

€05
516

JURASIC

0.1for di an

Dobrogeocle Norc
Tul cea

625

Dobrogea de Nord
Tu/C'eo

84

Dobrogect de Nord
J..logigh i"ol
Dobrogea de Nord
TulC' eo . Dealul B ujor

20

Dobrogea de Sud

CeKirgea

55/. '1&2 . 312

Fig. 4
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ÎNR EGISTRARE

480

551 7'2 . 3$1 .

CEPJ.IA LOPODA TR I AS I C
Werfen i on
NA/JTILOIDEA
5{;Ll.52

Dobrogea de Nor d
Tul ceo.

NUMĂR DE

620

d) Fişele de evidenţă cumulative pe colecţionar reprezintă o vedere de ansamblu asupra faunei dintr-o coleoţie.
Dintr-o astfel de fişă cu caracter general se poate afla în primul
rînd ce grupe de organisme au format obiectul de studiu al cercetăto
rului, căror formaţiuni geologice aparţin acestea, din ce regiuni au fost
colectate şi în sfirşit, prin apelul ce se face în registrul de evidenţă care sînt sp~ciile .şi unde se află depozitate.
Fişa ce are ca titlu numele cercetătorului care a studiat fauna este
divizată pe verticală în patru rubrici : 1) Sistematica. 2) Poziţia geografică. 3) Loc de provenienţă. 4) Numere de înregistrare.
Prima rubrică este destinată sistematicii paleontologice - care
este un prim criteriu de selecţie. Se înscrie în1crengătura şi în subsidiar
clasele, la care se adaugă clasificarea zecimală. Inscrierea se face în
ordinea logică, începînd cu organismele inferioare, Protozoa, r2ontinuînd apoi cu organismele siuperior organizate pînă la Mammalia.
în interiorul fiecărei clase urmează o nouă selecţie - subîmpăr
ţirea organismelor pe unităţi cronostratigrafice. Se urmează şi aici ordinea cronologiică, de la formaţiuni vechi .la formaţiuni noi şi se menţine ierarhia cronostratigrafrcă rangurile : sistem, serie, etaj. Fiecă
rei unităţi cronostr'atigrafice i se adaugă claJSirficarea zecimală interhaţională.

tn rubrica următoare se notează pentru fiecare unitate cronostrade rang inferior, unităţile şi subunităţile geomorfologice, din
care a fost recoltată fauna, iar în dreptul fiecărei subunităţi geomorfologice, în rubrica 4 se notează numere de înreg-istrare.
Pe contra...,pargina fişei se trece lista bibliografică cu titlul lucră
rilor ce au avut ca obiect studiul faunei cuprinse în fişe.
Am considerat că nu este necesar să realizăm fişe mai complexe
cu descrieri de spedi, sinonimii, fotografii, deoarece acestea reprezint<l
fişe de cercetare. ln realitate, specialiştii care consultă colecţia de paleontologke doresc să vadă pentru studiu sau comparaţie o sperie anume
şi nu fotografia ei. Deşi de 10 ani există posibilitatea reală de utili7.ore
a aparaturii serviciului de documentare mecanizată al Institutului Geologic, nu am încercat să adoptăm un alt sistem informaţional şi anume.
trecere·a datelor pe fişe perforate.
Pentru paleontologie, considerăm acest sistem mrult mai greoi din
următoarele motive :
- Sînt necesari ani de zile şi un număr mare de specialişti pentru a realiza codificarea şi indexarea sutelor de mii, poate milioanel01·
de specii din Cambrian pînă în Actual, descri1se în literatură. Cu titlu
informativ amintim că numai din încrengătura Mollusca în clasa Cephalopoda, - Nautiloidea şi Ammonoidea sînt recunoscute ca valide
pînă acum 800 şi respectiv 1954 de genuri, fiecare gen avînd de Li
3 pînă la cm 20 de specii, iar clasa Bivalvia sînt 2.169 genuri valide ;
- Codificarea trebuie completată m·i de cite ori apar noi taxoni ;
- Si stemul de fişe perforate pe care-l avem permite introducerea a 9.999 termeni, <led codificarea nu se poate realiza la nivel de
specie;
tigrnfică

1
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- Timpul necesar pentru obţinerea unei informaţii este mai mlungat ; cercetătorul nu mai vine în contact direct cu fişa, ci apeleaz;!
la două centre şi la cel puţin doi intermediari.
Sistemul pe care 1-aim prezentat are desavantaje şi avantaje :
Este oarecum primitiv deoarece necesită un volum mare de
fişe ;
Cere o cantitate mare de muncă pentru dactilografierea fişe
lor, înscrierea clasificărilor zecimale şi aranjarea fişelor în fişiere.
Avantaje:
- Este economic. Pentru a-l realiza este nevoie de un fişier, de
fişe şi de o persoană care să se ocupe de dactilografierea fişelor ;
- Completarea fişelor de sistematică paleontologică, pe unităţi
cronostratigrafice şi unităţi geomorfologice, nu cere o specializare, ci
pur şi simplu puţină atenţie la copierea datelor din registrul de evidenţă;

- Dacă se adaugă clasificările zecimale, fişele pot fi aranjate de
personal cu calificare medie ;
- Orice informaţie se poate obţine în 2-3 minute, iar piesa
poate fi la dispoziţia cercetătorului în maximum 5 minute.
INFORMATIONAL ORGANIZATJON SYSTEM OF THE
COLLECTIONS

PALEONTOLOGICAL

ABSTRACT
The register system of the paleontological collections is based on the main
data which define the specimen : name of the species, origin place, geologica)
position and name of the specialist who studied the fauna.
According to these data there are faur types of register cards :
a) Register cards for the paleontological systematics ;
b) Register cards for the chronostratigraphic/geochronological classification :
c) Registcr cards for the cla!>sification according to the geomorphological
units;
d) Cumulative register cards in accordance with the collectors.
By means of these cards one can find the fauna existing in the collection : the total of the species belonging to a certain class ; the total of the fauna
of a certain geologica! age ; the total of the fauna in a certain region, and the
total of the fauna studied by a certain resc>archer.
The first three types of register cards are filled in for each register number.
The cumulative register cards in accordance with the collectors represent
a general view on the fauna of a co!lection. Such a ,general card can indicate
what groups of organisms have been studied by the researcher, what geologica!
formations these organisms belong to, what regions have they been gathered from.
the title of the papers dealing with the study of the faunas registered in the
cards and. finally, by means of the register one can find which are the species
and where are they deposited.

SYSTEJ\IE D'ORGANISATION INFORMATIONNELLE DF.S
COLLECTION PALtONTOLOGIQUES
RESUME
A la base des systemes d'evidence dans les collections paleontologiqucs
se trO'.JVent les principales donnees qui definissPnt l'echantillon soit: le nom de
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l'espece, le lieu de prelevement, la position geologique et le nom du specialiste
qui a etudie la faune.
En fonction de ces donnees on a con~u quatre types de fiches d'evidence.
- Fiches d'evidence pour les syst„matisations paleontologiques ;
- Fiches d'evidence pour la dassification chronostratigraphique/geochronologique;
- Fiches d'evidence pour la classificat10n par unites geomorphologiques ;
- Fiches d'evidence cumulatives pour collections d'auteurs.
Grâce a l'intermediaire de ces fiches on peut analyser la faune existante dans
la collection : le total des espcces d'une classe donnee, le total d'une faune d'un
certain âge geologique, le total d une faune dans une certaine region et le total
d'une faune etudiee par un certain auteur.
Les trois premiers types de fiches sont utilisees pour chaque nurnero d'enregistrement.
Les fiches d'evidence cumuiatives par collections d'auteurs donnent une
vue d'ensernble sur la faune d'une collection. Une telle fiche a caractere general indique les groupes d'organismes qui ont constitue l'objet d'etude pour
le chercheur, a quelle formation geologique appartiennent ces organismes, de quelles
regions on a preleve ces organismes, le titre des ouvrages qui ont eu pour objet
d'etude la faune inclue dans les fiches et enfin - faisant appel au registre d'evidence - quelles sont les especes et ou sont localises les depâts.
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EVIDENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ BAZATĂ
PE FIŞE CU PERFORAŢII MARGINALE
ÎN MUZEELE DE ŞTIINŢELE NATURII
l\IIBAI MIBALCIUC

Muzeul de

ştiinţele

naturii

Focşani

Varietatea sistemelor de depozitare şi manevrare, metodele diferite de preparare şi conservare, determinate de materialele din care
obiectele sînt confecţionate. impun gruparea şi organizarea materialului muzeistic existent după anumite criterii.
Cunoscind faptul că unele obiecte de muzeu, cu mică valoare materială pot avea o importanţă ştiinţifică inestimabilă, evidenţa fondului
muzeal trebuie să rezolve o dublă sarcină, şi anume, de a ocroti proprietatea socialistă printr-o evidenţă administrativă stri1ctă şi de a face
faţă oricăror solicitări de ordin ştiinţific. furnizfod in mod operativ maximum de informaţii, într-o formă cit mai accesibilă.
In cadrul muzeelor de ştiinţele naturale, unde activitatea de colectare se face prin contactul nemijlocit cu natura, distingem două etape
principale ale evidenţei fondurilor muzeale : o etapă a evidenţei primare, care se desf~oară direct in teren şi con'Stă în completarea unor
„etichete de cimp'• şi, o a doua, a evidenţei sistematice, care are drept
scop detenminarea ştiinţifică a materialului, stabilirea clasificării ştiin
ţifice şi ulterior, înregistrarea definitivă a acestuia.
Instrument de documentare fundamental într-o colecţie, fişa de
obiect, cartonată, aşezată vertical şi în ordinea numărului de im·entar,
concepută după sistemul „o fişă un obiect", cu o structură bine sistematizată, trebuie să fie uşor de citit, permiţînd găsirea unui element
de analiză a obiectului, exact la rubrica consacrată lui.
Concepută special pentru informarea ·ştiinţifică, fişa de obiect
trebuie să uşureze la maximum găsirea informaţiei căutate. alegînd
dintr-o mulţime de acelaşi fel. exemplarul care interesează pe cercetă
tor. Se pune deci problema parcurgerii pachetului de fişe (care în cazul sistemului „o fişă-un obiect" atinge uneori imii de exemplare) şi
a găsirii acelor fişe care interesează. Uşurată în parte de folosirea unor
fişe centralizatoare această operaţie de selecţionare, dnd se face mînuind fişă cu fişă, durează mult şi favorizează unele scăpări din vedere. Acest inconvenient se menţine şi in icazul utilizălii noilor fişe
analitice de evidenţă recent tipizate şi generalizate.
1
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Pentru uşurarea acestei operaţiuni s-a dovedit utilă folosirea sistemului bazat pe fişe cu perforaţii marginale, adaptat la necesită,ţile muzeelor de ştiinţele naturii din .ţara noastră, 1Sistem care poate fi folosit
paralel cu sistemul centralizat Jn cazul unor 1 coleoţii mari •cum este ice3
a muzeului nostru. Asemenea isoluţie prezintă următoarele avantaje :
- igă1 sirea irnformaţiei dorite fotir-un timp sicuî't;
posibilitatea găsirii, printr-o simplă opeflaiţie a tuturor obiectelor 1grupate după anumite teme-criterii, fără a mai fi necesară întocmirea mai multor fişe de obiect şi gruparea lor se1

parată;

eliminarea unor fişe centralizatoare, centralizarea fiind cuîn îm;ă'Şi codi.Jfitcarea fişei 'cu periforaţii ;
o mare siguranţă asupra rezultatului operaţiei, folosindu-se latura ei oarecum mecani1 că;
sistemul nu necesită aranjarea fişelor într-o ordine prestabilită, 'cum ar fi numărul de inventar, nid înainte, nici după
efectuarea operaţiei.
numărul de combinaţii posibile, în regăsitre foarte mare chiar
şi pentru o fişă ·cu un singur rînd de pe1~foraţii, ce poate fi
prinsă

-

calculat

1

după relaţia: c~. =

m (m-1) (m-2)..
(m-m+l)
-----n !

în carre n ! = 1 X 2 X 3 ... . Xn
oferă un argument în plus pentru utilizarea sistemului.
Astfel, o fişă 'cu dimensiunile de 205 X 150 :mm, permite executarea a icite 20 per.foraţii pe laturile mari ~i tUn număr de 15 perforaţii
pe laturile mid. In acest caz, numai pentru latura cu 20 perforaţii putem obţine un numă1r de 190 combinaţii, conform ,calculului :
1

c:m
2

=

20 X 19
---- =
1 X 2

190

I

Intreaga fişă va permite un număr de 590 combinaţii, care, prin
codificare ar putea simboliza 590 date-caracteristici ale obiectelor. Prin
folosirea perforaţiei pe două rinduri sau a ·combinaţiilor a cite trei perforaţii. acest număr creşte şi mai mult, atingînd ordinu~ miilor.
Lucrul cu fişe ,perforate implkă ,o operaţie de ioodifilcare, nu foarte
comp1i'cată, întocmită pentru ·fiecare colecţie rin parte, fiecare „dată"
din fişă va corespunde unei 1combinaţii numerice.
Găsirea informaţiei !dorite se reaHzează drupă citi:rea codului, prin
introduceTea a două tije metalice în perforaţiLle 1corespunzătoare şi s'Cuturarea paichetului de fişe. Vor 1cădea fişele ou periforaţia deschisă spre
exterior, corespunzătoare datei-caracteristicii căutate.
Acest lucru se poate obţine folosind şi 1cHferi1te tipuri de vibratoare.
Să dăm tiln ,exemplu : s-a stabilit prin cod -ca pentru ordinul
„Rosales" 1să corespundă perforaţiile 18-19, iar ,pentru genul „Rosa
canina", penforaţiile 33-35. In acest 1oaz, introdUJcerea ti:jelor în perforaţiile 18 şi 19 va extrage toate fişele aparţinînd ordinului Rosales,
după cum introducerea în perforaţiiile 33-35 iva permite selecţionarea
tuturor exemplarelor de Rosa .canina aflate în icolecţie.
1

1
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Pentru colecţia de ornitologie a unui muzeu, ar trebui luate în
considerare un număr de 352 1 combinaţii, reprezentî111d 19 ordine cu
333 specii ornitologice existente în ţara noastră (vezi I. Cătuneanu,
Al. Filipaşcu, D. Mt.mteanu, Em. Nadra, V. Pop, C. Rosetti-Bălănescu,
M. Tălpeanu - „Nomenclatorul păsărilor din România" - „Ocrot. nat."
t. 16, nr. 1, p. 127-145, Bucureşti, 1972).
lntrucît perforaţiile unei fişe permit un număr mult mai mare de
combinaţii, putem codifica şi alte caracteristici, cum ar fi sexul, stabilitatea (sedentar, oaspete de vară, de pasaj, oaspete de iarnă, accidental),
biotopul (litoral-deltă, baltă, luncă, cîmpie, silvo-stepă, deal, munte-gol,
alpin), mod de preparare etc.
Dezavantajul acestei metode constă în faptul că foloseşte o fişă
pentru fiecare obiect, în condiţiile unui fond mai mare de 2000 de fişe
selectionarea si căutarea devenind mult mai anevoioase. Totuşi, eficient~ acestui 'sistem constă, mai ales, în economisirea timpului în procesul de ,,căutare".
Codificarea în sine nu prezintă o problemă prea complicată, iar
executarea perforaţiilor se realizează, rapid şi simplu, cu perforatoare
manuale, în momentul 1completării fişei. Eventualele fişe cu perforaţia
deteriorată pot fi uşor înlocuite.
Sistemul cu fişe perforate marginal contribuie mult la operativitatea acţiunii de informare ştiinţifi1că, ·elimină o serie de etape intermediare ale evidenţei, eliberînd personalul ştiinţific de munca anevoioasă a indexării. Folosirea acestui sistem, în Muzeul de Ştiinţele
Naturii - Foicşani, pe parcursul mai multor ani, a dat satisfacţii depline, întrudt apli'carea practică a acestui ~i1st1 em a imprimat un ·caracter sistematizat activităţii noastre de evidenţă a eolecţiilor, spre folosul cercetării documentare şi, în general. al activităţii ştiinţifice depuse
în muzeul nostru.

UN SYSTEME DU TYPE „EDGE PUNCHED CARDS" POUR LE RECHERCHES
DOCUMENTAIRES AU MUSEE DE SCIENCES NATURELLES
RESUME
Le catalogue des collections d'un Musce d'Histoire Naturelle comme celui
de la ville de Focşani - tres riche du point de vue du nombre des pieces interessant le patrimoine culturel national - exige un travail de documentation extremement precis et detaille. Une documentation traditionnelle partant du registre
de l'inventaire ne peut etre que defectueuse du point de vue du traitement des
informations. L'auteur a entrepris d'experimenter un systeme informationnel utilisant des fiches a perforations marginales, systeme qui s'est vite avere avoir
une grande cfficience, autant du point de vue theorique que du point de vue
pratique. Les possibilites de codification et du tmitement multiple des infonnations qu'offre ce systeme en cours d'experimentation, ont determine Ies muscographes de ce musee de l'adapter a toutes Ies collections.
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PERFECTIONAREA
,
SISTEMULUI DE EVIDENTĂ
,
A PATRIMONIULUI
CULTURAL NATIONAL
•
MASĂ ROTUNDĂ
TULCEA 15 octombrie 1977

MASA

ROTUNDĂ

CU PRIVIRE LA
REALIZĂRILE OBŢINUTE ŞI PERSPECTIVELE
SISTEMULUI DE EVIDENŢĂ A
PARTRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL

de Comitetul judeţean pentru CulMuzeul Deltei Dunării în după amiaza zilei de 15 octombrie 1977, au participat, alături de specialiştii în pro' bleme de documentare şi informatică invitaţi, un mare număr de muzeografi din oficiile judeţene pentru patrimoniul cultural naţional precum şi reprezentanţi ai presei şi radioteleviziunii.
Prezidate de către tovarăşa prof. univ. dr. Tamara Dobrin - vicepreşedinte al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, tovarăşul Ion
Gheorghe - secretar al Comitetului judeţean de partid Tulcea şi tovarăşul Vasile Şerban preşedinte al Comitetului judeţean pentru cultură
şi educaţie socialistă, dezbaterile au fost conduse de către prof. univ.
Virgil Cândea, membru al Comisiei centrale de stat a patrimoniului cultural naţional şi preşedinte al Asociaţiei „România".
Problematica propusă ispre discuţie a OU!prins :
- modalităţi şi etape în organizarea ev~denţei patrimoniului cultural naţiona~ ;
metode moderne de prelucraTe a datelor in prindpalele domenii ale evidenţiei patrimoniului cultUTal naţional ;
- elaborarea instrumentel'or terminologice {tezaure de descriptori, vocabulare etic.) ;
- perspectivel e proiectării unor sisteme informatice pentru evidenţa patrimoniului 1oultural naţional.
Masa rotundă organizată la încheierea 'lucrărilor iconsfătuirii a
conJStituit un binevenit prilej de reafirmare a unor puncte de vedere,
de semnalare a unor probleme 1şi greutăiţi, de sublliniere 1şi de darificare in legătură :cu direcţiile .şi metodele de .optimizare a aicU.vităţii de
evidenţă a \Patrimoniului cultural naţional.
La masa

rotundă

organizată

tură <Şi educaţie socia'listă şi

1

1

•
*
fogcriinld1U...JSe la curvint

.şi

*
·eornerinid deZJbaterilor un caracter de
mJ!meroase instituţii de 1culde în'Văţămînt superior au

aleasă ţinută ştiinţifică, I'leprezentanţii din
tură, institute de ·cencetare, proiectare ~i
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ţinut să sublinieze oportunitatea consfătuirii organizate la Tulcea circumscriind, totodată, aria unor preocupări comune şi stabilind puncte
de contact în virtJutea unor potenţiale rolalborări.
Astfel, Consfătuirea şi masa rotundă organizată la Muzeul Deltei
Dunării Tulcea s-au bucurat de participarea următoarelor instituţii :
Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene
Biblioteca Centrală de Stat - Bucureşti
Biblioteca A:cademiei R. S. România
Biblioteca Institutului de arte plastice „N. Grigorescu"
Bucureşti

-

-

Centrul special pentru perfecţionarea cadrelor al C.C.E.S.
Centrul teritorial de calcul electronic - Tulcea
Complexul muzeistic - Iaşi
Direcţia generală a Arhirvelor Statului
Iru;titutul de arte plastice „N. Grigorescu" - · Bu<:ureşti
Institutul de arheologie - Bucureşti
Institutul 1central pentru conducere şi informatică - Bucureşti
Institutul de cercetări pedagogice şi psihologice - Bucureşti
fostitutul de geologie şi geofizi'Că - Bucureşti
Intstitutul de istorie „N. Iorga" - Bucureşti'
Institutul de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol"
Iaşi
Institutul de istoria artei - Bucureşti
Institutul naţional pentru informare iŞi documentare
Muzeul de artă al R. S. România
Muzeul de istorie al R. S. România
Muzeele j'Uldeţene şi oficiile pentru .patrimoniul cultural naţio
n~l din : Piteşti (Argeş), Bacău, Botoşani, Braşov, Oradea (Bihor), Brăila, Buzău, Constanţa, Tir,govişte (Dîmlboviţa), Galaţi,
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Tg. Jiu {Gorj), Slobozia (Ialomiţa), Ilfov, Baia Mare (Maramureş), Drobeta-T. Severin (Mehedinţi), Piatra Neamţ (Neamţ).
Ploieşti (Prahova), Sibiu, Suceava, Timişoara (Timiş), Vaslui,
Rîmnicu-Vîlcea, (Vîlcea), Focşani (Vrancea), municipiul
Bucureşti.

Muzeul literaturii române - Bucureşti
Muzeul militar central
Muzeul satului şi de artă populară
Radioteleviziunea română
Revista Muzeelor şi Monumentelor
Universitatea Bucureşti
Universitatea „Babeş-Bollyai" - Cluj-Napoca
Universitatea „Al. I. Cuza" - Iaşi

-

•

•

•

rotundă privind realizările obţinute .şi perspectivele de
a sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural naţio
nal au fost invitaţi să participe :

La masa

perfecţionare

-

Prof. unirv. d<r. Tamara Do:brin -· vicepreşedinte al Consiliului Cu'lturii 1şi Educaţiei Socialiste
lng. Gheorghe Anghel - director al Institutului naţional pentru informare şi documentare
Aneta Anghel - director al Muzeului judeţean de istorrie Galaţi
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dr. Iulian Antonescu - director adjunct în Consiliul Culturii
şi Educaţiei Socialiste
Romulus Antonescu - Consiliul Culburii şi Educaţiei Socialiste
Dalila Aramă - Biblioteca Academiei R. S. România
Ion Arhip - director al Complexului rnuzeistk - Ia.şi
dr. Andrei Aricescu - director adjunct în Consiliul Culturii
şi Educaţiei Socialiste.
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-

-

-

Acad. dr. ing. Aurel Avramescu
Nicolae Baldea - Institutul central pentru conducere şi informatică Bucureşti
Lector univ. dr. Ligia Bârzu - Universitatea Bucureşti.
Maria Carca:dia - director al Muzeului juldeţean de istorie Focşani (Vrancea)
prof. dr. Virgil Cândea - preşedinte al Asociaţiei ,,România"
dr. Constantin Comorovschi - Institutul de cercetări pedagogice şi psihologice - Bucureşti
Acad. prof. univ. dr. doc. Emil Condurachi
prof. dr. doc. Hadrian Daicoviciu - director al Muzeului de
istorie al Transilvaniei - Cluj-Napoca
prof. dr. Vasile Drăguţ - rector al Institutului de arte plastice
„N. Grigorescu" - Bucureşti
dr. Radu Florescu - Centriul special pentru perfecţionarea cadrelor de pe lingă C.C.E.S.
prof. dr. Dinu C. Giurescu - Institutul de arte plastice „N. Grigorescu" - Bucureşti
Maria Iacob - Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste
Sabin lacobescu - Centrul teritorial de calcul electronic
Tulcea
Anton Iliescu - director adjunct în Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste

221

-

dr. Cornel Irimie - director al Muzeului Brukenthal - Sibiu
Maria Jugănaru - director al Muzeului judeţean Slobozia -

-

dr. Georgeta Lăzărescu - Institutul de cercetări pedagogice
şi psihologice Bucureşti
dr. Andy Lehrer - Uniiversitatea „Al. I. Cuza" - fa.şi
prof. dr. doc. Solomon Marcus - Universitatea Bucureşti
Ing. Nkolae Mihai - director al Centrului teritorial de calcul
electronic - Tulcea
Ion Mihai - Consiliul Culturii .şi Educaţiei Socialiste
ing. Nicolae Mihăilă - IPROMET - Bucw·eşti
arh. dr. Cristian Moisescu - Consiliul Cuiturii .şi Educaţiei
Socialiste
Aurel Moldoveanu - Consiliul Culturii .şi Educaţiei Socialiste
Ioan Opriş - Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste
Andrei Paleolog - Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste
lector univ. dr. Zoe Petre - Universitatea Bucureşti
dr Lucian Roşu - redactor şef al Revistei Muzeelor
asist. univ. dr. Ana Maria Sandi - Universitatea Bucure.şti
Secţia pentru studiul sistemelor
Gavrilă Simion director al Muzeului Deltei Dunării Tulcea
dr. Georgeta Stoica - Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste
prof. dr. Ştefan Ştefănescu - Universitatea Bucureşti

(Ialomiţa)

-

-

-
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DIN CUVÎNTUL PARTICIPANŢILOR

Prof. dr. TAMARA DOBRIN
Vicepreşedinte al Consiliului
şi Educaţiei Socialiste

Culturii

Manifestarea la care participăm, organizată la sugestia sectorului
de evidenţă-studii din cadrul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste,
ne permite a adresa mulţumiri şi felicitări organelor de partid din jupeţul Tulcea, Comitetului judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă
şi Muzeului Deltei Dunării pentru eforturile şi condiţiile organizatorice
asigurate, pentru ospitalitatea de care au dat dovadă. De altfel, trebuie să
remareăm faptul că elforturile făcute de judeţul Tulcea, în vederea asigurării condiţiilor propice desfăşurării acestei întruniri ştiinţifice cu caracter de lucru, doNedesc înţelegef\ea .şi madul de rezolvare a problemelor culturii şi artei în judeţul Tulcea, unde au fost deschise, recent,
un nou dnematograf, o frumoasă casă de eul.tură, unde există un muzeu
cu importante realizări pe linia cercetării, ocrotirii şi valorifkării patrim.oniului cultural naţional şi unde monumente moderne semnifică istoria neamului nostru.
Dorim, totodată, să aducem mulţumiri tuturor cercetătorilor şi specialiştilor din institute de cercetare, din reţeaua Academiei, muzee sau
oficii pentru patrimoniul cultural naţional, care au .onorat cu prezenţa
şi· contribuţia lor această manifestare, tuturor 1celor care au pregătit şi
susţinut .comunică1ri, fădn1d un bilanţ al preocUJpărilor lor pe linia evidenţei bunurilor di.n patrimoniul cultural naţional.
în acest sens, aprecierile au fost făcute cu toată competenţa de
însăşi participanţii la sesiune, care au analizat stadiul, nivelul şi raportul
de referinţă la temele susţinute, fiind, de fapt, cei mai competenţi în a
trage concluzii asupra celor dezbătute. Este de obligaţia noastră să
amintim că, deşi nu toate cele ce puteau să se spună s-au spus, principala
concluzie pe care o putem trage, după aproape 3 ani de la apariţia Legii
ocrotirii patrimoniului cultural naţional şi după mai bine de un se•2ol
de existenţă şi activitate a reţelei muzeale, ne demonstrează faptul că
sintem încă în restanţă faţă de obiectivele evidenţei centralizate de stat,
înţeleasă ca acţiune rezultată din investigaţia directă şi controlul tuturor categoriilor de deţinători de bunuri susceptibile de a face parte din
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patrimoniul cultural naţional. Dorim să se înţeleagă unanim că este
vital şi strict necesar pentru noi să se finalizeze, conform prevederilor
Legii ocrotirii patrimoniului cultural naţional, evidenţa analitică a
bunurilor culturale aflate la prim~ipalii lor deţinători ; muzee, biblioteci, alte instituţii şi organizaţii obşteşti, culte religioase, persoane fizice. Aceasta nu înseamnă că se renunţă la ideea permanenţei acţiunii
de evidenţă, la tră.săturile ei de redescoperire, de cercetare şi de implicare în salvarea bunurilor culturale, prin salvare înţelegînd, în primul
rînd, profilaxie şi conservare. Datoria generaţiilor cu mai multă
experienţă, din sectorul instituţiilor culturale de profil sînt, desigur, deopotrivă de mari cu ale generaţiilor tinere, reprezentate
h această sesiune. Dacă n-ar fi apărut Legea ocrotirii patrimoniului
cultural, am fi continuat să menţinem bunurile culturale stocate în
instituţii, la culte religioase etc., aşa cum s-a constatat, uneori lipsite
chiar de documente de evidenţă primară ? Evident, răspunsul este categoric : nu ~ Dumneavoastră, cei prezenţi aici, sînteţi chemaţi să prelucraţi din punctul de vedere al evidenţei, şi sub raport ştiinţific, acest
patrimoniu. să-l transpuneţi în conştiinţa naţională şi, mai ales, să-1
oferiţi, prin
intermediul valenţelor lui, circuitului internaţional de
valori culturale. Trebuie să precizăm : evidenţa nu este doar un simplu
deziderat. metodele şi tehnicile ei nu sînt scopuri în sine, ci instrumente
utilizate în favoarea unei politici culturale raţionale, de valorificare a
avuţiei culturale. Sub raport tehnic, sint.em chemaţi să remediem rapid
rămînerile în urmă în acest domeniu, avînd în vedere mai ales, sarcinile ştiinţifice la care trebuie să răspundă deopotrivă instituţiile culturale ca şi cele ştiinţifice, sarcini reieşite din necesitatea elaborării marilor tratate de istorie, istoria artei şi culturii româneşti, în cadrul că
rora, un argument absolut obligatoriu este patrimoniul cultural. Reamintim, în acest sens, că multe din argumentele pe care le-au adus politicienii noştri democraţi, oamenii noştrii de cultură şi artă în confruntă
rile internaţionale pentru susţinerea cauzei independenţei şi suveranităţii patriei, în momente de răscruce, provin din sfera patrimoniului
cultural. Cu toate acestea, bunurile patrimoniului cultural naţional,
mobile sau imobile, sînt încă inegal cunoscute sub raportul valenţelor
şi semnificaţiilor lor.
Pe de altă parte, trebuie să admitem un adevăr absolut : noi nu
trăim izolaţi, nu sintem rupţi de oontextul marilor prefaceri economicosociale şi culturale cu care se confruntă, astăzi, ţara şi lumea, realităţi
care modifică uneori faţa pămîntului şi formele de manifestare umane.
Muzeele şi oficiile judeţene, ca unităţi culturale specializate, cu funcţii
pregnant ştiinţifice şi educative, fac parte dintr-un sistem în cadrul
căruia trebuie capacitate toate celelalte forţe care pot contribui la realizarea unei strategii culturale în domeniul patrimoniului cultural naţional : cele din cercetare, învăţămînt, organizaţiile de masă, de copii
şi tineret, masele largi de cetăţeni care au memoria şi experienţa lucrurilor şi a locurilor. De aici rezultă sarcinile specifice oficiilor pentru
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patrimoniul cultural naţional pentru o mai intensă popularizare a spiritului Legii ocrotirii patrimoniului cultural naţional, pentru înţelege
rea mai clară, profundă, ştiinţifică a semnificaţiilor politice, naţionale,
patriotice, ale conceptului de patrimoniu cultural naţional, a semnificaţiei, a valorii lui, în dăinuirea noastră de demult, de azi şi de mîine.
Această problemă devine, deci, o problemă a capacităţii de înţelegere
a maselor ~i atragerii lor în această activitate, pentru ca astfel, să rezolvăm problemele de evidenţă, de cercetare şi de păstrare propriu-zisă
a avuţiei noastre culturale. Este bine ştiut că poporul nostru a păstrat
bunurile culturale, în primul rînd prin familie şi societate, îngrijindu-le
şi transmiţîndu-le cu sfinţenie, din generaţie în generaţie. Desigur, că
atunci cînd avem în ţară un cadru legal şi organizatoric, această operă
amplă este cu mult mai uşor de dirijat. Dorim deci, să se înţeleagă că
activitatea noastră de evidenţă nu este o activitate izolată şi că noi nu
sîntem unicii deţinători ai acestei imense obligaţii sociale. Fişarea patrimoniului cultural naţional nu este un act negociabil, ci este o obligaţie
profesională a tuturor specialiştilor din reţeaua de muzee, biblioteci cu
fond de carte veche şi rară, oficii pentru patrimoniul cultural naţional
şi "1 institutelor de cercetare care deţin fonduri patrimoniale. De aceea,
considerăm ca foarte justă observaţia, precizată aici, cu privire la faptul
că lipsa de informare a instituţiilor şi maselor largi despre patrimoniul
cultural poate atrage după sine indiferenţa, distrugerea sau eroarea,
conştientă şi inconştientă. Educaţia în această problemă, lămurirea semnificaţiei obiectelor de valoare trebuie s-o realizăm noi şi trebuie să o
facem mult mai bine.
Există un plan unic naţional de cercetare, cu responsabilităţi nominalizate, în cadrul lui fiind prevăzute forme de prezentare a rezultatelor parţiale sau finale, pe reţea şi pe profile, pe teme şi c·olective, pe
nuclee, pe unităţi zonale sau naţionale, fiind specificate termenele şi
instrumentele cu care acest plan se finalizează. Repertoriile naţionale
de bunuri din patrimoniul cultural naţional au devenit acum o problemă prioritară ca şi cataloagele, monografiile şi publicarea marilor
colecţii. Reevaluarea acestui patrimoniu este de primă importanţă pentru că azi, nu este secret pentru nimeni, avem mai puţin posibilitatea
de a răspunde la întrebările privind scările de valoare, această deficienţă revenind tot lipsei de evidenţă. Consecinţele negative ale elementului surprins mai sus, conduc la crearea de acumulări lipsite, uneori.
de o riguroasă selecţie, a manifestării atitudinii de colecţionar de tip
„adolescentin", neavizat de valoarea bunurilor. Adunăm obiecte etno-grafice, de artă sau de istorie, conducîndu-ne după criterii ştiinţifice,
de multe ori însă adunîndu-le numai din instinctul de acumulare. Stocarea nu este un proces necesar în toate cazurile, existind pentru operele
care nu se înscriu pe o scară priorita1·ă din punct de vedere valoric.
alte forme de păstrare. Efectele negative ale unei asemenea atitudini
duc la omiterea unor domenii şi sectoare ca de pildă, cel tehnico-ştiin
ţific. De aceea, considerăm necesară formarea unei atitudini noi, ştiin-
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ţifr2e,

la muzeografi, ca factor esenţial în îmbogăţirea patrimoniului.
Acest lucru devine posibil printr-o îmbunătăţire a sistemului de informare, de pregătire şi perfecţionare profesională a cadrelor. Trebuie,
în acest sens. să realizăm un echilibru între tehnicile moderne şi cele
tradiţionale de investigare a patrimoniului cultural, să realizăm vocabulare controlate care să reflecte, prin terminologia proprie limbii vii
româneşti, cerinţele statisticii lingvistice. In acest sector vom apela la
colaborări, ele fiind, de altfel, implica.te prin chiar prevederile plant-Ilui unitar de cercetare, Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie înscriind acest plan în planul naţional de cercetare, cu valori indi,-idualizate în bugetele instituţiilor. Considerăm util să apelăm la folosirea echipamentelor şi aparaturii de investigaţie existente pe plan local
sau naţional, prin sistemul contractelor, un rol însemnat revenind, pe
această linie, laboratoarelor zonale de restaurare, care vor trebui să
asigure obiectivele determinate de necesităţile planului de conservare
şi restaurare. Chiar fără a dispune de aerofotogrametrie peste tot, se
pot, de pe acum, întocmi schiţe, rapoarte, ridicări topografice, relevee
ale zonelor arheologice şi ale unor monumente istorice, pe care să le
utilizăm în protejarea şi cercetarea monumentelor şi a siturilor arheologice.
Facem aici remarca existenţei unui decalaj intre rezultatele directe ale săpăturilor arheologice şi lucrările de conservare, restaurare
sau consolidare, deşi acestea sînt prevăzute de lege ca obligaţii ale titularilor planului de săpături arheologice. Unele aspecte negative trebuie
neapărat să le remediem. Astfel, este necesar să întocmim, în primul
rind, evidenţa analitică acelor rezultate recent din săpături, sau aflate
în depozite şi să ne concentrăm forţele şi mijloacele mai ales la obiectiYe prevăzute în plan.
în cadrul dezbaterilor au fost amintite unele probleme de interes naţional ce implică judeţul Tulcea, cum ar fi cercetarea şi punerea în valoare a Deltei Dunării. Aici vom proceda ca în primele campanii ştiinţifice complexe, iniţiate în urmă cu 6-7 ani, în domeniul etnografiei, în speţă, în acţiunile prevăzute pentru atlasul etnografic al
României şi pentru colectarea în zone ca Oaş şi Mehedinţi, a celor
mGi reprezentati\·e bunuri : \"om iniţia deci, o campanie de cercetare
cu cadrele noastre din muzee, la care vom aso:ia facultăţile de biologie,
care, prin intermediul practicii studenţilor, pot participa la activităţi pe
grupe de specialitate în domeniile florei, faunei etc.
Mulţumind organizaţiilor şi deopotrivă, participanţilor, transmiţîndu-le tuturor felicitărileConsiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste,
ne exprimăm dorinţa de a ne întîlni la consfătuirile ce vor avea loc
pentru confruntarea realizării temelor de cercetare, la sesiunile de rapoarte ca şi la alte manifestări care vor avea ca subiect problemele optimizării mijloacelor şi tehnicilor de evidenţă a patrimoniului cultural
naţional. în acest sens, considerăm această manifestare drept prima,
dintr-o mai mare serie, ce vor fi destinate modernizării sistemului informaţional al culturii.
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ing. GHEORGHE ANGHEL
Director al Institutului naţional
pentru informare şi documentare

Invitarea Institutului naţional de informare şi documentare de a
partidpa la Consfătuirea dumneavoastră ne-a onorat şi am dat curs
acestei invitaţii pentru care vă mulţumim.
, Vă mărturisesc sinioer că ceea ce am auzit 1a aiceastă masă rotundă
şi ceea ce mi-au relatat colegii mei care au partidpat ldin prima zi la
Consfătuire, m-au impresionat profund, depăşind cu mult ceea ce anticipam în discuţiile purtate înainte de a da cur'S acestei invitaţii.
Institutului naţional de informare şi documentare, în conformitate
cu legislaţia care-i reglementează atribUJţiHe, îi revine rolul de a coordona întreaga activitate de informare şi dorumentare din ţara noastră.
El continuă nişte tradiţii destul de boga'te în acest domeniu, dar din
neşansă în ţara noastră, în trecut, s-a acordat atenţie numai laturii informării şi documentării tehnico-ştiinţifice. Aiceste tradiţii au fost continuate şi vedem ,astăzi la o reuniune de o asemenea anvergu~ă, constatînd cu surprindere şi totodată cu plăcere, că o latură a activităţii de
informare, aş spune deloc de neglijat, a informării în domeniul patrimoniului cultural naţional, are un stadiu de dezvoltare atît de mare şi
rezultate atît de bune.
Profitînd de prezenţa la această masă rotundă a tovarăşei vicepreşedinte Tamara Dobrin, îmi exprim părerea personală .că activitatea
dumneavoastră în acest domeniu este vitregită prin lipsa unui oficiu
de inform:are şi documentare încadrat corespunzător cu personal de specialitate, care să coordoneze această problematică atît de complexă şi
specifiică. Dezbaterile purtate la Consfătuire şi în această seară susţin
cu prisosinţă această necesitate.
Discuţiile purtate pînă acum s-au referit doar la importanţa şi
dimensiunea pe plari naţional a ceea ce se ·caută ,să se pună la punct în
domeniul informării şi documentării a evidenţei patrimoniului cultural
naţional. Eu aş extinde această importanţă şi dimensiune şi la cea internaţională.

Trebuie avut în vedere şi în domeniul dumneavoastră de acti\·itate, că în afară de vehiicrularea acestor informaţii deosebit de impar.,.
tante la ni·ve'1ul nostru naţional, la fel de importcmt este să se asigure
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condiţiile pentru accesul şi schimbul internaţional, aşa cum este prevă
zut şi în documentele de partid şi de stat privitoare la politica externă,
a ţării noastre.
Această tendinţă se manifestă şi pe plan mondial. Dacă la început
L'NISIST-ul - sistemul mondial de informare elaborat de către
UNESCO. îşi propunea doar tematica informării tehnico-ştiinţifice, în
prezent sint tendinţe de lărgire a sferei informaţionale şi cu domeniul
cultural. Pentru a fi în pas cu vremea, este momentul să avem în vedere
neapărat şi această posibilitate <.ie interconectare la fluxul informaţio
nal internaţional.
Ţinind seama de stadiul la care se găseşte elaborată evidenţa patrimoniului cultural naţional. de complexitatea domeniului şi problemele deosebite care se ridică în continuare, reieşite din lucrările prezentate şi discuţiile purtate pe marginea lor şi la această masă rotundă.
accentuez asupra necesităţii asigurării unui cadru organizatoric corespunzător, plecînd de la faptul că activitatea de .informare şi documentare nu se poate face astăzi decît cu oameni cunoscind bine această meserie. cu personal ded de specialitate.
Institutul naţional de informare şi documentare, coordonat după
cum se cunoaşte de către Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie. în cadrul atribuţiilor care-i re\in. \"a găsi posibilităţi de colaborare. menţionînd însă că principala forţă o reprezentaţi dumneavoastră.
Încă odată \"ă mulţumim pentru invitaţia făcută, remarcind totodată rnndiţiile organizatorice desăYîrşite asigurate Consfătuirii şi ţinut..i
ştiinţWcă decsebită a materialelor susţinute şi a dezbaterilor.
Cu acordul dumnea\·oastră, reze1Tăm paginile revistei noastre
... Probleme de informare şi documentare" pentru a face cunoscut în
ţară şi peste hotare această importantă consfătuire.

~TEFAN

GAVENEA

Muzeul Deltei Dunării - Tulcea Oficiul pentru patrimoniul cultural
naţional

Consfătuirea pe care am găzduit-o în aceste zile la Tulcea a permis o mai amplă cunoaştere a realizărilor şi experienţelor întreprinse
în diverse unităţi muzeale, ca şi în alte instituţii, pe linia înmagazinării
şi regăsirii cit mai eficiente a informaţiilor. In acelaşi timp au fost
aduse în dezbatere o serie de probleme legate de specificul muncii
de evidenţă, de greutăţile întimpinate în această direcţie.
Acestea din urmă au rezultat şi din faptul că nu am avut de la
bun început '0 concepţie clară privind modul de compLetare a rubricilor fişei analitice de evidenţă, întocmirea dec1araţiilor şi a proceselor
verbale de constatare, priorităţile de luare în evidenţă etc. Au existat
situaţii dnd am primit indicaţii contradictorii sau au fost impuse modificări pe parcurs, .înlocuindu-se unele tipizate cu altele.
Astăzi, cred că ne aflăm în pragul unei etape noi, cînd cu toţii
ştim mult mai multe lucruri. In această etapă se ·cer rezolvate, după
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cum am putut să ne dăm seama, probleme urgente, cum ar fi : problema vocabularelor controlate şi toate celelalte acţiuni legate de proiectarea unui sistem informatic.
Muzeul nostru a luat contact, încă de acum cîteva luni, cu Centrul
teritorial de cakul electronic Tulcea - ai cărui Teprezentanţi se află
în mijlocul nostru - pentru a analiza unele posibilităţi de colaborare
în vederea utiiiizării oakulatorulrui în evidenţa şi gestiunea muzeală.
Tovarăşii de la Centrul de calcul au dovedit o deosebită receptivitate
pentru problematica noastră. De aceea propun ca, în condiţiile proiectăTii la ni,vel central a unui sistem informatic pentru patrimoniul cultural naţional, să fim angrenaţi în testările ce se vor realiza în domeniul arheologic.
Proiectul de sistem pentru patrimoniul cultural naţional, proiectat
de Institutul central pentru conducere şi informatică, va trebui să includă şi problemele oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional şi ale
gestiunii muzeelor.
O. reţea informatkă a Oficiilor pentru patrimoniul cultural naţio
nal va putea rezolva întreaga problemă a centr.alizării ~ntr-un spirit
de eficienţă şi economicitate pe care numai informatica le poate oferi.
In acest sens, doresc să subliniez odată în plus, că atît Muzeul
Deltei Dunării din Tu1'cea cit şi Centrul teritori al de calcul vor răspunde
cu mult entuziasm la toate solkitările Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste sau ale Institutului central pentru informatică şi conducere
în direcţia participării noastre la optimizarea sistemului de evidenţă al
patrimoniului culturnl naţional.
1

NICOLAE MIHAILA

· Institutul pentru proiectări de
şi uzine metalurgice

secţii

Din cele audiate pină acum cit şi din discuţiile purtate, am încă evidenţa patrimoniului cultural naţional se referă .la patrimoniul cultural intern oit şi la bunurile culturale româneşti aflate în
alte părţi ale lumii. O atît de cuprinzătoare evidenţă nu se poate organiza decît Cl\.l ajutorul specialiştilor şi al informaticienilor.
Am înţeles, de asemenea, că sistemul de evidenţă ,centralizată al
patrimoniului cultural naţional trebuie să permită evaluarea stării de
conservare a fiecărui bun cultural în parte. Mai mult, evidenţei patrimoniului cultural naţional i se cer date privind drrulaţia acestor bunuri. - Iată deci, o sumă de motive pentru care se impune a se apela la
informatică. Un alt argument în favoarea informaticienilor este necesitatea :creerii unei baze de date care să îndeplinească, în afară de funcţiunile enumerate mai sus, rolul unui instrument de cercetare. Apelind
la programe speicializate şi de o bună gestiune a informaţiilor, ce.:rcetarea patrimoruiului cultural naţional va putea beneficia de răspunsuri
apte să pună în evidenţă aspecte inedite ale bunurilor culturale şi care
vor duce, neîndoielnic, la îmbogăţirea interpretărilor actuale.
ţel-es
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Din punctul de vedere al informaticii se impune însă ca datele
stocate .şi prelucrate să aibă un grad destul de ridicat de fiabilitate
pentru a se evita, pe cit posibil, actualizările prea dese şi pentru a nu
se ajunge la eliminări de informaţii care nu mai servesc la nimic, dat
fiind slaiba lor calitate. Am înţeles deci, că din punct de vedere al informaţiei, se impun, în primul rînd definiti:vate codirficările, formalizarea informaţiilor, care vor fi introduse în baza de date. Va trebui să se
stabilească un limbaj comun, pe domenii de ev11denţă distincte, utilizabil de către toţi specialiştii care întocmesc fişele analitice ale bunurilor
culturale. Aş vrea să subliniez că o bază sau bancă de date, pentru a
deveni un instrument de cercetare, trebuie să fie în posesia unar infonmaţii de bună calitate. De aceea cred că ar trebui să se acorde o
atenţie sporită validării acestor informaţii. mai ales că multiple greşeli
se pot adăuga chiar şi în etapa prelucrării lor, acestea din urmă datorate fiind neatenţiei sau greutăţilor întimpinate în descifrarea scrisului.
In altă ordine de idei, aş dori să atrag atenţi 1 a asupra faptului că
pentru a ajunge la implementarea unui asemenea sistem informaţional
cxmlucrarea cu specialiştii din alte domenii şi în special cu informaticienii, trebuie să se bazeze pe o anumită strategie, pe o .concepţie foarte
clară care să constitu~e însăşi punctul de plecare al acţiunii de proiectare. De aceea. efortul nostru trebuie îndreptat, în primul rînd, către
stabilirea necesităţilor reale prin clarificarea tuturor punctelor de vedere.
Ideea de a invita la masa discuţiilor pe v1irtualii dumneavoastră
parteneri şi 1colaboratori mi se pare fericită şi, în acest sens, vă mulţu
mesc şi totodată vă rog să mă consideraţi printre aceştia.

CONSTANTIN COMOROVSCBI
Institutul de cercetări pedagogice
psihologice - Bucureşti

Doresc
avea

să

şi

aduc o precizare într-o

problemă tehnică.

dar care poate

importanţă.

Cînd se ipune problema întocmilii unei bănci de date, care ar
aduce un sprijin de uriaşă însemnătate cercetărilor şi lucrărilor de conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, nu tre~
buie să exagerăm dificultăţile care se ridică şi care sînt, fără îndoială,
reale.
De exemplu, .în cazul unui instrument de acest tip, problema fiabilităţii infor~maţiei nu se pune în acelaşi fel ca în cazul unei bănci de
date din domeniul tehnicii. Datele ne.<>igure pot foarte bine să intre şi
ele, şi este chiar inev.itaibil să fie cuprinse într-un instrument de evidenţă a patrimoniului cultural naţional. Neputîndu-se stabili de la început datarea unei opere, autorul ei sau alte ·caracteristici importante, datele nesigure, aproximările, pot intra în banca de date cu un
indicator special, pentru că ele au cel puţin o valoare euristică. Orice
cercetare ulterioară în domeniul respectiv va merge la obiectul ·astfel
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semnalat, pe baza unor prime aproximări şi se va putea ajunge la precizarea ori rectificarea acestora.
Este adevărat că prezenţa unor date nesigure, ipotetice, ar putea
să afecteze puţin anumite cet'Cetări statistice aite apere avem în ace1:>t
domeniu, într-o perioadă determinată etc. - dar nu este un inconvenient care să ne îndreptăţească să spunem : ori numai date ~igure,
ori nimic.

ANDREI PALEOLOG
Consiliul Culturii şi
Socialiste

Educaţiei

Com;fătuirea găzduită cu atîta pricepere de către Muzeul Deltei
Dunării din Tulcea constituie, cred, un moment deosebit de important
pentru etapa actuală de realizare a evidenţei patriimoniului cultural naţional. Graţie iniţiatiivei

Consiliului judeţean pentru cultură şi educaţie
socialistă Tulcea au putut fi invitaţi la această masă rotundă factori de răspundere şi decizie, oameni de cultură şi specialişti în diverse
dqmenii, informaticieni, economişti, cercetători, studenţi şi cadre didactice, numeroşi membrii ai oficiilor judeţene pentru patrimoniul cultural naţional. Personal, am senzaţia că asist la o premieră. Pentru
prima oară de cînd se vehiculează ideea evidenţei centralizate a patrimoniului cultural naţional - şi această intenţie este veche de mai bine
de 100 de ani - iată, ne-am adunat laolaltă atît cei care realizează
concret această evidenţă cît şi cei care, în mod potenţial, vor fi beneficiarii direcţi.
. Am participat şi condus discuţiile referitoare la vocabularele con~olate. Acest subiect a atras cu precăldere etnografi, istorici de artă şi
arheologi. Principala concluzie care a reieşit rdin acest dialog se referă
la coordonare şi col>aborare. Realizarea unui vocabular de termeni normalizaţi şi apoi a tezaurelor de descriptorii nu poate fi lăs:ată pe seama
unor specialişti solitari, care manifestă mai mult sau mai puţin interes
pentru problemă. Realizarea acestor instrumente terminologice, absolut
necesare prelucrării informaţionale, nu poate fi asigurată decît printr-o
largă participare a s,peciialiştilor, prin constituirea unor colective de
lucru. Metodologia de realizare a vocabularelor, a tezaurelor este cunoscută şi ea a fost, nu odată, expusă prin cursurile de perfecţionare ale
Centrului special pentru perfecţionarea cadrelor al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.
Cu sprijinul Centrului, în curînd vom publiica şi această metodologie. O asemenea promisiune, reprezintă, fireşte, doar un simplu amă
nunt de factură didactică. Ceea ce se impune, însă, de urgenţă, este constituirea unor coLecttve .competente şi lueratirve. Este poate de datoria
Consiiliu'hlii Culturii şi Educaţiei Socialiiste să impuLsioneze ~i să coordoneze o astfel de acţiune. In ,acest sens, înfiin~area unui oficiu de cakul
care să preia probl,emele prelucrării informaţionale ale evidenţei patri-
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moniului cultural naţional ar fi de bun augur, chiar dacă astăzi ne
găsim angrenaţi prin contract cu Institutul central pentru conducere
şi informatică în proiectarea wrni sistem informatic al patrimoniului
eul tural naţional.

In cadrul discuţiilor purtate a mai fost atinsă şi o problemă, să-i
"punem, de nuanţă psihologică. Mai precis, s-au făcut repetate referiri
la o anumită „rezistenţă" manifestată încă de unii specialişti de reală
valoare la acţiunHe intreprinse pe linia optimizării evidenţei patrimoniului cultural naţional. Deşi, o asemenea observaţie pare justificată,
vreau să cred că este vorba, mai curînd, de cazuri izolate. Este adevărat
că problemele evidenţei patrimoniului cultural naţional s-au dovedit a
fi de o mult mai mare oomplexHate decît s-a putut bănui iniţial. Nu
ascundem că unele probleme rămîn, chiar şi în urma acestor discuţii, în
continuare deschise. Nu este mai puţin adevărat că Legea Ocrotirii
patrimoniului cultural naţional, odată cu intrarea ei în \'igoare, a impus
o amplă acţiune organizatorică, iar această acţiune de organizare a fost
gîndită ca o acţiune cu bătaie lungă, aşa cum trebuie gîndită, astăzi,
orice organizare. Evidenţa patrimoniului cultural naţional, pentru a fi
realizată în condiţii cu adevărat ştiinţifice, trebuie să dispună nu numai de cadre competente, dar şi de o metodologie unitară, de instrumente
de lucru, de mijloace de prelucrare automată etc. De aceea, în paralel
cu evidenţa ce se realizează, iar evidenţa patrimoniului cultural naţio
nal nu a stangnat nici un moment, specialiştii se gîndesc la optimizarea,
din mers, a acestei acţiuni. Aceasta înseamnă realizarea unei terminologii unitare, utile prelucrării automate, realizarea de sisteme autonome de înmagazinare şi regăsire a datelor, realizarea de metodologii unitare de descriere a bunurilor culturale etc. Nu este vorba nici de birocraţie şi nici de „hîrtie în plus" care impietează asupra cercetării şi
valorificării, ci de însăşi chezăşia unei cercetări şi valorificări superioare. In mai puţin de doi ani s-a realizat imens şi mai rămîn încă
multe de făcut.
Puţini sînt participanţii
la această consfătuire care depăşesc
\'Îrsta de 35 de ani. O asemenea desfăşurare de forţă tînără constituie
o garanţie certă că efortul cerut de imperativele evidenţei patrimoniului
cultural naţional, nu sperie pe nimeni pentru a nu spune că, din contră,
poate ambiţiona. Alături de cei tineri şi foarte tineri, care au dovedit
o participare nebănuit de activă la această consfătuire de lucru, atit
specialiştii cu experienţă prezenţi aici de faţă cit şi cei absenţi, dar pe
care contăm, ne-au dat un gir de seriozitate şi competenţă pentru care
le aducem mulţumiri. Mulţumesc tovarăşului profesor Virgil Cîndea „pionier" al informării documentare în ţara noastră - care, astăzi, ca
membru al Comisiei centrale pentru patrimoniul cultural naţional ne-a
susţinut cu atît căldură şi competenţă. Adresez mulţumiri atît tovarăşului director al Institutului naţional pentru informatică şi documentare - Gh. Anghel pentru prezenţa domniei-sale atît de încurajatoare
pentru noi, cit şi tovarăşului Constantin Comorovschi - cercetător şi
cunoscut specialist în domeniul clasificării, pentru utilele observaţii ce
le-a făcut.
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Tovarăşului profesor Radu Florescu iniţiator şi fervent susţină
tor al formulei actuale a evidenţei patrimoniului cultural naţional - ţin
să-i mulţumesc, de asemenea, întocmai cum ţin să aduc înzecit mulţu
miri tuturor celor care au înlesnit organizarea acestei inedite şi profitabile consfătuiri.

ION ARHIP

Director al Complexului
muzeistic - Iaşi
Fără îndoială :ceile spuse şi afirmate la această consfătuire sînt
deosebit de importante .şi edificatoare. Efortul depus în direcţia modernizării şi penfeic:ţionării evidenţei patrimoniului cultural naţional este
real şi lăudalbil. Totuşi, am în~redinţarea că se poate face încă mai mult,
încă mai bine. Mai muh .şi mai bine, mai cu seamă la nivelul acţiunii
de bază a evidenţei .şi anume la niivelul depistăI1ii de bunuri culturale
şi evaluării lor. Este bine să profităm de prevederile Legii nr. 63/1974
a Ocrotirii patrimoniului cultural naţional, în a creşte tezaurul de nepreţuită valoare al patriei noastre cu noi şi noi repere, să achiziţionăm,
să, luăm în custodie îmbogăţind patrimoniul muzeelor .şi al biiblioteci1or.
Toate aceste acţiuni impun însă o strategie .şi, dacă vreţi, o psihologie.
Sintem datori, - nu numai cei din oficiile juldeţene pentru patrimoniul. cultural - să facem apel la conştiinţa oamenilor, a cetăţenilor. O
simplă tipărire de afişe sau de pliante nu rezolvă problema. Oficiul judeţean pentru patrimoniul cultural naţional singw-, fără conlucrarea cu
cetăţenii conştienţi ai comunelor, satelor şi oraşelor, nu~i poate duce
la îndeplinire sarcinile. Patrimoniul cultural de pe raza unui judeţ se
impune cunoscut, păstrat, cerretat şi luat în evidenţă spre profitul tuturora. AnaLizăm .ştiinţific, realizăm evidenţe perfecţionate, dar avem
nevoie şi de cataloage .şi repertorii care, în chip de material comparativ, să devină argumente în evaluare şi educarea cetăţenilor în spiritul respe:crului .şi ocrotirii patrimoniului cultural naţional. Rămîn
încă multe de făcut pe linia conştientizării maselor largi de oameni
ai muncii şi de aceea considerăm că oficiul judeţean pentru patrimoniul cultural naţional are datorii şi pe linie educaţional-instructivă.
Cele audiate aici ne sînt de mare folos mai cu seamă dacă soluţiile propuse vor fi aplicate într-o profundă cunoaştere de cauză.

IRINA OBERLĂNDER
TARNOVEANU

Muzeul Deltei Dunării Tulcea
Oficiul pentru patrimoniul
cultural naţional

Acumularea unui volum tot mai mare de Lnformaţii privind patrimoniul cu1tural naţional i-a silit chiar şi pe cei mai „tradiţionalişti"
dintre noi să-şi pună icu acuitate problema găsirii unor sisteme eficiente
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de înmagazinare a datelor. Nu ne mai descurcăm în colecţiile muzeale
cu arhaicul registru de inventar .(.'€ tirebuie răsfoit filă cu filă, de la un
capăt la altul, pentru a găsi informaţia dorită (desigur, cind nu eşti silit
să-l iei la rînd şi de două-trei ori, pentru că îţi fug ochii printre rîndurile scrise mărunt şi îndesat, pline de ştersături şi modificări !). Nu ne
mai descurcăm nici cu fişierele organizate aI'borescent, ipe cel mult
două-trei criterii. Fişa analitică de evidenţă conţine peste 30 de rubrici
diferite, iar informaţiile pot fi inteI'esante în ega1ă măsură. Regăsirea
lor înseamnă în acest caz parcur:gerea secvenţială a cîteva mii şi în
curînd a zeci şi sute de mii de fişe. în aceste condiţii, desigur, nu ne
mai putem descurca.
In discuţiile noastre am impresia că s-a insistat prea mult asupra
înmagazinării documentelor şi informaţiilor, pierzindu-se din vedere
faptul că nu aceasta este, în ultimă instanţă, problema cea mai acută şi
nici cea mai greu de soluţionat. Adevărata problemă, mi se parre mie,
constă în regăsirea informaţiilor din fişele de evidenţă. Avem nevoie
de o regăsire rapidă şi pe cit posibil, a tuturor informaţiilor depuse în
fişe. Acest deziderat este impus de înseşi condiţii•le creşterii continue a
numărului de fişe ştiinţifice, mai exact a numărului de bunuri culturale din patrimoniul nostru ca rezultat al acţiunii de identificare şi înregistrare, a cercetărilor de teren, săpăturilor arheologice etc. Dara registrul poate fi încă un instrument comod de înregistrare, puţini mai
pot astăzi susţine că el este la fel de eficient în regăsirea unor informaţii
în miile de date, cuminte înscrise unul drupă altul, în actualizarea datelor : ieşiri, intrări, schimbarea numerelor de inventar ek.
Mi se pare imperios necesar să trecem, încă de pe acum, la perfecţionarea sistemului de evidenţă al patrimoniului cultural naţional
asociindu-i un sistem unitar şi modern de înmagazinare şi regăsire a
datelor şi informaţiilor, sistem care trebuie să facă faţă atH necesită
ţilor imediate, cit şi celor de perspectivă. In această pri•vinţă, din cite
ştiu, s-a făcut un pas important prin contractu} încheiat intre Consiliul
CuLturii şi Educaţiei Socialiste şi Institutn.ll Central pentru Conducere
şi Informatkă din Bucureşti privind proiectarea runui sistem de evidenţă
automată a patrimoniului cultural naţional.
!mi permit să atrag atenţia asupra unor impliicaţii legate de acest
proiect, care pot fi considerate chiar propuneri. Mă gîndesc la pregătirea
oamenilor. Nu atît la specializarea unrui număr oarecare de cadre-analişti şi programatori, întrucit aceasta 'în mod evidenrt, va fi mai uşor de
realizat. Mă refer la pregătirea teoretică şi psihologică, dacă vreţi, a
muzeografilor şi celorlalţi speciali1?ti din muzee şi oficii 1judeţene pentru
a înţelege acest proiect, a ştii cum să-l utilizeze ca beneficiari, cunoscînd
posibilităţile ce le sînt oferi.te.
In cadrul cursurilor de perfecţionare şi reciclare s-ar putea organiza eventual cursuri de informatică, nu numai pentru specialiştii ofidilor pentru patrimoniul cultural naţional, ci în egală măsură pentru
toţi muzeografii.
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GHEORGHE DINUŢA

Muzeul judeţean Ilfov Oficiul judeţean pentru
patrimoniul cultural naţional

s . .a vo~bit aici foarte mult de vocaibularul controlat, de modul în
care el va impune un anume limbaj şi de capaicitatea specialiştilor de a
acrepta acest limbaj strict. In primul rînd trebt11i e să precizez : între
vocabu'larul controlat şi vooa!bulaTul ştiinţific al unui domeniu nu este
o suprapunere totală. T'Ocmai de aceea el poartă numele de „vocabular
controlat" înt~uciit termenii sint selectaţi din limbajul natural, după
anume criterii, care sînt în raport cu caracteristicile sistemului informaţional. Existenţa unui vocabular controlat nu înseamnă pentru specialiştii domeniului interziicerea de a folosi în lucrărilor lor şi o altă
terminologie. Acest vocabular nu foloseşte decît strict pentru indexarea,
ordonarea documentelor şi informaţiilor pe care le deţinem. De aceea,
una dintre etape în folosirea sistemului poartă numele „traducerea din
limbaj natural în limbaj controlat". Deci vooaibulaTul controlat este numai un vocabul1ar de lucru.
A doua pr:oblemă pe care doresc să o sUJbliniez este în legătură cu
discuţiile pur.tate pînă arum referitoare la lipsa posibilităţi·lor de documentare.
Ca reprezentant al unei biblioteci Bi.Jblioteca Institutului de
arte plaistiice „N. Griigorescu" - sint ai'Ci tocmai pentru a oferi, celor
care lucrează în domeniul artelor plastice din cadrul Oficiilor pentru
patrimoniul cultural naţional, documentaţia existentă la noi şi care se
~mbogăţe.şte permarnent. Pe aceaJStă linde sîntem interesaţi ca viitoarea
elaborare a unui vocaJbular controlat în domeniul artelor plastice să se
facă în .concordanţă .cu vocabularul pe care noi deja am început să-l
realizăm, pentru a arvea un limbaj comun şi a putea difuza informaţiile
de care aveţi nieN"oie.
Informaţi.He ar trebui să nu se regăsească numai în bibliotecile
noastre, întruoît în colaborare cu INIU am ptDtea, pentru domeniul artelor 1plastice, să dirfurzăm o bliibliografie de specialitate aşa cum ştim că se
solicită la diferitele oficii de patrimoniu şi, aceasta, pe baza terminologiei noastre comune.
Dar, repet, numai dacă avem o terminologie comună clară, din
care, prin eliminarea termenilor polisemantici, a omonimiilor şi sinonimiilor, se înlătură confuziile, numai aşa vom putea selecta exact documtaţia care include noţiunile ce interesează. Altfel, riscăm să extragem
informaţii inutile dumneavoastră. Ar fi bine deci să lucrăm cit de curînd
împreună, să ne corelăm eforturile în faţa acestei probleme dificile,
interesante şi esenţiale - crearea sistemului unic informaţional pentru
domeniul artelor plastice.
1
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In pofida permanentei tendinţe de optimizare internă a sistemelor informaţionale se manifestă încă un număr de deficienţe surprinse şi în discuţiile purtate aici. Unul dintre ele rezidă în pierderi de
informaţie datorită hiperspecializării cercetătorilor şi a lipsei de perspecth:ă interdisciplinară. Fiecare din ei îşi .cunoaşte în profunzime domeniul. dar are idei foarte vagi despre punctul în care, a ajuns frontul
ştiinţei în alte domenii, unele strins conexate cu cel propriu. Ca atare,
descoperiri în alte domenii care ar putea avea importante aplicaţii în
cîmpul său de activitate. salutii ale unor probleme în aceste domenii
care ar putea sugera, prin analogie, soluţii pentru probleme încă nerezolvate în propriul domeniu rămîn. vreme îndelungată, ignorate, încetinind astfel ritmul progresului în disciplinele aflate în această situaţie.
ln întreaga cultură contemporană. mai ales după anii '50, cind o serie
de fenomene ca matematica modernă, cibernetica, scientica, prospectiva,
designul, dacă vreţi. au redemonstrat unitatea tuturor părţilor ei componente. inclusiv a artei şi tehnicii. se impune realizarea unui sistem
foarte bine pus la punct, tocmai pentru a fructifirn în mod optim eforturile depuse de cercetare.
Am făcut această introducere pentru a arăta că problema vocabularelor controlate amplu discutată aici, este, după opini•a noastră, în
principiu soluţionată .şi aceasta încă de mai bine de 40 de ani. Ea se
datorează lui Pius Servien. alias Piu Şerban Coculescu, român naturalizat în Franţa în deceniul al treilea al secolului nostru, care, după anii
'30, într-o serie de lucrări de es~etică - aş menţiona dintre ele .„Estetica", tradusă şi în ţJara noastră -- abordează între altele, problematica
limbajului ştiinţific în opoziţia sa rn.I limbajul poetic. Vocabularul controlat nu înseamnă altceva decît limbaj standardizat, univoc. care este
altceva decît limbajul ştiinţific în aocepţiunea lui Se:rvien.
De altfel, problematica vocabularului controlat se subsumează problematicii generale a limbajului ştiinţific .abordată şi de profesorul
Solomon Marcus. Esenţiale pentru definkea unor terminologii sînt absenţJa

omonimiei (univocitatea de sens)

şi

sinonimia

numărabilă.

Conform acestor două caracteristici, între mulţimea formelor care
constituie un vocabular şi mulţimea semnificaţiilor oare li se asociază
trebuie să existe o corespondenţă biunivocă. Apar însă anumite anomalii terminologice care se manifestă în diverse discipline şi, aş putea
spune cu precădere în arheologie, etnografie şi istoria artelor.
Spre exemplificare m-aş referi doar la tripletul semantic „vasborcan", „oailă-borcan", „borcan". In astfel de situaţii soluţi1a ne pare
a fi eliminarea formaţiilor inadecvate în favoarea celei care realizează
o ajustare optimă la realitatea desemnată. In cazul în dis'Cllţie, observăm că în structura primului termen, „ vas" este redundant ; t'Oate recipientele de acest fel sînt vase. In structura celui de al doilea termen,
prezenţa tennenului „oală" este contradictorie întrucit oala are, prin
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definiţie, toartă,

iar borcanul nu. Formaţia este, prin urmare, inadecSe impune în consecinţă termenul „borcan" ca prezentînd cel mai
mare grad de adeovare, cu toate că ,borcanele - aşa cum le cunoaştem
actualmente - sint confecţionate din stidă, în vreme ce cele despre
care este voriba în limbajul arheologiei sînt din ceramică. In realitate.
ceea ce este determinant ân mecanismul de denumire a obiectelor de
veselă nu este atît materialul din care sînt confecţionate acesta a
fost cel mai schimbător în decursul timpului - cit forma şi funcţio
na1litatea for care în linii mari a rămas aooea:şi din comuna primitivă şi
vată.

pînă astăzi.

Pentru „controlul vooa1bularului" soluţia ni se pare a fi elaborarea
publicarea, de către colective de muz.eogratfi, 1arheologi sau cercetă
tori, a unor tezaure de termeni-descriptori pentru fiecare din disciplinele în oare se manifestă fenomene terminologice similare. Aceste tezaure de termeni ar urma să fie supuse dezbaterii pentru ca apoi, consfinţite, să fie impuse ca atare tuturor specialiştilor.
Numai după recunoaşterea de comun acond a unor asemenea consensuri vom putea trece propriu-zis la prellllJCrări mai mult sau mai
puţin
perfecţionate. Proiblema elaborării
Uillor asemenea
instrumente
terminologice - a unor limbaje ştiinţifice a!decvate muncii de evidenţă
a 'patrimoniului cultural naţional - nu poate fi rezolvată decît prin
colaborarea unui număr larg de specialişti.
1n acest sens mă asociez tuturor celor care, a1c1 de faţă, au susşi

ţinut

importanţa

conlucrării

GHEORGHE

şi

interdisciplinarităţii.

DINUŢA

Muzeul judeţean Ilfov Oficiul judeţean pentru
patrimoniul cultural naţional

Doresc să mulţumesc în primul rînd Muzeului Deltei Dunării
din Tulcea care ne-a oferit posibilitatea de a participa la această consfătuire de anverigură care pune în discuţie problemele metodo:ogiei
evidenţei bunurilor de patrimoniu cultural naţional şi întocmirii unor
instrumente de lucru, inclusiv a unor vocabulare controlate utile unor
ulterioare prelucrări informaţionale.
înainte de a mă înscrie cu o comuniicare pe tema unor vocabulare
controlate dintr-un domeniu atit de important al culturii populare cum
este cel ocupaţional (înţelegJnd prin aceasta, atît ocupaţiile cit şi meş
teşugurile tmdiţionale populare), am consu11Jat o serie de etnografi, specialişti în materie. Din informaţiile obţinute, am înţeles că astfel de
preocupări nu prea au existat pînă acum la noi. Ca muzeograf etnograf
aflat, ca să zic aşa, „în cea de a doua vîrstă a tinereţii" dar destul de
„tînăr 1 ' în activitatea pe care o desfăşor în calitate de etnograf al Oficiului pentru patrimoniul cultural naţional al judeţului Ilfov, vă declar
sincer că Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional din Republic3
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Socialistă România a constituit şi pentru mine o adevărată revoluţie
în gîndire. Această lege, împreună cu hotărîrile şi decretele adoptate în
vederea aplicării în practică a prevederilor ei, pune pe o bază nouă cercetarea, evidenţa şi valorificarea întregului patrimoniu cultural şi artistic
al patriei noastre.
Referindu-mă la comuni'Carea ţinută astăzi, fără a repeta cele expuse în ea, am considerat-o ca o înoercare modestă de a elabora citeva
principii ale întocmirii unui vocabular controlat pe domeniul cel mai
vast al culturii materiale populare cum este cel ocupaţional, bazîndu-mă
pe rezultatele cercetărilor efectuate p[nă arom în judeţul Ilfov şi pe
experienţa acumulată în valorificarea acestor cercetări.
Drept să spun. în domeniul etnografiei, au fost unele preocupări
de a explica anumiţi termeni locali sau zonali, mai mult de ordin etnolingvistic, cum au ·făcut o serie de cunoscuţi cercetători etnografi şi
folclorişti ca Ovid Densusianu, Romulus Vuia, fon Chelcea, Romulus
Vulcănescu, Ion Vlăduţiu etc. In UJnele lucrările au fost întocmite şi
anumite glosare cu denumiri şi termeni, ceea ce, desigur, considerăm
un lucru bun. Totodată, trebuie să amintesc că, în prezent, mulţi cercetători etnografi, fie în cadrul unor muzee, fie în cadrul unor institute
de profil, descoperă o serie întreagă de valori, identifică o serie de denumiri şi termeni locali, şi, mai ales în cadrul unor comunicări prezentate la diferite sesiuni ştiinţifice, \·ehiculează cu toate denumirile şi termenii deodată, fără a explica de ce un obiect are mai multe denumiri.
In această direcţie am considera necesar să canalizăm preocuparea întocmirii de vocabulare controlate, care să constituie un instrument indispensabil de lucru în întocmirea unor repertorii şi cataloage,
dar, mai ales, în întreaga noastră activitate pe linia evidenţei centralizate a patrimoniului cultural naţional. Bineînţeles că asupra acestei
probleme trebuie însă să mai gîndim, cu atît mai mult cu cit dorim ca
aceste \'Ocabulare să fie cit mai eficiente în uşurarea activităţii de repertoriere şi catalogare.
în altă ordine de idei, m-aş referi la prevederile legii cu pri\·ire
la bunurile aflate la deţinătorii particulari. Bazîndu-mă pe experienţa
din judeţul Ilfov, consider că, dacă la un deţinător particular descoperim o ladă de zestre sau o frumoasă piesă de costum popular tradiţio
nal, care întrunesc criteriile prevăzute de lege, se impune achiziţionarea
imediată şi includerea acestora în patrimoniul muzeului. Cu alte cuvinte, consider inopernntă evidenţa în domeniul etnografiei a bunurilor
aflate în posesia particularilor din mediul rural.
In sfîrşit, aş dori, pe scurt, să mă refer la problema rezervaţiilor
culturale. Eu consider că, aceleaşi lucruri spuse cu privire la rezen·aţiile arheologice, sînt valabile şi pentru alte categorii, ca de pildă rezer\·aţiile arheologice, sînt valabile şi pentru alte categorii, ca de pildă rezervaţiile de arhitectură populară. In cazul judeţului Ilfov, cercetările
noastre au scos la iveală existenţa unor construcţii, adevărate monumente de arhitectură populară, case, dar mai ales pătule, porumbare,
coşare etc., foarte valoroase atît din punct de vedere al tehnicii şi mate-
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rialului de construcţie, cît şi al stitlului arhitectural. Mi-am pus întrebarea : ce facem cu ele? Propunerea de a fi conservate „în situ'' a fost
greu de pus în aplicare deocamdată, din considerente multiple.
Intrnbarea pe care mi-am pus-o în repetate rînduri, rămîne în
continuar,e valabilă. Ce facem cu aceste construcţii ?

d~

RADU FLORESCU

Centrul special pentru perfecţionarea
cadrelor de pe lingă
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste

!mi permit să fac mai întîi o precizare în legătură cu problema
vooaibularelor controlate.
Un tezaur de termeni, un vocabular normalizat
înseamnă, evident, limtbaj ştiinţific epurat de sinonimii, omonimii etc. Este un fel
de codifi1care. De altfel. în unele pă1 rţi ale lumii astfel de vocabulare
au, primit chiar numele de „coduri". Limbajul docwnent:ar, norma:lizat,
controlat sau cum doriţi să-l numiţi, trebuie să respecte neapărat urmă
toarea condiţie : termenH incluşi şi utilizaţi se impun folosiţi în mod
omogen, consecvent şi univoc. O asemenea performanţă - care este
realizarea unui vocabular contro1at - şi m-aş referi la unul deja propus aici - pentru ceramică în arheologi1e - nu poate fi asigurată decît printr-o analiză formală deosebit ide riguroasă. O astfel de <:maliză
implică desoompunerea formei în atribute (material, tehmcă, dimensiuni
etc.) şi apoi deiscri1erea detai1iilor semni.fiicative apreciindu-se totodată
frecvenţa posrbilă pentru fiecare atribut pe baza unor marje de fre·cvenţă prestaibilite. Literatura de specialitate mai I'ecentă propune c1
tipologiile să fie considerate tocmai în funcţie de anumite date statistiice, riguros oakulate şi nu în mod empiri'c, ca pînă acum, în funcţie
de părerile mai mult sau mai puţin bazate pe experienţa practică a unuia
sau altuia dintfle spedalişti. Ou alte cuvinte, orice denumire - termen - trebuie să conţină prin definiţie o dată statistică. Nu este uşor,
dar altfel nu cred că se poate.
Cu privire la evidenţa siturilor arheologice în baza fişei de topogr.afie arheologi·că şi cu ajutorul aerofotogrametriei, aş vrea să amintesc
că CentrUll .sipeicial pentru perfecţionarea 'cadrelor al Consiliului Cultudi şi Educaţiei Sociali ste a iniţiat .în aoest sens un ddu de cursuri.
Chiar aici la Tulcea, în primăvara anului 1978 se va desfăşura un curs
de topografie clasică. Mai devreme sau mai tirziu, în măsura în care
ni se va oferi prilejul, îi vom putea învăţa pe arheologii topografi din
oficiile judeţene pentru patrimoniul cultural naţional şi cîte ~va din
tehnicile aerofotointerpretării. Aceasta este însă o problemă atît de
dotare cît şi de creare a unor condiţii adecvate. Oricum, dezbaterea la
care am fost invitat să particip este prin ea însăşi o promisiune, drept
pentru care vă mulţumesc.

elatborării

1
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BOGDAN FILIPESCU
Muzeul

judeţean Ilfov Oficiul
pentru patrimoniul
cultural naţional

Problemele pe care aş dori să le supun atenţiei dumneavoastră
decurg în mod firesc din activitatea de ocrotire a patrirnon.iu1ui arheologic din judeţul Ilfov. Ele au constituit, de altfel, şi sulbiectul unor
discuţii şi acţiuni întreprfase în judeţul nostru de către colectivul de
specialişti ai muzeului judeţean.
Incep cu o idee deja abordată în discuţia de astă seară, anume cu
protecţia staţiunilor arheologice. In judeţul Hfov există o situaţie asemănătoare cu cea din judeţul Tulcea sau Galaţi şi probabi-1 că în acelaJŞi fel se prezintă lucrurile în întreaga ţară deoarece Ş'antiere mari,
ample lucrări de investiţii, se realizează pretutindeni pe teritoriul patriei noastre. Este un lucru evident că odată cu realizarea programelor
de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, sau odată cu amplasarea noilor
platforme industriale se afectează, într-o măsură mai mare sau mai
mică, staţiunile arheologice aflate în zona acestor lucrări. Soluţia aplicată pînă acum, adică organizarea şantierelor arheologice de salvare,
va trebui să fie generalizată şi folosită în mod corespunzător. Aşa cum
a reieşit din intervenţiile predecesorilor mei. de cele mai multe ori
muzeografii de specialitate află despre existenţa acestor staţiuni arheologke după ce ele au f 05t deja parţial sau total distruse de lucrările in
desfăşurare. In aceste cazuri, vina de a fi păgubit ştiinţa şi patrimoniul
cultural naţional de valori şi documente irecuperabile nu o poartă tovarăşii din construcţii ci noi, cei care nu am ştiut pînă în momentul de
faţă să elaborăm o evidenţă a tuturor obiectiv elor arheologice. Din
această cauză eu consider că problema numărul unu în ocrotirea staţiunilor arheologice o constituie evidenţa lor. Pentru realizarea acestui
obiectiv este necesară o campanie naţională de cercetări de suprafaţă,
de mari proporţii, în care să fie angrenate toate forţel 1 e arheologice de
care dispune ţara noastră. Numai prin intermediul acestei acţiuni de
„periere'' a teritoriului patriei vom fi .capabili să asigurăm, într-o mă
sură satisfăcătoare, ocrotirea preventivă a obiectivelor arheologice.
In al doilea rind, aş dori să mă refer la necesitatea constituirii
unor echipe de specialişti care să asigure servicii esenţiale în cadrul
sistemului patrimoniului cultural naţional. Iată, spre exemplu. în dhcuţia de azi dimineaţă au fost evidenţiate avantajele pe care le oferă
holografia în conservarea, de un anumit tip, a patrimoniului cultural
naţional. Din cuvîntul unor antevorbitori am înţeles că folosirea c3lculatorului electronic este o acţiune a cărei finralizare e p!"evăzută în
următorii doi, trei ani. Dar informatica ne mai poate ajuta şi în zilt
mod, mai precis informarea documentară. ln reţeaua de oficii a patrimoniului cultural naţional se resimte lipsa unui centru de informare
specializat în prelucrarea complexă a materiiale1or ştiinţifice şi metodologice necesare unei bune activităţi. Prin organizarea unui asemenea
compartiment ar fi atinse mai multe obiective. înainte de toate, reţeaua
oficiilor ar fi dotată cu un instrument şi o metodă de lucru eficiente,
1
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care ne-ar da posibilitatea să ţinem pasul cu explozia informaţională
Pe de altă parte, folosirea unor procedee noi de evidenţiere a informaţiilor, procedee oare presupun o democratizare a valorilor cultru:ra1'e şi ştiinţifice, va avea ca efect şi o modernizare a concepţii'lor despre instituţionalizare, organizarea şi valorificarea 'cercetării
arheologice.
In încheiere, doresc să-mi exprim punctul de vedere asupra unor
idei evidenţiate de discuţiile din această seară. Mă declar de .acord şi
sprijin sugestia tovarăşului director Gavrilă Simion de a fi organizate
cit mai des asemenea schimburi de opinii deoarece activitatea de ocrotire a patrimonriului cultural naţional este în exipansiune, producind noi
şi complicate probleme. Pe de altă parte, nu sînt de acord cu tovarăşii
care au susţinut că mijloaioele financiare de care putem dispune sînt
insuficiente. Legislaţia în ·vi:goare permite .folosirea unor fonduri pentru ocrotirea patrimoniu/lui cultural naţional, fonduri aflate, spre ex,emplu, în cadrul devizelor generale de realizare a lUJCrărilor de investiţii.
Asemenea mijloace aşteaptă numai să fie procurate şi folosite cu pricepere.

contemporană.

MIHAI BRUDIU
Muzeul

judeţean
Galaţi

de istorie

Rămîn pe terenul discuţiilor din domeniul arheologiei, rare s-a
bucurat de o atenţie mai mare în cadrul acestei consfătuiri. Şi anume.
aş. vrea să mă refer la urgentarea evidenţei monumentelor arheologice,
deoarece, în prezent şi în viitorul foarte apropiat, mutaţiile rapide, structurale şi vaste care vor avea loc în domeniul agriculturii, \·or impune de
la sine dispariţia multor monumente, pe care trebuie neapărat să le luăm
în evidenţă şi să le facem cunoscute proiectanţilor. In altă ordine de
idei, trebuie să fim conştienţi că multe monumente arheologice suferă
în prezent un proces de distrugere. Mă refer la valul roman din sudul
Moldovei care este transformat în drum şi folosit de utilaje grele, şi
care, în cîţiva ani de zile va dispare de pe suprafaţa zonei respective.
Este un monument care are implicaţii chiar dincolo de hotarul patriei
noastre, ca să nu mai vorbim pentru istoria naţională. Apoi, aş opta
pentru întocmirea unor colective de arheologi pe specialităţi, şi mă refer
la experimentul profesorului M. Petrescu-Dîmboviţa din zona Prutului,
unde se găsesc foarte multe locuiri paleolitice şi care a avut rezultate
deosebite în campaniile de salvare din zona lacului de acumulare, zonă
unde se concentrează probleme de specialitate, oarecum mai pregnante.
Apoi, aş sugera ca datele privind problemele evidenţei monumentelm·
arheologice să nu stea depozitate în sertare, să fie exprimate cm·tografic,
realizîndu-se eventual hărţi arheologice la nivel de judeţ, urmînd a fi
concentrate la nivel central. Ar fi bine, de asemenea, ca rezervaţiile
arheologice să se bucure de reprezentare pe hărţile la scară mare, aşa
cum sînt numai unele dintre monumentele arheologice, de exemplu tu-
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mulii. De remarcat că aşezările eponime de la Stoiceni, Folteşti din judenu sînt trecute pe hărţi.
In ultimă instanţă, evidenţa monumentelor arheologice va trebui
să fie constituită în repertorii de judeţ, pornind de la unitatea adminic;;trativă de bază comuna. Cred că va fi foarte util ca în acest ultim
stadiu să se procedeze nu numai la o grupare a monumentelor din punct
de vedere cronologic şi cultural, ci şi a gradului lor de importanţă : monumente de gradul I (aşezările eponime, cetăţile de pămînt, necropole cu
mare complexitate de rit şi morminte) ; de gradul II (aşezări deschise
săpate parţial sau prin sondaje, cu stratigrafie cunoscută) ; de gradul III
(identificate perieghetic şi prin descoperiri fortuite).
fieoare monument arheologic să fie marcat pe hărţile analitice ale
statului nostru, potrivit categoriei respectil\/e.
In legătură cu vocabularul controlat pentru geomorfologie, este
de remarcat că deşi noi realizăm o evidenţă a monumentelor arheologice, noi nu ştim, din punct de vedere ştiinţific, cum să denumim fiecare
formă de teren neavînd o evidenţă clară şi un limbaj comun.
Toate acestea se impun rezolvate prin mobilizarea tuturor resurselor cultura:le de care dispunem astăzi şi care nu s'înt de loc neglijabile.
ţul Galaţi,

dr. VICTOR H. BAU:\IANN
!\luzeul Deltei

Dunării

-

Tulcea

Aş

dori. la rîndul meu, ~ă aduc cîteva preci7ări în legătură cu evisiturilor arheologice. După cum se ştie, judeţul Tulcea este unul
dintre judeţele cu foarte multe monumente, în special antice. In momentul de faţă sîntem uneori depăşiţi de ritmul rapid al construcţiilor, al
lucrărilor de irigaţii şi îmbunătăţiri funciare ce se execută în tot judeţul. Practic, în ciuda tuturor reglementărilor în \·igml!'e, se mai întîmplă
să constatăm începerea unor lucrări fără a\·izul nostru prealabil. Sîntem
înştiinţaţi. adesea. de afectarea gravă a unor monumente. în aceste condiţii salvarea lor fiind cu mult mai dificilă.
De aceea, propunerea noastră este de a nu mai aştepta finalizarea
evidenţei primare, prin fotogmfii aeriene şi cercetări de· teren, a tuturor
obiectivelor arheologice de pe raza unui judeţ, pentru ca abia apoi să
se treacă la cartarea fiecărei staţiuni în parte şi la stabilirea regimului ei. Această acţiune poate dura v.ni de zile. Consider că este absolut
necesar cc:i. pornind de la ceea ce cunoaştem, să trecem neîntîrziat la
întocmirea documentaţiei ştiinţifice şi protejarea monumentelor deja
cunoscute, declanîndu-le rezervaţii arheologi.Joe tempo.rare sau permanente, după caz. Săpăturile arheologice sistematice vor aduce treptat
noi date. Este însă necesar să avem încă de pe acum, pentru toate obiect~vele pe care le cunoaşt·em, o evidenţă ştiinţifică cit de oit completă
ş1 un statut juridic care să asigure protecţia şi .conservarea lor. In această
privin~ă ne mai lovim de unele practici birocratice, care tergiversează
lucrurile atunci cînd s-ar impune intervenţii imediate.
denţa
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Arh. dr. CRISTIAN MOISESCU
Consiliul Culturii si
Socialist~

Educaţiei

lntr~adevăr, problema monumentelor ariheoliogice şi a siturilor nu
simplă, cum nu e simplă, în general, problema evidenţei şi con-

e deloc

servării

monumentelor istorice şi de artă. ln'tocmim proiecte de viitor.
de seamă, sesizări. Nu avem însă întotdeauna soluţii concrete şi
nici sUifiden'te argllllTiente pentru a eon'Vinge organele locale, în speţă
Consiliiile populare, de importanţa sa:h11gardării unor vestigii arheologice.
Adesea, ne vedem puşi în situaţi,a de a 'le reaminti unele obligaţii oe le
revin prin lege în ceea ce priveşte ocrotirea lor. Pentru a fi în posesia
tuturor datelor, tuturor argumentelor, este necesară mai întîi de toate
o fiişă analitică de eivi~nţă, fişă a monumentelor saiu a rezervaţiei. Unii
numesc aiceasta surplus de hirtie. Eu însă afirm că fă.ră fişe an'alitice
de evildenţă în niici un caz nu vom putea aipela la spiritul de răspundere
al organe1'or local e şi cu atit mai puţin nu ne vom putea referi la răs
punderile juridice rpe care Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional
le pr,evede.
'
Este adevărat că este de datoria noastră şi, mai precis, a celor din
oficiile judeţene pentt'lu patrimoniul cultural naţional, să delimiteze cît
mai corect zona de protecţie arheologică pentru că, este ştiut, terenul
sub care se află monumentul, cetatea, oraşul etc., este în general cu
mult mai întins decît aria efectuării săpăturilor de salvare. Punînd la
dispoziţia consiliilor populare şi cooperativelor agricole de producţie,
date preds·e privind zonele de interes arheologi'c, ele vor putea planifica
într-un mod mai judicios oulturile ce doresc a le realiza. Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional nu prevede în nid un caz abandonarea vreunui teren pentru simplul moUv că este rezervaţie arheologi 1 că.
cum nu prevede bineînţeles, ignorarea monumentelor şi dezinteresul
faţă de ele. Un rol important îi revine aerofotagr.ametriei. Fireşte,
această tehnică necesită o anumită aparatură şi anumite condiţii de
lucru. Aerofototeca trebuie, de asemenea, să se organiz·eze în anumite
condiţii de spaţiu 'Şi temperatură. Am convingerea .că vom reuşi să ·re'1lizăm cit de curînd toate acestea în baza unui plan de măsuri c'1re a
fost deja aprobat.
In privinţa evidenţei monumentelor de arhitectură - domeniu
în care se manifestă încă unele carenţe dată fiind lipsa personalului calificat la nivelul oficiilor judeţene pentru patrimoniul cultural
naţional. O sugestie ar fi angrenarea studenţilor de la Institutul de
arhitectură în acţiunea de realizare a releveelor îin timpul practicii productive. Un relerveu de monument, dacă am socoti întregul timp angajat
pentru realizarea sa, costă, de fapt, foarte mult. De aceea, cred că tot
fotogrametri.a ar putea conistitui soluţia cea mai adecvată, ca tehnică
de lucru fiind deosebit de eficientă sub raport ştiinţific şi documentar.
Consider că această consfătuire, deosebit de interesantă, ne este
de mare folos, întruoit ne-a oferit prilejul de a ne informa reciproc
asupra celor întreprinse pînă acum pe linia evidenţei patrimoniului euldări
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tural naţional, avînd totodată posibilitatea de a intra în contact şi cu
experienţa altora în acest domeniu. Cu ocazia acestei reuşite întruniri
de lucru am putut aprecia nivelul la care ne aflăm. Personal pot spune
că faţă de acum trei ani, cind pentru mine evidenţa centralizată a patrimoniului cultural naţional însemna aproape o utopie, astăzi, dezideratul de ieri şi-a găsit împlinirea. Fireşte, îmi dau seama că odată cu
creşterea permanentă a numărului de documente de evidenţă, se resimte
nevoia unei cit inai bune organizări şi unor optimizări. S-a afirmat aici
necesitatea stringentă a vocabularelor controlate, a dicţionarelor de termeni specifici. Daică ~n arheologie începutul a fost făcut, cred că în
curînd şi în alte domenii se vor realiza prirrnii paşi ; mă gîndesc la
etnografie. arte plastice, arhitectură. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste ar trebui să coordoneze o asemenea acţiune. fu?a cum elaborează documente de lucru şi metodologii. tot astfel ar trebui să impună tematici în funcţie de priorităţile reclamate de beneficiari şi conducere. Această com:fătuire mi-a demonstrat .faptul că dispunem de
nUJmeroase forţe tinere. de pasiune şi seriozitate. Iată deci un motiv în
plus pentru a vă mulţu:ni pentru invitaţie.

DALILA ARAMA
Biblioteca Academiei
Republicii Socialiste România

O mare parte din participanţii la această foarte interesantă con<;fătuire sînt arheologi. Ei au lansat un .semnal de alarmă legat de sal vgardarea \·estigiilor arheologice şi, în special. a vestigiilor arheologice
dobrogene. Este firesc, de vreme .ce întreaga Dobroge este o adevărată
rezervaţie arheologică. Înţeleg deci că evidenţa arheologică se impune
cu precădere. Eu aş dori însă. să aduc în atenţia dumneavoastră un domeniu despre care aici nu s-a discutat prea mult. Mă refer la patrimoniul de carte veche existent pe teritoriul judeţului Tulcea. Mă gîndesc,
de fapt, la cărţile vechi româneşti şi străine care se găsesc nu numai în
zona Tulcei ci, în toată Dobrogea. Din păcate, după cum am aflat, în
majoritatea cazurilor, ele sînt inventiariate şi fişate de ·către muzeografi
care de cele mai multe .ori nu sînt specialişti în domeniu. Ce se întîmplă
cu aceste cărţi ? Cele mai multe se găsesc într-un grad avansat de degradări ; sînt rupte, n-au foi de titlu etc. Evidenţa acestora reclamă multă
competenţă. Oricită bunăvoinţă ar avea un muzeograf sau un arheolog.
nu este de-ajuns. Nu am văzut .în bLblioteca muzeului din Tulcea, dar
nici la Constanţa „Bibliografia românească veche" a lui I. Bianu şi
Hodoş, principala lucrare de referirnţă în domeniu. Lipsesc deci importante instrumente de il.ucru. Prin urmare, şi în domeniul evidenţei cărţi!
se impune colaborarea. După cum bine .cunoaşteţi, în anul 1978 sărbă
torim centenarul reintegrării Dobrogei. Tocmai cărţile pe care le-am
adus în discuţie sînt cele care conţin numeroase însemnări semnificative
pentru noi. Ele se referă îndeosebi la posesori şi cititori de carte româ-
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neasca m Dobrogea înainte de 1877. Au fost depistate cărţi slavoneşti
din secolul al 17-lea tipărite în cele două ţări româneşti. Ele conţin,
fapt notabil, însemnălile româneşti ale celor de aici. Ce se întîmplă cu
aceste cărţi şi fragmente găsite prin investigaţiile ofidilior pentru patrimoniul cultural naţional în diverse dulapuri sau poduri prăfuite? Este
neîndoielnic faptul că ele vor trebui să fie recu1Perate şi cercetate de
către s:pecialişti, cu atît mai mult cu cit ele ne furnizează argumente ce
nu mai pot fi astăzi tăgăduite. Pentru aceasta, ofidile judeţene pentru
patrimoniul cultural naţional, în sarcina cărora se află şi evidenţa cărţii.
trebuie să apeleze la numeroşi specialişti care pot conferi acţiuni de
evidenţă a cărţii un caracter cu adevărat ştiinţific.
De asemenea, cred că se impun de urgenţă discutate posibilităţile
de preluare în custodie, de către muzeele judeţene, a unor bunuri culturale care nu se bucură de o stare de conservare adecvată. Intrată în
regim muz·eal .sau bihliote<conomic, cartea veche sau rară se va putea
bucura în egală măsură de condiţii optime de conservare şi securitate
dt şi de atenţia plină de grijă a cercetătorilor. În acest sens, vă stăm
lei dispoziţie.

dr. ANDY Z. LEHRER
Centrul de cercetări biol0gice,
Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi
Aş dori să aduc unele precizări referitoare la o problemă pe care o
consider de o deosebită seriozitate. La ora aictuală muzeele au devenit
ver:itabile instituţii de cercetare de la oare, după cite am inţeles, se .cer
lucruri importante sUJb aspect ştiinţific, de o calitate superioară şi, aşa
cum se afirma aici, capabile de a ne furniza informaţii cit mai precise
şi inedite.
Totuşi, ar fi o greşeală să ascundem că, cel puţin în unele domenii, şi mă refer în spedal la aictirvitatea din muzeele de ştiinţel•e natw-ii, nu întotdeauna muzeografii pot furniza cu mijloace proprii informaţii de icea mai bună calitate. ln bio1ogie, pentru a vă da un exemplu, stabilirea unei rezervaţii natur:ale este un lucru ceva mai greu
decît în arheologie. Poate greşesc în ce priv~te arheologia, dar vă asigur că în domeniul ştiinţelor naturii juistirficarea unei rezervaţii este
foarte dificilă ! Un exemplu la îndemîna noastră poate fi chiar Delta
Dunării, cea mai mare, mai importantă şi mai interesantă .rezervaţie
cu val oare internaţională din ţara noastră. Cu risicul de a vă nedumeri
pot să afirm, în cunoştinţă de cauză, că Delta Dunării este încă insuficient cUilloscută. În afara citoriva rarită,ţi, cum ar lfi pelkanii, cormoranii sau cufunJdacul, caire se găsesc aici în chip de minune a ecologiei,
nimeni nu ar putea să spună cu exactitate ce specii de peşti, sau insecte.
ce specii de tăuni caJ""e, ca o paranteză să fie spus, reprezintă o calamitate pentru economi'a naţională, există aici.
1
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Constatăm că putem face apel la mijloacele de evidenţă modernă,
la mijloacele foarte sofisticate ale informaticii, l1a competenţa şi probitatea oamenilor .de ştiinţă pentru a întocmi fişe analitice în vederea realizării unei evidenţe complete şi exhaustive.
Mă gîndesc însă că evidenţa nu trebuie să fie pur şi simplu evidenţă .pentru sine ; un simplu fui1nizor de date. Ea trebuie să fie în
anumite cazuri un prognostidan, cum trebuie să fie în acel<ru?i tilll!P şi
un indicator de directii de cercetare, acolo unde nu s-au făcut cercetări. Ar trebui să fie. probabil, şi un impuls pentru legislaţia ţării noastre, nu numai în domeniul protejării dar şi în domeniul economic, în
vederea raţionalizării mijloacelor din agricultură, silvicultură etc. De
aceea, toate ,aceste colective şi nuclee de cercetare constituite din muzeografi în muzee. se impun sprijinite şi de către alţi specialişti.
O problemă foarte importantă trebuie ,să fie înzestrarea cu laboratoare, acolo unde acest lucru este posibil, cu biblioteci de înalt nivel
cu documentaţie foarte bine pusă la punot şi la zi, cu eventuale mijloace de transport operativ.
Institutele de cercetal·e. universităţile, îşi pot aduce o contribuţie
importantă în această privinţă. Există. <le exemplu. cercetători care sînt
calificaţi în anumite gru,pe de plante. Este naturală specializarea pentru
că altfel nu se poate. Există o variaţie imensă de forme, astfel să fiecare cercetător poate avea la dispoziţie un grup dim numărul colosal de
specii de .animale care există.
Mă gîndesc că trebuie să se facă apel numaidecît şi la aceste colective de specialişti, caire trebuie să-şi pună sufletul şi munca la ceea
ce încearcă să se contureze în momentul de faţă.
Desigur, trebuie găsite şi modalităţile practice de realizare a acestei colaborări : contracte, înduderea în planul de cercetări al ins 1tituţiei
respective. Dacă s-ar r~aliz.a această conlucrare, ,ar fi asigUJI"ată nu numai
din punct de vedere cantitativ informaţia, dar şi din punct de vedere
calitativ, aşa cum cerinţele actuale impun.
Consider consfătuirea de faţă o bună ocazie de a face apel la colaborare. Pentru un asemenea prilej oferit de muzeul şi Comitetul judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă Tukea, vă mulţumesc.
1

GAVRILA SIMION
Director al Muzeului
Deltei Dunlrii - Tulcea

Din ansamblul temelor abordate, atît prin intermediul lucrărilor
în -cadrul programului consfătuirii, cit 1şi la această plenară
de închidere - numită simbolic : „DilSICuţii la masa rotundă", concomitent cu alte probleme, a reieşit că trecerea la folosirea calculatoarelor
pentru evidenţa automată constituie o necesitate vitală.
Anul trecut (1976), ca membru al Comisiei arheologice din cadrul
Asociaţiei 'Internaţionale de Stutc:lii Suici-&t Europene, am ipartidpat la
o 'Şedirnţă organizată de aceasta la SarajeVI() (R. F. Iugoslavia). Problema

susţinute
1
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abrudată

la acea fotrunire s-a referit 'la necesitatea 'Întocmirii fişelor de
pentru '\Calori'le 1arheo.1ogiJce provenite din staţiunile pre şi protoistoriice. După caracterul şedinţei, em şi normal ,oa dezbaterile să se
refere la aprobarea unui tip unitar de fişă 'care să ,fie folosit ·cel puţin
în 1statele bakanice, dacă nu chiar în toată Europa centrală şi răsă
evidenţă

riteană.

Şi de data aceasta am să ridic aceeaşi problemă rpe care am abordat-o şi în cadrul şedinţei amintite, şi anume : necesitatea adoptării
unor documente de evidenţă care să corespundă cerinţelor solicitate în
folosirea calculatoarelor şi completarea lor cu termeni controlaţi. Consider că dacă tipul de fişă poate să difere, termenii, deci vocabularul
controlat, se impun a fi utilizaţi în mod unitar.
Dacă dorim ca R. S. România să fie imiţiatoarea acţiunilor pentru
un vocabular controlat care să fie adoptat şi de alte state, consider necesar ca acesta să fie realizat şi aprobat prin participări internaţionale.
In acest sens, fani permit să fac propunerea şi a~ fi fericit dacă
ar fi bine primită, ca într-un viitor apropiat să fim gazda seriei de întruniri ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional în cadrul cărora
să se dezbată şi să se aprobe termenii de specialitate pentru stabilirea
vocabularului controlat pentru arheologie. în acelaşi timp, am fi bucurbşi să înscriem în planul editorial al muzeului tipărirea acestui vocabular atît de necesar pentru completarea oricărui tip de fişă de evidenţă
şi chiar în întocmirea studiilor de specialitate.
Vă rog să-mi permiteţi să profit de moment pentru a ridica şi a
doua problemă. Dobrogea este recunoscută ca deţinătoare a celui mai
mare număT de vestigii 11Storiice. Parte dim acestea au aiuns să fie cunoscute tuturor şi graţie acestui fapt, ele sînt ocrotite. Dar nu există
sat din z.ona istro-pontiică rfăTă cel 1puţin 2-3 staţiuni arheologice mai
puţin evidente : aşezări sau necr10pole plane idin preistorie, :riomane sau
străromâneşti şi cîteva mii de movile, parte destul de mari, altele pe
cale de dispariţie prin 1apl:atizare. Pentru păistrarea lor în cadrul suprafeţelor destinate numai culturilor de cereale, ca unica formă ce permite
şi valorificarea terenului ~i salvarea aoestor rvestigii, se impune cu stringenţă iniventarierea .şi 1
oartarea staţiunilor wheologilce de ori,ce natură.
Luarea în evidenţă şi ieunioaşterea acestor zonie arheologice de toţi icei ce
acţionează asupra lOT (de obicei realiza1torii lucrărilor de modernizare
a agriculturii : irigaţii, lacuri de acumulare etc. sau plantaţiile de vie
ori pomi fructiferi, care nu mai pot permite cercetarea ulterioară a terenurifor cu vestigii), •constituie factorii determinainţi !În salvarea vestigiilor arheo1ogi<::e 1din categoria aminti•tă.
Depistarea staţiunHoc arheo~ogice prin intermediul !fotografiei
aeriene se impune şi aici de urgenţă, ea fiind determinată de foloasele
imediate şi mai ales de ritmul marilor investiţii ce se realizează în agricultură şi a sistematizării tuturor localităţilor. Trecerea la realizarea
acestei acţiuni prin intermediul fotogramelor nu ne este însă posibilă
datorită lipsei de specialişti. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste
împreună cu Academia R. S. România au pregătit un singur om. Sigur
că pe plan naţional sînt mulţi specialişti în acest domeniu. De aceea,
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consider necesar ca Centrul de perfecţionare a cadrelor din C.C.E.S. să
antreneze asemenea specialişti în organizarea unor cursuri pentru_ pregătirea cadrelor din muzee ca astfel, să se ajungă într-un timp foarte
scurt la utilizarea fotografiilor aeriene şi în întocmirea fişei de topografie arheologică.
Dacă lucrările constătuiTii noas.tre vor stabili o serie de probleme
ca bază de acţiune pentru viitor. consider necesar să se ia in studiu şi
aceste două aspecte prioritare în activitatea de inventariere a tuturor
valorilor de cultură materială pe care le deţinem şi care necesită a fi
.salvate şi conservate.

IOAN

OPRIŞ

Consiliul Culturii şi
Socialiste

Educaţiei

Dacă ar fi să punem un motto consfătuirii noastre, acesta ar fi „necesitatea de sistematică". deztderat ce reiese pregniant din stadiul în
care se află astăzi demersurile ,pentru realizarea obiectivelor programului de raţionalizare a sistemului informatic din domeniul culturii, în
<>pecial din sectorul evidenţei bunuri'lior din ,patrimoniul cultural. De
fapt, chiar în cadrul dezbaterilor s-au relevat necesităţile perfecţionării
sistemului evidenţei prin noi documente, prin elaborarea de urgenţă a
vocabularelor controlate, a materialelor de referinţă - reperitorii şi c3taloage, a definirii clare a strategiei şi etapelor.
De la aceste aspecte putem porni mai departe, fiind clar că noi
sîntem concomitent responsabilii şi beneficiarii etapelor care vor urma,
această confruntare furnizînd, de altfel, bogate date şi sugestii· pentru
proiectarea lorr. Pentru că însăşi manifestarea s-a dovedit o ocazie potrivită de a fi fărote cunoscute experienţa 1generală cit şi cea :oarticulară; zonală, a unor oficii pentru patrimoniul cultural naţional, muzee,
o confruntare de genul acesta se dovedeşte bine venită şi, ca atare, preconizăm a fi reeditată pentru ca, astfel, să înregistrăm rezultatele diverselor etape de realizare a operei de evidenţă a bunurilor culturale.
In timpul sesiunii s-au prezent.alt o serie de comunică.ri care pun
probleme deosebit de interesante privind sisteme deja elaborate şi confruntate optim în practică, cum sînt cele din domeniul arhivistic
(Maria Pîrvulescu şi Maria Klaus) sau în domeniul arheologiei sau al ştiin
ţelor naturii (Iuliu Paul, Andy Lehrer, Mihai Mihalciuc) ; metode şi tehnici de evidenţă, (Cezara Mucenic şi Irina Oberlănder-Tîrnoveanu) ; vocabulare şi instrumente de clasificare (Luciana Artin şi Suzana Antonovici, Andrei Aricescu, Georgeta Iuga, Jana Negoiţă, Cornel Mirescu,
Ana Bîrcă, Ioan Godea şi colectivul). Problematica abordată, în cadrul
căreia n-au lipsit comunicări cu caracter de program (Radu Florescu,
Ioan Opriş, Andrei Paleolog), ne prilejuieşte remarca necesităţii unei
calităţi îmbunătăţite a muncii de evidenţă, calitate esenţială pentru o
consemnare şi prelucrare optimă a datelor cronotipologice, constind în
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date tipice, consemnate logic şi ordonat normalizate, transmisibile şi conforme cerinţelor documentelor de evidenţă. In acest sens, reiese şi mai
necesară rigurozitatea controlului, din partea autorilor de fişe, a conducătorilor de oficii, faţă de calitatea informaţiei. De aceste probleme se
leagă însăşi procesul de formare şi perfecţionare profesională, într-un
ritm rapid, specialiştii sistemului muzeal, din oficii pentru patrimoniul
cultural naţional trebuind să-şi revizuiască cunoştinţele, să le aplice, nu
fără eforturi, noilor performanţe profesionale, distincte faţă de cele „clasice", cerute de acţiunea de evidenţă. In acest sens, atît pe plan central
•.::ît şi pe cel local, ne revine sarcina de a completa instrwnentele de
evidenţă, de a întocmi fonduri documentare constind în materiale de
referinţă indispensabile (repertorii, cataloage, liste de preţuri, reviste de
specialitate etc.) activităţii de investigare, identificare şi evaluare, dar
şi de a întocmi, noi, pentru sfera noastră de acţiune, repertorii, cataloage, vocabulare controlate şi tezaure de termeni care să permită realizarea unui tablou real asupra bunurilor culturale existente şi, mai ales,
introducerea eichitpamentelor moderne de înlmagazinare şi prelucrare
a datelor.
Tot ceea ce am discutat a1c1 m materie ide evidenţă ne oferă posibiliitatea de a ne ica1cula ~i preciza priorităţile : pe domenii, zone, categorii de obiecte şi de deţinători etc., ne permite să stabilim bazele unei
reale politici cuHtrrale, apli'cată 1pe necesităţi 1şi .categorii de beneficiari,
în ulfană instanţă o politi1că de ocrotire a patrimoniului cuJtural naţional.
Sesiunea prezentă ne-a oferiit 'ocazia de a inventaria şi cunoaşte
mai deaproaipe o serie de iniţiative •care S>e impun domeniului nostru
de activitate. Nu mai departe, eomuniicairea rezultatelor obţinute la l~i
de colective interdisciplinare, mai ales în domeniile ştiinţelor naturii
şi iarheologiei, ne arată noi posibilităţi de lucru tŞi de oolaiborare fructuoasă, permit o nouă abordare a probleme1or ştiinţifice ale evidenţei
patrimoniului cultural naţional. De altf.el, considerăm că irealizările înregistrate de tov. dr. A. Lehrer pe planul topografiei biologice pot fi
cu eficienţă transpuse şi în alte domenii, pornind de la acest exemplu,
relevînd şi caracterul direct aplicatiiv al concluziilor parţiale trase aici
dP. cei responsabili tdin sectorul de specialitate ·al Ooru;riliului CuJturii şi
Educaţiei Socialiste. ,Jn acelaşi timp, aceste exemple ne susţin afirmaţia
necesităţii de integrare a cercetării ştiinţifice cu învăţămîntul şi cultura. a prezentăirii rezulitatel<0r ei înregistrate prodigios în oficii pentru
patrimoniul cultural naţional, muzee, laboratoare :zJonale de restaurare.
în cadrul actului •eduicaţi 1 on:al. Din .acest punct de vedere, sistemul de
evidenţă al patrimoniului cultural naţional este un sistem „deschis",
comunicind .rezultate tŞi priminld noi •şi noi informaţii. Manifestarea
noastră, modul în care au abordat probleme 1 ~ teoreticienii şi practicienii de reputaţie ca prof. Virgil Cândea, fap~ul că la ea participă, pentru întiia oară în viaţa reţelei muzeale, informaticieni, ne demonstrează
că sistemul de evidenţă al bunurilor din patrimoniul cultural naţional
este, de fapt, un sistem integrat în sistemul general al documentării şi
informării, că el conţine deja premizele principale pentru a trece la faza
prelucrării superioare a informaţiilor : automatizarea.
1
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Sistemul de evidenţă al bunurilor din patrimoniul cultural naţio
1calitatea de a fi rezultatul unei experienţe colective
ajunsă la realizări superioare, el trebuie deci in continuare perfecţionat
şi, în acest sens, consfătuirea de la Tulcea a permis pe lingă reliefarea
pasiunii, dăiruirii şi competenţei necesare întocmirii unei bune evidenţe,
şi dificultăţi, neînţelegeri şi iprejudecăţi, pe care schimbul de experienţă
şi confruntarea rezultatelor le pot itransforma în forţe dinamice puse
în folosul cunoaşterii semn1ficaţiei complexe a inestimabilei no:istre
zestre cultural-artistice.
Iniţiativa organelor judeţene de partid, a Muzeului Deltei Dunării, de a veni 'În întimpinarea unui program de dezbateri şi consfă
tuiri pe ·tema modernizării activităţii de raţiona1izare a informaţiilor în
domeniul culturii lansat de conducer~a de partid şi aflat în planul de
activitate al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, prin cadrul propice de lucru oferit partidpanţilor, ne permite să îniregistrăm cu satisfacţie rezultatele obţinUJte şi să proiectăm conştient noile etape. Totodată manifestarea noastră, cu adind impliicaţii ân domeniul politicii
culturale, se înscrie ca o formă practică de analiză a modalităţilor de
rezolvare a acţiunii de cercetare, protejare, conservare şi punere în
circuit public a avuţiei culturale, întrudit evidenţa este factorul cu caraoter de condiţionare a tuturor acestor obiective.
nal

întruneşte

250

POSTFATĂ
,

AFTERWORD

Thanks to the initiative of the Council of Socialist Culture and
Education and of the Danube Delta Museum a Colloquium dedicated to
the impriorveme111t of the infonmation system of the National Cultural
Pa,trimony was held in Tulcea in October 1977. This subjed has alsa
been considered at a round table by a very large number of iparticipants
induding managers, museologists, reconomists, mathematicians, informatics system specialists, various researchers, university professors
and students. The conferenice a'Cquired a icharader of novelty due to
this large participation and a multidi:sdplinary approach of the subject
was thus being possible. It was for the first time in this country that
such a large .range r·etrieval of information of the Natiional Cultural
Patrimony was systematically discussed as well as the possibilities of
organizing the activity within a National Cultural Patrimony County
Office. There alsa have been recorded the different stages of development of the inforima'tfon systems' organisation in 1the past three years
since Law no. 63/1974 concerning the safeguarding of the National Cultural Patrimony has come into effect.
The reports of this conference have dealt first and foremost with
the ·organi1sation stages of the National Cultural Patrimony so far (authors, A. Paleolog and I. Opriş) as well as with the prospects offered
by the automation of the storage and retrieval system of the National
Cultural Patrimoiny (N. Badea).
The acqui.red experienoe of the State Archives 1concerning the
storage anid .retrie1v.al systems in arichive documents was presented in
detail by the representatives of thiis i111stitution inrvited ait the Colloquium M. Pîrvulescu and M. Klaus. Some other methods successfully
experimented have alsa been dealt with, such as; coordinate indexing
at the library of the Fine Arts Institute of Bucharest (C. Mucenic),
the semiotic analysis of art masterpieces (T. Redlov), the classification
and cataloguing of museum collections (I. Godea), the systemic analysis
aiming at safeguarding cultural objects (A. Molidoveanu). These methods represent as many :possiibilities ·of improviing rthe information
system.
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The second day of the Colloquium was dedicated to the discussion
of the problems regarding the organization of the registration activity
of the cultural objects within a National Cultural Patrimony County
Office and some problems related to the working ·out of listings of
terms, i.e. of an authorized "thesaurus" to he used in the inforrnation
storage and retrieval systems.
The archaeologist I. Paul from the Brukenthal Museum of
Sibiu, the lbiologist M. Mihalciuc from 1he Natural Sciences Museum
of Focşani and A. Lelutiu a chemistry engineer from the Central
Military Museu:m have presented the results of the utilisation of the
edge...1punched •carrds system. ia method of sorting anJd manipulation of
small quantities of data. Reports abounding in valuable pmposals and
sug.gestions eoncerning the improvement of the systems of stor.age and
retrieval in archaeology were presented by C. Bloşiu (Iaşi), I. Oberlănder-Târnoveanu (Tulcea), P. Sadurschi (Botoşani), B. Filipescu (Ilfov),
A. Aricescu (Bucharest). R. Ocheşeanu put forward the problem of the
way to ·organize a numismatic cabinet at the iA cademy Library.
S. Diaconescu (Bucharest), N. Vrapciu (Buzău), D. Secară (Timişoara), and G. Niţulescu (Tîrgovişte) discussed prablems bearing on the
organization activity in areas related bo the registration of the cultural
objects within the National Cultural Patrimony County Offices. The
registration and organization of the antique and rare book funds was
the subjects of the reports of M. Schatz (Bucharest) and C. Ionescu (Tîr1

govişte).

The biologists A. Z. Lehrer (Iaşi) and L. Artin (Bucharest) m:ide
\·ery interesting proposals concerning the application of some methods
of .registration in the field of natural sciences, especially in biology and
paleontology.
Several interesting pmposals concerning the experience in the
organisation of an iconic library at the Fine Arts Institute were presented by L. Mîrşanu (Bucharest). G. Ionescu (Ploieşti) presented proposals bearing on the methods of registration of museum arnd art collections in Ploieşti. E. Enache (Bucharest) examined the importance of
the registration activi·ty of the film production and of the film archiYes.
With a view to putting it into practice R. Bagdasar (Bucharest)
proposed the utilization of hologram as a solution for storage of visual
data and information concerning the cultural objects.
Among the most debated problems at the Tulcea Collioquium were
those related to the working out of a unified terminology for the ·registration of •cul tural objects. The working out of thesauri of descriptors
to be used in automatic data processing of •cultural objects represents
a basic problem for all those in1volved in the L5etting up of a cultural
patrimony data' bank.
J. Negoiţă (Bucharest). A. Bîrcă (Buchares.t), G. Dinuţă (Ilfov),
S. Pîrîu and P. Zaharia (Tulcea), V. Arbore and J. Pavel (Focşani),
examined thus the questions of a uni fi ed ternninology for ethnography.
Conoerning the same problem we may alsa mention the reports of
C. Mirescu (Bucharest) and C. Bucur (Sibiu) who underlined the importance of the correlation between classification and the unified terminology.
0

254

In the area of art history M. Mocanu (Bucharest), L. Ene (Arge.<?),
I. Buta (Vdkea), and V. Stoichiţă (Bucharest) examined the difficult
problem of the unifiied terminology of ia thesaurus of idescriptors concerning Romanian medieval i:conography. A. Buzilă (Timişoara) undertook a systematiic analysis of the haroque arcl1iteicture in Banat and
un:derlined the necessity of woirking out a thesaurus of architecture
descriptors.
G. Iuga (Baia Mare) examined ithe orLginal a:spects of the history
of mining in Tran:sy}vania and proposed the elaJboration of a polyglot
dictionary for the mininig tools.
The report of M. Mathe-Kiss (Constanţa) undertook an original
systemic analysis of the funeral monUJments erected in Dobrogea. Another aspect of the question was the terminology utilised in the activity
of safeguarding and restoration of the ,cultural objects {C. Manea Bucharest).
The archeol1ogists Şt. Cucu (Constanţa), R. Maxim (Vaslui) and
E. Emandi (Suceava) maintained the necessity of a unified terminology
for the idescri1ptiion of archeologiical objects and for their classification.
The dis1cussions following the .aibove mentioned ireports highlighted
th~ usefulness oif the Tulrcea Colloquium and the high quality of the
reports. Ln the end, the discussion:s at a roundtaible underlined the
present intere:st of improving the information syst,em of the National
Cultural Patrimony, a question involving responsibility for all those
participating in the research activity in the saifegumiding and turning
to good account of our national cultural values.
Expressing the desiderata of the Romanian Communist Party documents as well as the ·existing law concerning the safeguarding of the
nati.onal ,cultural patrimony, the Tulicea Colloquium organized under
the pati,onage of the Council of Socialist Culture and Education cind
of the County Committee for Socialist Culture and Education in
Tulcea represented an important event for all those involved in thc
organization of the information activity of ·the National Cultural Patrimony.
The Colloquium enabled each participant to present the results of
the 1<1st three years bearing on the improving of the storage and retrieval
system in the museums and National Cultural Patrimony County Offices
network.
·
Tulcea Coloquium gv.ined importance due to the pv.rticipation of
outstanding personalities in the field of science, culture and art and
became a reference point for all subsequent actions and decisions bearning ion the irmpravement of the evidence system 'Of the Naitional Cultural Patrimony.
The present volume published through the good offices of the
Danube Delta Museum aims at pmviding the :most important reports
and speeches at the Tulcea Colloquium to all those interested in this
subjects, offering them the possibility to become acquainted with the
most fertile ideas expressed here.
1
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POSTFACE

C'est au muis d'octobre 1977 qu'â Tulcea, grâce a l'initiative du
compartiment de specialite du Conseil de l'Etat pour la Culture et
l'Education Socialiste et du Musee du Delta du Danube, l'on a pu organiser un colloque dedie au perfectionnement du systeme des evidences
du Patrimoine Culturel National. Ce fut l'occasion de discuter ce prob:eme a une table rnnde a laquelle ont participe de nombreux invites :
des cadres, des museographes, des economistes, des mathematiciens et
des infoimaticiens. des cadres universitaires ainsi que des etudiants.
Cette large participation .a permis d'aborder divers problemes de fa<;on
pluridisciplinaire conferant ainsi aux debats une note d'inedit, due particulierement a la complexite et a la ,·ariete des points de vue qui ont
ete echanges.
C'est pour la premiere fois qu'en Roumanie l'on a pu debattre
dans un cadre organise ad-hoc Ies multiples problemes que posent
l'inventaire gene~·al du patrimoine culturel, Ies modalites d'organisation
de cette acti\·ite au niveau d'un Office departemental du Patrimoine
Culturel ainsi que Ies perspecti\·es qu'offre le projet d'un systeme informatique adequat. Ce fut l'occasion de passer en revue toute l'activite
soutenue qui a ete dediee aux evidences du patrimoine culturel national
ces trois dernieres anees, apres l'entree en vigueur de la Loi no 63/1974
conce·rnant b protection de notre patrimoine culturel.·
Les communications soutenues â ce colloque par Andrei Paleolog
et Ioan Opriş (Conseil de l.a Cultme et de l'Bducatiion Socialiste) ont
mis en lumiere Ies etapes parcourues, ainsi que la situation ou l'on en
est arri ve actuellement en matiere d'organisation des evidences du
Patrimoine CuHurel National. Nicolae Badea (Institut Central pour la
Gestion et l'Info1imatique, Bucarest) a mis en discussion Ies perspectives
qu'offrirait un projet de systeme informatique automatise pour la gestion informationnelle du patrimoine culturel. L'eJGperience aocumulee
dans cette direotion par les Archives de l'Etat a ete eXJposee d'une
fa<;on ample par les .representants de ·ceUe institution (M. Pîrvulescu
et M. Klaus). D'autres methodes experimentees avec succes ont ete egalement exposees, telles que l'appel fai<t â l'indexation COOI'dOnnee da11s
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une bibliotheque des beaux-a'fts (C. Mucenic), l'analyse semiotique de~
oeunes d'art (T. Redlov), la cataloguation systematique des collecticns
museales (I. Godea, I. Mureşan, S. Toth, A. Chiriac, S. Grigorescu),
l'application de l'analyse systematique dans les domaines de la conservation (A. Moldoveanu). Ces exposes ,constiituent tout autant de voie"
nouvelles qui s'ouvrent au perfectionnement de l'inventaire general de-;
biens culturels.
La deuxieme journee du Colloque a ete consacree a la discussion
des problemes d'organisation specifique aux activites d'un Office departemental du patrimoine culturel ainsi qu'aux prnblemes relies ii
l'elaboration des „thesauri" de termes desoripteurs qui s'averent etre
des instruments terminologiques absolument necessaires pour le traitement dans une future exploitation informationnelle.
L'archeologue I. Paul du Musee „Brukenthal" de Sibiu. le naturaliste M. Mihalciuc du Musee des Sciences Naturelles de Focşani et
l'ingenieur c!1imiste A. Leluţiu du Musee Central d'Art Militaire de
Buc-arest ont deorit et mis en discussi.on les resulto.ts qu'ils ont obtenu
en utilisant des systemes de traitement et d'acces aux donnees a partir
de fiches a perforation marginale.
En ce qui concerne l1e pedectionnement des systemes d'enregistr,ement et de traitement des informations do.ns le domaine de l'archeologie. Ies communicartions soutenues par C. Bloşiu (laşi). I. Oberlănder
Tîrno\-eanu (Tulcea), P. Sadurschi (Botoşani), B. Filipe~,cu (Ilfov),
A. Arices,cu (Bucarest) ont ete riches en propositions et en sugestion:-;.
R. Ocheşeanu (Bucarest) a mis en discussion l'orgo.nisation d'un Cabinet
de Numismatique qu'il a mis lui-meme sur pieds.
S. Diaconescu (Bucarest). N. Vrapciu (Buzău), D. Secară (Timişoara) et G. Niţulescu (Tîrgovişte) ont fait differentes propositions se
referant au problemes d'organisation typiques au niveau d'un office departemental du patrimoine culturel.
L'inventai re des livres anciens et rares, leur mise en catalogue
ainsi que l'importance des ,reoherches qu'ils impliquent ont ete <.lborde-;
par M. Schatz (Bucarest) et par C. Ionescu (Tîrgovişte). Les chercheur"
A. Z. Lehr.er (Iaşi) et L. Artin (Bucarest) ont fait des propositions extremement interessantes concernant la imethodologie de realisation des
evidences dans le domaine des sdences naturelles, mais plus specialement en biologie et en paleonto1ogie.
Se referant a l'experience en matiere de documentation visuelle
acquise au cours des ans a !'Institut des Beaux-Arts „N. Grigorescu"
de Bucarest, L. Mfrşanu ia fait plusieurs pr.opositions ,concernant l'organisation des fonds d'images. Ensuite, R. fonescu (Ploieşti) a mis en discussion les methodes ·aduelles de cataloguation des ,collections d'objets
d'art dans Ies musees specialises. E. Enache (Bucarest) a souligne l'importance des evidences en matiere de production cinematographique
rappelant le ifait qu'un prnjet de systeme informationnel a deja ete
teste pour les besoins des Archives Nationales du Film, systeme qui doit
etre mis sur pieds prochainement. R. Bagidasar (Bucarest) a propo3e
l'utilisation des hologrammes en tant que moyen d'une efficacite extreme en perspective pour l'eniregistrement des donnees visuelles contenues dans 1es objets d'art et d'archeologie.
1
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Parmi les problemes qui ont ete debattus d'une fac;on .plus ample
au Colloque de Tulicea, nous indiquerons celui de l'elaboration d'une
terminologie unitaire pour les evidences du patrimoine culturel. C'est
d'ailleurs un theme d'une urgence prioritaire.
La realisation des vocabulaires et des „thesauri" de termes descripteurs devant etre utilises a la description des biens culturels et ulterieurement a l'exploitation automatique des donnees, iconstitue une preocupation majeure pour tous ceux qui s'occupent .de l'inventaire general
de notre patrimoine culturel.
Ainsi ,J. Negoiţă (Buicarest), A. Bîrcă (Buc.arest), G. Dinuţă (Ilfov),
S. Pfrîu et P. Zaharia (Tulcea) et enfin V. Arrbore et J. Pavel (Focşani)
on:t aborde le probleme de l'unification terminologique dans le domaine
de l'ethnogra:phie. C'est dans le meme ordre d'idees que s'inscrivent les
communiications interessantes faites par C. Mirescu (Buca:rest) et par
C. Bucur .(Sibiu) se referant a la con-elation entire les tSystemes de dassification et .Ies terminologie;.
Dans le domaine des arts, M. Mocanu -(Bucaresit), L. Ene (Argeş),
I. Buta (Vilcea) et V. Stoichiţă {Bucarest) ont mis en discussion l'importance, mais aussi 1'es difficultes rencontTees lors de l'elaboration de
„thesauri" de descripteurs .concernant l'iconograrphie medievale roumaine. A. Buzilă (Timişoara) partant .de l'analyse des monuments de
l'architeoture baroque du Banat a souligne la necessite d'elaborer un
vocabulaire englobant le domaine de l'architecture.
G. Iuga (Maramureş) a aborde un domaine inedit en matiere
d'evidences, proposant les elements fondamentaux d'un vocabulake polyglotte concernant l'histoire de l'extraction miniere en Transylvanie.
D'autre part M. Mathe-Kiss (Constanţa) a propose une analyse systematique des monuments funeraires d'importance nationale reperes en
Dobrogea. Une autre coordonnee de ces preocupations paralleles a ete
abordee par C. Manea (Bucarest) qui a attire l'attention sur la necessite
de realiser une terminologie unirtaire dans le domaine de la conserv<:1tion et la .restauration des biens culturels.
Grâce aux interventions de St. Cucu (Constanţa), de R. Maxim
(Vaslui) et de E. Emandi {Suceava) les a~heologues ont soutenu une
serie d'arguments en faveur d'une ample action en vue d'elaborer une
terminologie unitake utile a la description et a la codification des objeh
d'interet archeologique.
Les discussions qui se sont deroulees en marge des communications et des rapports ont demontre combien ce colloque tenu a Tulce3
a ete opportun et combien les specialistes qui travaillent dans les offices
depa1~tementaux pour le patrimoine culturel ont ete heureux de voir
leurs travaux apprecies a Ieurr juste valeur. Les debats qui se sont deroules en un symposium final ont releve egalement l'actualite extreme
du probleme du perfectionnement des systemes des evidences du patrimoine culturel, probleme qui implique la responsabilite de tous les
intellectuels qui sont engages dans les recherches de protection et de
mise en valeur de nos richesses culturelles.
Repondant aux desiderata exprimes dans les documents du Parti
Communiste Houmain visant la 1protection de notre ,patrimoine culturel
ainsi qu'aux precisions peremptoires indiquees par la legislation en
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vigueur dans ce domaine, le Colloque de Tulcea organise sous les auspices du Conseil de la Culture et de l'Education Socialiste, de ceux: du
Comite pour la Culture et l'Education Socialiste du Departement de·
Tulcea, ainsi que de ceux du Musee du Delta du Danube a constitue un
evenement important pour tous ceux qui s'occupent de l'inventaire des.
biens culturels de notre patrimoine. En meme temps, ce colloque a
permis d'offrir a chacun l'occasion d'exposer ses resultats obtenus ces
dernieres annees et de rapporter comment les mesures decidees par Ies
offices du patrimoine culturel et par le reseau des musees, concernant
la protection et la mise en valeur scientifique du patrimoine culturel
national, ont ete appliquees en fait sur le terrain.
Grâee a la participation de nombreuses personalites de premier
ordre, uutant dans les domaines des sciences et de la culture que dane;
celui des arts, le Colloque de Tulcea et son symposium final sont deja
devenus un indicatif de reference duquel s'inspirent des maintenant Ies.
decisions qui ont ete prises en vue du perfectionnement et de l'optimîsation de l'inventaire general de notre patrimoine general.
Publie par Ies soins du Musee du Delta du Danube de Tulcea,
le present volume, se propose de mettre a la disposition de tous Ies
interesses des extraits des communications et des intel'ventions Ies plus
initel'essantes qui ont ete faites dans le cadre des travaux du Colloque,
leur donnant ainsi la possibilite de prendre connaissan'-'e des idees lej.
plus fertiles pour l'avenir gui y ont ete exposees.
1
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NACHWORT

Im Oktober 1977 fond in Tulcea die Arbeitstagung zur Vervollkornmnung des Systems der Evidenzhaltung des nationalen Kultureribes
- auf Veranlassung der zustăndigen Fachabteilung des Rates fi.ir Kultur und sozialistische Erziehung în Zusammenarbeit mit dem Museum
des Donaudeltas - statt. Der Veranstaltung folgte eine umfassende
Diskussion. în der Form eines Rundtischgesprăches. an ·der sich zahlreiche Găste beteiligten. dm·unter : Leitungskader, Museographen, Vertreter der Forschung. Wissenschaft und Kultur. Okonomen, Mathematiker und Informatiker. sowie Hochschuelehrkri:i.fte und Studenten.
Die Vielfalt der \·ertretenen Fachbereiche erforderte eine multidisziplinăre Betrachtungswe!se der zur Diskussion gestellten Themen,
die ihrerseits. eine komplexe Darlegung vielfacher Standpunkte ermă
glichen konnte. Darin bestand das eigentlich Neue und Besondere dieser
Tagung.
Zum erstenmal konnten in einem organisierten Forum multiple
Probleme erărtert werden hinsichtlich : der Zentralisation der Evidenzhaltung des nationalen Kulturerbes, der Modalităt der Organisation
der Tătigkeit innerhalb eines Amtes flir das nationale Kulturerbe, sowie
der zukilnftigen Projektierung eines Systems automatische·r Infornnationsverarbeitung. Zugleich wurde ein Rechenschaftsberieht Uiber die
gesamte Tătigkeit der Evidenzhaltung des nationalen J(ulturerbes vorgelegt, welche innerhalb von - rund - drei J ahren seit dem Inkrnfttreten des Gesetzes Nr. 63 zum Schutz des nationalen Kultuirerbes geleistet wurde.
In der am ersten Tag der Arbeitstagung, gehaltenen Referaten
wurde auf die verflossene Zeitspanne Bezug genommen und der aktuelle
Stand des Systems der Evidenzhaltung des nationalen Kultureribes darg•eleg.t (A. Paleoliog, I. Opriş), sowie die Perspektiven umrissen, welche
die Projektierung ·eines Systems automatischer Informationsveraorbeitung des nationalen Kulturenbes bieten kann (N. Badea). Eine praxisbezogene Ergănzung dieser theoretischen AusfilhTungen brachten die
beiden Vertreter der Genera~direktion der Staatsarchive (M. Pîrvulescu,
M. Klaus), die .diesbezilgHch schon ausflihrlich aus unmittelbarer Erfah268

rung beri.chten konnten. Vielfache Moglichkeiten der Optimierung der
Evidenzhaltung des nationalen Kulturerbes konnten aus einer Reihe
erfolgrekh experimentierter organisatorischer Lăsungen und Methoden
entnommen werden ; es zăhlen dazu : die koordinierte Indizierung
und ihre Anwendbarkeit bei der Systematisierung einer kunstwissenschaftlichen Bibliothek (C. Mucenic) ; die serniotische Betrachtung der
Kunstwerke (T. Redlov) ; di,e systernatis·che Aufnahme und Erfassun~
der musealen Objekte in Katalogen (I. Codea) ; die Anwendung der
Systemanalyse in der Archăologie (R. Florescu) ; die Klassifizierung in
der Konservierung und Restaurierung des Kulturgutes (A. Moldoveanu).
Am zweiten Tag der Arbeitstagung wurden einerseits spezifische
organisatorische F,ragen der Evidenzhaltung innerhalb eines Amtes fUr
das nationale Kulturerbe und andererseits Fragen hinsichtlic'h der Erstellung fo·chbezogener normierter (d.h. standardisierter) Vokabulare erortert, welche zum unentbehrlichen terminologischen „Handapparat~' der
elektronischen Datenverarhei tung der Evidenzhaltung des n '.l tionalen
Kulturerbes gehoren.
Die Leistungen eines Systems der Speicherung und Wiederauffindung von Informationen anhand von randgelochten Karteikarten
wurden vom Arch~1ologen I. Paul vom Brukenthalmuseum aus Sibiu,
dem Naturwissenschaftler M. Mihalciuc vom Naturkundemuseurn ous
F6cşani und dem Chemieingenieur Al. Leluţiu vom Zentralen Milihirmuseum aus Bukarest untersucht und dargelegt.
Zahlrekhe Vorschlăge hinsichtlich der Verbesserung des Systems
der Evidenzhaltung im Bereich der Archăologie wurden in den von
C. Bloşiu (Iaşi), I. Oberlănder-Tîrnoveanu (Tulcea), P. Sadurschi (Botoşani), B. Filipescu (Ilfov), A. Aricescu (Bukarest) .gehaltenen Beitrăgen
unterbreitet. R. Ocheşeanu (Bukarest) brachte die Organisation eines
l\Jlinzkabinetts zur Aussprache.
. Verschiedene spezifisch organisatorische Fragen der E\·idenzhaltung auf der Ebene der Amter flir das nationale Kulturerbe wurden
\·on S. Diaconescu (Bukarest), N. Vrapciu (Buzău), D. Secară (Timişoara), G. Niţulescu (Til~govişte) aufgezeigt.
Die systematische Ordnung der Bestănde des alten und seltenen
Buches, deren Evidenzhaltung und Erforschung bildeten den Gegenstand der Beitrăge von A. Schatz (Bukarest) und .C. Ionescu (Tîrgovişte). Besonders inteiressante Vorschlăge hinskhtlich der Methodologie
der Evidenzhalung in den Naturwissenschaften, der Biologie und Palăontolaigie karnen von seiten der wissenschaftlichen Forscher A. Z.
Lehrer (Iaşi) und L. Artin (Bukarest).
Die auf reicher Erfahrung beruhende Dokumentationsstătigkeit de1·
Hochschule der bildenden Kilnste „Nicolae Grigorescu" aus Bukarest
veranlasste L. Mirşanu etliche Uberlegungen, die Ordnung der Bildmaterialbestănde betreffend, anzustelilen. R. Ionescu {Ploieşti) bezog
sich auf die Methoden der Katalogisierung rnuseal er Kunstsammlungen.
E. Enache (Bukarest) unterstrich die Bedeutung der Evidenzhaltung der
Filmproduktion und wies darauf hin, daB das System automatischer
Informationsverarbeitung des Nationa:len Filmarohives in Klirze in
Funktion treten weride. Von R Bagdasar (Bukarest) kam der Vorschlag
1
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der Verwendung der Holographie zur Verbesserung der Evidenzhaltung des nationalen KultureDbes.
Vorrangiges und umfassend erortertes Diskussionsthema der Arbei tstagung in Tulcea war jedoch die Erstellung einer einheitlichen
fachsprachlichen Termino~ogie der Evidenzhaltung des nationalen Kulturerbes.
Die Erstellung fachbezogener normierter Vokabulare sowie der
Deskriptoren-Thesauren-Kataloge mit einer einheitlichen und exakten
Zuordnung von Wortern Uilld Begriffen - die auch in der folgenden
Phase der elektronischen Datenveraribeitung der Evidenzhaltung de:-;
nationalen Kulturerbes filr die Besch:reibung der Kulturobjekte verwendbar sein sollen, stand im Mittelpunkt des Interesses aller unmittelbar an der Evidenzhaltung beteHigten Tagungsteilnehmer. J. Negoiţă
(Bukarest), A. BiPCă {Bukarest), Gh. Dinuţă (Ilfov), S. Pârâu und P. Zaharia (Tulcea), V. Arbore und J. Pavel (Focşani) behandelten das Problem einer einheitlichen Terminologie im Bereich der Ethnographie. Zu
diesem Problemkreis zăhlen auch die interessanten Beitrage iiber die
zwischen Klassifizierung und Terminologie bestehende Wechselwirkung
\"On C. Mirescu (Bukarest) und C. Bucur (Sibiu).
M. Mocanu (Bukarest), L. Ene (Piteşti), I. Buta (Rm. Vîlcea) und
V. Stoichiţă (Bukarest) unterstrichen die Bedeutung, z·eigten aber auch
die &hwierigkeiten, welche sich im kunsthistorischen Bereich bei de~·
Erstellung eines Deskriptoren-Thesatm.J.S der rumănischen mittelaHerlichen Ikonographie ergeben. Ausgehend von einer Analyse der Barockdenkmăler aus dem Banat wies A. Buzilă (Timişoara) auf die Notwendi1gkei t der Erai~beitung eines Fachworteribuchs filr die Architektur hin.
Einen Sonderbereich der Evidenzhaltung stellte G. Iuga (Baia
Mare) vor, indem er die grundlegenden Elemente eines mehrsprachigen
Worterbuchs filr die Analyse der Ge!'ichichte de.:; Bergbaus în Transsilvanien aufzeigte. M. Mathe-Kiss (Constanţa) plădierte fiir eine systematische Analyse der Grabmaler von nationaler Bedeutung aus der
Dobrudscha.
Mit den Beitragen von St. Cucu (Constanţa). R. Maxim (Vaslui)
und E. Emandi (Suceava) unteribrachten die Archăologen den Vorschlag
einer breit angelegten Erstellungsaktion einer einheirtlichen Terminologie zur Beschreihung und Klassifizierung des archaologischen Kuiturgutes.
Der von den vorgelegten Referaten und Beitragen angeregte
Meinungsaustausch war ein Beweis der Opportunităt und des Interesses,
wekher sich die Aribeitstagung von Tulcea in den Reihen aller an der
Evidenzhaltung des nationalen Kulturerbes unmittelbar Beteiligten
erfreut hat. AuBerdem zeigten die Resultate des Rundtischgespraches
die entschiedene Aktualitat einer Optimierung des Systems der Evidenhaltung des nationalen Kultuq"eribes ; Aumgabenstellung fiir deren Verwirklichung all diejenigen verantwortlich sind, ,die sich zum Schutz.
der Er:foschung und Auswer:tung unseres Kulturel"'bes beruflich engagiert haben.
Indem sie den, in den Parteidokumenten zum Schutz des nationalen Kulturenbes dargelegten und in der diesheziiglich ers.chienenen
Gesetzgebung definitivierten Anforderungen entgegenkam, stellte die
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Arbeitstagung von Tulcea - organisiert unter der Schirmherrschaft
des Rates fi.ir Kultur und sozialistische Erziehung sowie des Kreiskomitees fi.ir Kultur und sozialistische Erziehung - ein bedeutendes
·Ereignis fi.ir die Evidenzhaltung des nationales Kulturerbes dar. Zugleich bot diese Tagung auch Gelegenheit zur Mitteilung der erzielten
Ergebnisse und zur Festlegung der vorrangigen Aufgabenbereiche der
Ămter fi.ir das nationale Kulturerbe sowie der Museen im Hinblick auf
den Schutz und die wissenschaftliche Erschliessung unrl Auswertung
des nationalen Kulturerbes. Infolge der Teilnahme hervorragender Personlichkei ten der Wissenschaft, Kultur und Kunst wurden die in Tulce:.i
veranstaltete Tagung und das Rundtischgespră·ch zur Reiferenz und zum
Anhaltspunkt filr bestimmte nachtrăglich gefasste Entscheidungen in
Bezug auf die Vervollkommung und Optimierung des Systems der
Evidenzhaltung des nationalen Kulturerbes. Der vorliegende Band,
erschienen dank der Fi.isorge des Museums des Donaudeltas, mochte sămt
Uchen Interessenten die reprăsentativsten Referate und Diskussionsbeitrăge zur Tagung, un:d .damit zugleich die wertvollsten bei dieser Gelegenheit dargelegten Ideen, zur Verfilgung stellen.
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IIOCJIECJIOBHE

B 01<rn6pe 1977 r. B ropone Ty.Ha, no HHHUHanrne cneuHaJJbHoro
Be.n.oMcrna CoBera KYJ1brypb1 11 cou11a.'!11CTHl!ecKoro Bocn11raHHH H MyJeH
«.lleJJbTa .UyttaH» COCTOHJIOCb pa604ee COBemaHHe, nOCBHWeHHOe ycoBepUJeHCTBOBaH1110 ytte6HOH ClfCTeMbl Ky.lbTYPHOro HaUHOHaJlbHOro llOCTOHHHH.
3a 3THM Meponpl!HTlfeM C.'lellOBaJIH o6wHpHble npeHHH, npoBe.ueHHble B
1Q>op~e Kpyrnoro CTO.lla, B KOTOpOM npl!HHJIH yl!aCTHe MHOrollHCJleHHble
rocr11, npHr.riaweHHble B 3TllX ueJJHX, pyKOBO.ll.HWHe Kallpbl, My3eHHbie H
Hay4Hbie pa6orn11K11, lleHTeJJH ttayKH H KYJJbrypbr, 3KOHOMHCTbl, MareMaTHKH, YHHBepcr:reTCl\He Ka.Upbl, CTylleHTbl.
3ro u111p0Koe y4acr11e onpe.n.e.riuJJo BcecropoHHe-llHCUHnJJHHapttoe 06cy}!{lleHHe npe..'lcTaBJJeHHbrx reM, npu.n.aBaH o6cy.>KlleHHJO oco6bIH xapaKTep, 6JJarollapH 11:0Mn.11eKCHOCnf li pa3H006pti3HOCTH Bbipa}l{eHHblX TOlleI<
3pemrn.
Bnepabre, a opraH113oBaHHOH cpopMe MOrJJH 6bITb o6cy.>KlleHbI MHoro~rncJJeHHbre Bonpocb1, CBH3aHHbre c cocpe.noro4eHHeM y4era KYJJbrypttoro ttapo.n.11oro .nocroHHirn, c cnoco6oM npose.neHHH 3TOH .neHTeJJbHOCTH B or.neJleH1111 no oxpaHe K)'JlbTypttoro HaUHOHaJJbHOro .noCTOHHHH, c nepcneKTHBaMH npoeKTllpoaaHllH llHcţ>OpMaUllOHHOH CHCTeMbl. no 3TOMy CJJy4aJO 6bIJJa
BWHBJJeHa np11.11o~eHHaH pa6ora no JJHHHH y4era KYJJbrypttoro Hapo.nHoro
JlOCTOHHHH B Tel!eHHe no4Tlf 3 JJeT OT MOMeHTa scrynJJeHHH B CHJJY 3aKOHa
N!! 63, oxpaHbr Ky.11brypHoro Hapo.nHoro .nocTOHAHH .
.Il.oKJJa.nbr, JaWHWeHHbre B nepsbrii .neHb CosemaHHH; KacaJIHCb npo11.n.eHHhIX 3TanoB 11 cospeMeHHOro noJJo.>KeHHH c11creMbI y4era KYJ1bTyp11oro Hapo.nHoro .nocTOHHHH (A. naJJeOJJOr, H. OnpHw). H nepcneKTHB
KOTOpb!e npenocraBJJHeT HaM npoer<rHpOBaHHe aBTOMaTH4eCKOH HHcpopMaUHOHHOH CHCTeMbl KVJibTYPHOro Hapo.nHoro .noCTOHHHH (H. 5airn). HaKOTIJieHHblH Onb!T B reHepaJJbHOM ynpaB.lleHHH rocy.napCTBeHHOro apXHBa
6wJJ pa3Bepttyro coo6meH, npe.ncraBHTeJIHMH 3Toro y4pe.>K.neHHH Ha co'BemaHHH (M. nblpByJJerny, M. KJiayc). .Il.pyrne cnoco6bI H Mero.nbI
npose.neHHH, ycnewHo npHMeHHeMbie, KaK ttanp11Mep Koop.noHHposaHttasi utt.neI<cau11H s 6H6.1111oreKe HCKyccrn (K. My4eHHK), ceMHOTHl!eCKHH aHa.11113 xy .no.>KecrneHHbIX npo113se.neHHH (T. Pe.nJJoB), c11creMaTH4ecKoe Kara.1ornpoBaH11e My3eHHOro .no6pa (J1. ro.nea), npHMeHe1rne
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CHCTeMHOfO 3H3JIH33 B apxeOJIOnlll (P. <l>JiopeCKy)' KJ13CCHcpHK3UHff e.:
o6Jiacrn K0Hcepeau1111 11 pecraepau1111 KYJihTypttoro .no6pa (A. MoJIJJ.OBsttty)' npe.ncTaBJIHfOT CTOJlbKO :IKe OTKpblTblX nepcneKTHB )lJIH ycoseprneuCTBOBaHHH y4eTa KYJihTypttoro Hapo.nttoro .llOCTOff HHH.
Brnpoi1 .netth Coeemamrn 6bIJI nocBHI..UeH 06cy:1K.neHHfO opraHH~a
UHOHHhIX BOnpocoB, cneuHcpHtJeCKHX pa6oTe no y4eTy B OTLI.eJieHHH no
oxpatte KYJihTypttoro ttapo.nttoro JJ.OCTOHHHH, a TaK:IKe eonpocos, cBH3a11111i1:vc o6pa60TKOJ) nposepeHHbIX CJIOBapeii - TepMIIHOJ10rH4eCKHe HHCTpyMeH
ThI cTporo HeoGxoJJ.HMhre .llJIH 1rncpopMau110HH0Ii o6pa6oTKH y4era KyJnTypttoro HapOJJ.HOro )lOCTOHHHH.
On11catt11e H 06cy:1K.nettne .LJ.ocn1rnyThIX BhICOKOKa4eCTBeHHhIX HToros:
CHCTeMhl BJIO)KeHHH H ceJieKurrn HHcpOpMaUHii, OCHOB3HHOÎi Ha npnMeHeHHH
r<paHHbIX nepcpopttposaHHhix KapT04eK, 6bIJ10 ocymecrnJieHo apxeonoroM
H. nayJI OT My3e51 5pyKeHT3Jlb B r. C116Hy, ecTecrnese.noM M. M11xaJI1JYb:
OT My3e51 ecTeCTB03H3HHH B r. <l>oKWaHax H HH)KeHepoM XHMHKOM An. JleJIYUHY OT 5yxapeCTCKoro ueHTpaJihHOro BOeHHOro My3eH.
4To KacaeTCH ycosepweHCTBOB3HHH y4eTHOH CHCTeMbl B o6JiaCTH"
apxeoJIOnlH OblJIO c.neJiaHO MHOfO npeJJ.JIO:IKeHHH B C006I..UeHHHX, npe.ncTaBJieHHbIX: K. oJiaHy (5Iccb1), H. 06epJieH.n.ep-ÎblpHOBHHY (Tyn4a), n. Ca.nypCKH (5ornwaHbI), 5. <l>HJIHnecKy (YIJibcpos), A. ApHtJecKy (5yxapecT~.
Y4pe:1K.nett11e Ka611HeTa HYMH3MaTHKH 6bIJI TeMoi1 npe.nJI0:1KeHH01i K o6cy}f(.neHHfO P. OK11ewatty (5yxapecT).
C. ,llbHKOHecKy (5yxapecr), H. BpatJy (oy33y), P. CeKap3 (THMHwoapa),
H11uyJieCJ<y (To1prosnwre) KOCHYJIHCh pa3Hoi1 opraHH3aUHOHHhIX npo6JieM, cneuHcpHlJHhIX pa6ore no y4eTy B oT.neJieHHH no oxpaue·
KYJihTypttoro Hapo.nttoro .nocroHHHH.
Y4pe:IK.neHHe cpOH.llOB pe.nKoH H CTapHHHO!i KHHrH, HX y4eT H H3YlJeHHe 6bIJIH TeMoA npe.ncraBJieH A. Wam (5yxapecT) 11 K. HottecKy
(Tb1proBHWTe). HccJieJioBaTeJIH A. E. Jlexpep (5Iccb1) 11 JI. ApTHH
(EyxapecT) c.neJiaJIH oco6o HHrepecHbie npe.nJio:IKeHHH, cBH33HHhie c MeTO.llOJiorneJi ocyI..UeCTBJieHHH ytJeTa B o6JiaCTH ecTeCTBeHHblX HayK, B lJ3CTHOCTH 6HOJIOrHH H naJieO~OrHH.
KacaHCh .noKyMeHTHposammro onhITa, HaKonJieHHoro HttcTHTYTOM
H3o6pa3HTeJihHbIX HcKyccrn HM. «H. fp11ropeCKy» B 5yxapecre, JI. Mb1pwa11y c.ne.'laJia npe.nJIO)KeHHe OTHOCHTeJihHO ocymecTBJieHHH cpOH.llOB H:':I06pa>KeHHH.
TaK:IKe, P. HottecKy (nJioewTb) KocttyJicH Mero.nos KaTaJiornposa·
HHH My3eHHbIX xy.no:IKecrneHHbIX xo.1JleKUHfJ 3. 3HaKe (5yxapeCT)
no.nqepKHyJia 3Ha 11e1rne y4eTa KHHOnpOH3BO.llCTBa, HaTIOMHHB O.llHOBpeMeHHO·
TOT cpaKT, lJTO HHcpopM3UHOHH3H CHCTeMa llJIH HaUHOH3JlbHOro KHHOapXHBa 6bJJia onpe.neJieHa H .llOJI:IKHa y:IKe BCTynHTb n .neI1crn11e, a P. 5arJJ.acap (5yxapecT) npe.nJiaraer 11cnoJib30BaHHe xoJiorpaMMbI, KaK HHTepecHYfO nepcneKTHBY ycoeepwettcTBOBaHHH ytJera KYJihTyp11oro ttau11011anbttoro .UOCTOHHHH.
l13 60J1ee WHpOKO 06cy:1K.neHHbIX BOnpoCOB Ha COBeI..UaHHH B Tynqe·
- o6pa6oTKa e.nHHOH TepMHHOJior1111 yqera KYJihTypHoro .uocTOHHHH, HBJIHJiach nepBOCTeneHHOH TeMOH .llJIH llHCKYCCHH.
OcymecTBJieHHe npoeepeHHbIX cnoeapett, coKpOBHI..U on11caTeJibt1blx.
TepMHHOB, npe.nocTaBJieHHhIX .llJIH 11cnoJib30BaHHH B on11caHHH KYJihTyp111i1x.

r.
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ue11uocTeft, H B naJ1bHe11weM, B cTaJlHH aBTOMaTtttJecKoH o6pa6onrn ytJcTa
h:y.11>Typ11oro

H3UHOH3JlbHOro .il.OCTOHHHH
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DCC\, KTO pa6oTaeT B o6JJaCTH ytJeTa.
TaKHM

f.

)K. HeroHU3

o6pa3oM,

fl1rnyu::i

(J1Jibq>OB),

C.

A.

(5yxapecT),

nblpbIY H n. 3axapmi

5bipK3

(5yxapeCT),

(ÎyJJLJa), a

)K.

T3IOKe

naae.1

(<l>OKWaHbl) KOCHYJJHCb sonpoca en.HHOH TepMHHOJlOrHH B o6JJaCTII
:Jrnorpacţ>1111. B TOM )l{e nopH.Ll.Ke 1111.eiî sn11caJJHCb 11 1tHTepec11b1e coo6meIIIIH

OTHOCHTeJibHO

COOTHOUJeHifH

rllE'ii, 33lllHllleH11b1e

n.

I\2ca51ci,
3ue

K.

06.1acTH

(byxapecr)

11cr.:ycc1 sosene11115I,

11.

(ilHTeWTH),

KJiaCCHcţ>HK3UlfeH lf Tepl\lIIII0.'1011 K. 5yKyp (C11611y).

Me)l{ny

M11pecKy

(P.

5yTa

,\\.

Bbl.143)

MoKauy

H B.

(oyxapcCT).

Crn11KHU3

(5yxapccT)

np11se.111 s n11cKycc1110 311atJe1111e, HO H TPYJlHOCTH, c KOTOpbIMH Mo:t1rno
BCTpE'îl!TbC::l B o6pa6on;c COKpOBlfllla on11caTeJ1bHblX repMIIHOB .ll.·151 py\lblllCl\Oit cpe11.11eBeK0Boi1 111<ouorpacţ>1111, A. 5yJH.13 (ÎHMHwoapa) 11cxo:i.51
a11a.1113a naMHTHHKOB oapOKKO B 5aHaTe, nO..'l4€phHy.1 HeOOXO!lllMOCTb

-~

ocymecrnJJeHHH

r.

IOra

c.1osapH

TCpMHHOB 11.JIH

apXHTeKTYPbl.

(5aH Mape), KacaHCb oco6e111101'1 orpacJJH ytJeTa, npe11.J1araJ1

OCHOBHble 3JleMeHTbl MHOrDH3bllJHOro CJIOBapH .ll.JIH aHaJJH3a IICTOpHH waxTepcrna B Tpa11CHJihBatt111L TaKme M. Mare-K111u (KottcTaHua) npenJJar;.ier CIICTeMaTl!lfeCKHii a11a.1113 naMHTHHKOB H3UHOH3JlbHOro 3HalJeHHH B
..'Joopy;iiKe.

C.
l'.11111011

MaHH

06pamae1

TepMHHOJIOrHH

4epe3 lliTecţ>a11
:-.1a1L111

(CytJaea),

HalJa.'Ja

Kyr.:y

np1rne.ri11

neHTe.f"JbHOCTII

11.JIH on HCa H llH

Ha

11eo6xo11.HMOCTb

KOHcepsau1rn

(Ko11cra11ua),

apxeo.riorna

pa3BepttyTOH

\f lllWo110rH li

s1111MaHIH'

B 06.riacnt

II

no

P.

ocymeCTs.1e1111H

H peCTaBpaUHH.

Mar.:rnM

l\HIOro

(BacJiyi'I)

.noKa3aTeJJbCTB

Bbipa60TKe e..'lHHOH

K.1 accmplt r.:a UHlf

E.

11
B

3-

nOJJb3Y

HaytJHOH

Tep-

l<YJJ bTYPH bi X ueHHOCTeJ°I

a p-

\E'0.10rIJlfeCI\Oro 3HalJeHH51.
npel!HH, KOTOpbie COCTOHJIIICb no npe.ncTaB„1eHHblM 11.0KJl3Jl3M
OfiWeHIIHM

neM011cTp11posa.111

6or111tKOB
11.euaTbI

no

jLJeTy

pa3BepHyTblC

Heo6xo.n11MOCTb

I-\y.'lhTYPHOro
y

113UHOH3JlbHOro

ttaytJHOro

CTOJia,

npol'

ycoseprneHCTBOBaHHH

ytJeTHOH

11oro

,10CTOHHHH

CTporo

HOCTb

Bcex

l-f3YLJeHilfl

II

HBJIHeTCH

Jle51TeJieH

KYJJbTYPbI

HCnOJib30B3HHH

CosemaHH51

aKTyaJJbHblM,

KOTOpble

ttawero

TOT

4>aKT,

1<y.1hTyp11oro
BKJll043H

33HHTbl

Ky.rJbTYPHOro

H CO-

scex

.IlOCTOHHHH.

BblffBJIHJIH

CHCTeMbI

.IlJJH

p•-

ÎaK)Ke,
lJTO

BO-

Hau110HaJ1bOTBeTCTLieH-

no .•rJHHHH

oxpaHh!,

COKpOBHUla.

0TBelJaH

)le311.LI.epaTaM, npencTaBJJeHHbIM B napTHHHblX JlOKyMeHTax B CBH3H c oxpaHOH KYJJbTypHoro Hau11011aJ1bHoro .uocTOHHHH, KaK H eceM ocTaJJbHhIM

eo-

npocaM

3TY

orpac.1h,

yTotJHeHHbIM

B 3aK0110.naTeJ1bCTBe,

Cosema1111e

B

îyJJLJe,

KOTOpb1e

oprattH30BaHttoe

no

perJJaMeHTHpyeT
HHHUHaTHBe

CoseTa

K)'JlbTYPbI H cou11aJJHCTHLJecKoro socnHTaHHH 11 YeJnttoro KOMHTeTa KYJ1bTyp1>1 II COUH3JIHCTHlJeCKOro BOCnHTaHHH, npe.ncTaBJJHeT co6oi1 Ba:t1rnoe c(;
6WTHe B neHTeJJbHOCTH no ytJeTy KYJibTypttoro Hau11011aJ1bttoro nocTOHHHH.

B

To )Ke epeMH, 3To cosema1rne naJJo B03MO)!{HOCTb 03HaKOMHThCH c

.CTHrttYTbIMH

pe3yJibTaTaMH,

npenocTaBJieHH~MH

.'!OCTOHHHH

H

a

TaK)l{e

OTJleJieHH51M

My3eHHOH

no

c

nepBOCTeneHHblMH

oxpatte

CCTH.

278

KYJJbTypttoro

no-

o6beKTHBaMH,
11au11011aJibttoro

llMeH s 1rnny y4acT11e tteKOTopb1x 113secTHb1x 1iar1Hb1x pa60TH11Kos B
o6JJacrn t1ay1rn, I<YJibTYPbI 11 11cKyccrna, CosemaHHe 11 Kpyrnb1ţ1 CTOJJ opraHH30BaHHbie s r. Ty.!i4e CTaJlH noKa3aTeJJbHbIM MOMeHTOM 1<aca10m11MCH
nOCT'1HOBJ1eHHH, npIIHHTbfX no3nHee B CBH3H c ycosepweHCTBOB3HHeM li
onT1nrn3au11er1 y411Toi'I cncTeMbI KYJlbTypHoro HaunoHaJJbHoro nocTOHHllH.
HacTOHlllHH TOM, ony6JJHKOBaHHb11'1 My3er1 «.LleJJbTbI .LlyHaH» 113
Ty.1411, npenJJaraeM npencTaBHTb llJJH scex JaHHTepecosaHHbIX caMbte
ynaq111>1e noK.rrnnb1 11 BbICTyn.1eHHH, npe.LlCTaBJleHHbie B paM1<ax pa6oT CosemaH1rn.
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