V. CANARACHE
M Ă RT UR I S IRI

Am fost deseori solicitat, mai ales de z ia rişti şi scriitori străini,
ca ş i de oameni de specialitate, să scriu pentru publicaţiile lor despre ·
ielul cum am concepuL şi cum am l'C::\lizat noul muzeu d e arh<:ologie din
Constanta.
Se pare că majorita!ea străinilor care vin în România. fie cu dcle-·
gaţii 0ficiale, fie c.?. ţurişti, nimeresc mai totdeauna la muzeu :.-i. după ce
fac Yizite îndelungate. se s!mL obli?,aţi să -si exprime impresiile si aprec:ieriie înt.r -un mod c<~re mai totdeauna frizenz~ superlativul şi ne pun in
situaţia, oarecum jenantă, de a căuta să înţelegem p entru ce atîtea elogii,.
atitea emoţii, atîta insistente"\ compara\ îe cu tot ce au mai văzut pînă acun:
:n materie de muzeogr·afie ?
Putem fi de acord că lucrătorii noşll'i au reuşit să realizeze, înlr-adevăr, din toale puncte](' de vedere, un muzeu bun, foarte bun. l;n l!luzcu
frumos. I ntet·c~n nt. Un muzeu în car·(• o>~menii de toal e categoriile soci<'~lc
şi din toate ţările pot înţelege uşor că sîntem într-adevăr moştenitorii'
unei vechi şi ridicate civilizalii pe care am reuşit - cum spunea mui
deunăzi orimarul din Roma -oă o reconfirmăm aici. îo zilele noastre.
Dar imp1:esiile Rcestea nu se ciştigă numai pc calea vizualităţii. ci şi prin
;)ătrunderea pregnantă, dar s implă, a valorilor islorke, a elementelor crollolo,gice puse la punct cu rostuială , pe baza unei a rmonii <.1 valorilor ajutatoare ale cstcticii.
Desigur, atîţia sefi de state şi atitea inalte personaje ele răsunătoar0
poziţii mondiale, atîţ ia oameni de specialitate, de mare ţinută ştiinţifică,
atîtt'a m ii ~i mii de cetăţeni ai lumii, care au dat o excepţională considera tic: muzeului nostru, n-au ştiut unii de alţii ş i n-au schimbat între ci
impresiile, atunci cînd l-am auzit. repetînd acelaşi l ucru : am văzut
~titea muzee mari în lume, pline de bogăţii, cu renume şi cu prestigiu
~i nu înţelegem de ce muzeul acesta din Constanta ne emoţionează atît
de mult şi ni se pare atît de frumos . atît de original, de interesant şi de
\nstructiv.

..
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Desigur, ori cîtă înţelegere ai avea pentru formele de politeţe ale
linui musafir, pentru ('tern ul convenţionalism şi Ot'i cît de modest ai fi,
rnu poţi să nu simţi o tresărire şi să te laşi, să te complaci, într-o indiferemă şi prelungă ezitare.
Trebuie să îndrăznim să luăm în serioasă consideraţie toate aprecierile care se fac. Mai întîi, pentrucă nu sînt doar cîteva. Este vorba de
n1Ultc mii de scrisori din mai toate colţurile continentelor, de atîtea note
aşternute în cartea de onoare, de afirmaţii în atîtea volume în care se
vorbeşte despre muzeul din Constanţa, de atîtea publicaţii cotidiene şi
periodice, de prezentările la cinematografie şi la televiziune.
Dacă adi;\u_găm şi manifestarea verbal ă a celor peste o jumătate de
milion de oameni care ne vizitează anual, credem că ne putem permite să
îndrăznim a vorbi despre muzeul noslru, încercînd să dăm răspunslll4i cit
·:mai simple asupra "secretelor" care au stat la baza concepţiilor şi reali::~u-il o r noa s lre.
Să arătăm în chip apăsat încă de la început că fondul gîndirii care a
dus la forma concepţională şi la realizările care i-aLl urmat s-a sprijinit pc elementul cel mai principal : pasiunea - arma victoriei oricărui
intreprinzător, în ori ce direcţie ar .acţiona. Nu poţi asigura izbînda dacă
nu simţi, dacă nu clocoteşti, dacă nu te laşi răscolit de munca căreia ai
hotărît să te închini. Şi aceasta cu atît mai mult într-un domeniu. într-o
disciplină, în care trebuie să interesezi masele. în care trebuie să slujeşti
acestor mase, să le lărgeşti înţelegerea, cunoaşterea.
Lumea str~iveche, prin verigile de piatră ale secolelor,. este şi rămîne
'Strins legată de lumea nouă 1 de lumea de azi. Iar lumea nouă, lumea de
. a~i, vrea să ştie, vrea să cunoască fiecare pas, pentruca, mergînd cît
mai departe înapoi, spre capătul pierdut al lanţului cu verigi de piatr;:i,
să se îmbogăţească si finalmente să poată întrezări cu mai multă uşurinţă
dezvoltarea, viitorul civilizaţiilor noastre, a celor de azi. Slujirea unor
astfel de idealuri nu ~e poate oficia decît dacă tu însuţi crezi, respecţi şi
iubeşti. Cu o astfel de credinţă am deschis uşa lăcaşului în care am a;;ezat
muzeul nostru, şi în lumina acestei credinţe am început să muncim.
La inceput n-am avut exponate şi am pornit să le căutăm cit mai
trepede. Ne-am adresat celor care conduceau viaţ-a satelor dobrogene. Ne-am
adresat oamenilor ele la ţară şi constructorilor de pe şantiere . Am stat de
vorbă cu oamenii aceştia, care la început erau surprinşi, pentru că nu
înţekgcau bine ce vrem, ce căutăm şi de ce. Am încercat să-i lămurim
că Îiecare om, fiecare sat, fiecare ţinut şi fiecare ţară are un tr·ccut
istoric, care lrebuie să fie cît mai clar în mintea şi în simţirea fiecăru ia
dintre noi. Pornind de la omul clJ care vorbeam şi de la locul în care
me -a flam, arătam că bă tătura în care ne găsim, vecinătatea mai apropiată
sau mai depărtată cu alte case, sab.1l, împrejurimile satului, poartă urmele vii ale oamenilor şi aşezărilor care s-au succedat acolo în decursul
multor mii de ani. Cînd se merge mai adînc cu plugul pe ogoare, cînd se
seamănă grădina sau se spintecă pămîntul pentru temelia u nei construcţii, cînd spargem scoarţa pămîntului , găsim peste tot urmele veacurilor
trecute, urme care pot fi desluşite ş.i care ne fac să înţelegem ce s-a pe·
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trecut acolo şi cum au fost, cu mii de ani înaintea noastră, locuitorii şi
.aşezările pe care le moştenim.
Lămuream oamenilor că ori unde săpăm, găsim morminte şi chiar
.cimitire întregi, cu oameni îngropaţi sau arşi pe jarul rugului. !n bor,canelc cu oseminte arse, în coşciugcle de piatră, ca şi în mormintele din
p~mîntul viu, găsim tot felul de bunuri pămînteşti cu care mortul fusese
aşezat în odihnire, după obiceiurile neamului şi ale religiei, după loc
·şi după vreme, după tradiţii şi credinţe. Văzînd aceste bunuri pămlnteşti,
fie podoabele puse pe pieptul, pe capul, pc mîinile şi pe degetele mortului, fie vasele cu merinde şi cu băuturi pentru ziua de apoi, ori bănuţii
de aramă şi de argint cu care sînt îngropaţi de mii de ani morţii sau
jucăriile, armele şi sculele vieţii, putem desluşi cum trăiau oamenii şi cum
r. fost viaţa în trecut. Putem judeca astfel trecutul şi ne putem făuri
un prezent şi un viitor corespunzător idealurilor de mai bine ale atîtor
şi atîtor generaţii care priveau mereu înainte.
Omul nostru, omul satului şi al bătăturii în care am slat cu el,
·Omul cu care ne-am putut lega atît de simplu şi atît de emoţionant, în·cepe să înţeleagă, pentru că i-am vorbit pe limba lui, pe înţelesul lui, cu
.g rai de om "învăţat", dar fără ascunz işuri. incepe să înţeleagă că noi cău
tăm să-1 descoperim pe dînsul şi pc noi înşine prin cei ce au trăit înaintea
noastră. Aceasta este temelia ţării, temelia neamului şi a oamenilor înţe
lepţi din această ţară. Pentru a înţelege zilele de azi, urmărim speranţele
împlinite ale trecutului, iar lumina zilelor de azi înseamnă încoronarea
·s trălucirii de mîine.
După această întîlnire simplă dintre omul de carte şi omul bătăturii,

amîndoi

reprezentanţi

aceleiaşi simţiri şi

ai

ac~luiaşi pămînt,

păşim

omului piatra căzută de departe aici, cu scrisul
.<:lăltuil tn marmură albă. Îi arătăm statuia. mai frumoasă decît ori care
altă închipuire pe care a cunoscut-o vreodată . Îi arătăm stîlpii de piatră
cu coroană în cap, care susţineau grinzile înflorate ale lăca5urilor stră
vechi. At unci, totul devine o singură gîndire. un singur înţeles . Pasiunea
ne cuprinde pc amîndoi, ţăran şi ,Jnvă ~at". Simţim împreună, iubim îmPreună şi muncim împreună.
Aşa s-a născut Muzeul de arheologic din Con slanţa : prin pregătirea
preoţN\SCă a oamenilor lui. acasă lsa oamenii pămîntului dintre Dunăre
·~i Marea Neagră. pămîn t pîrjolit de veacuri, dar totdeauna viu. Aşa s-a
ajuns ca ţăranii să se simt:l mîndri că stau deasupra atîtor rînduri de civilizRţii apu<><'. Asa stau ast.iizi lucrurile în toate satele şi pe malurile lurnror
, iurilor secate din Dobrogea . 'j'ăranii sint ctitorii adevăraţi a1 reprezenţării moderne pc care noi, mese:·ia~ii, . ,\rwăţaţii·' şi prir.1ii iubitori . o înmai departe

şi

ai

îi

arătăm

·sufleţim.

Deseori se întîmplă ca un 1.ăran mai sfătos, intrînd în muzeu cu un
înt.rcg de f::aţi, să intrebe pc lin<.•J·ii noştri . ,învăţaţi" : unde este oala
ctceea mare cu grîu ş i rîşniţa ? unde este plugul de fier şi cazanul de
aramă '? unde este icoana cu !';Crisul vechi sau păpuşa cu hainele înflorate şi cu obrajii aurii ? unde sînt arătate ? Că doar eu le-am găsit, în
·sat la noi şi vi l-am adus aici. ca să le vadă şi alţii. Auzind întrebările
L.>r sir.tem cuprinşi de emoţie şi recuno!'tinţă. at.ît pentru cJ oamenii ne-au
~ir
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înţ-eles :şi.

ne-au ajutat 18 căutare, cît şi pentru că ei au căutat rnai clepMte
şi au găsit după plecarea noastră relicve preţioase. Ei doresc ca acestea
sa nu se irosească şi - mai a les - să fie arătate celor mulţ i .
Acesta ne-a fos t scopul : să lămurim oamenii cu pricepere, să adunăm relicvele prin intelegerea şi ch·agostea celor mulţi, să păstrăm cu
~rijă aceste relicve şi să arătăm tuturor valorile, mărturiile trecutului,
cum si puterea de d5ruire a unei colectivităţi contemporane conşti-ente.

***
Poate că am întîrziat prea mult cu această expunere a începutului
muncii noRstre, dar ne-am simţit datori .să facem acest lu-:ru.
Ar fi trebuit să începem cu lămurirea directă a cauzelor pozitive,
directe şi obişnuite, ale ilustrării succesului. Am fi putut vorbi mai repede
despre ce am făcut şi cum am făcut din punct de vedere material, tehnic
şi artistic, din p unct de vedere al culorii şi al semănatului grădinii noastre·, in care au putut răsări trandafirii pc care îi sorb din ochi ~i din
f;imţire atîţia oameni veniti elin atîtea ţări ~ i locuri.
Le sîntem datori oaspeţi lor un răspuns, o lămur ire. După cea mai
caldă şi mai frumoasă parte a începuturilor noastre pregătirea ogorului fără de care nu puteam ajunge aici - a u~~m<~.t munca materială
~i convenţi onală a ur.ei organi.n'iri mai mult sau mai puţin subtile, în
cuprinsul căreia am fost înto tdeauna urmăriţi de gîndul să nu copiem
pe alţii, să nu repetăm, să nu folosim şablonul. Să nu încărcăm. Am
vrut să le,găm exponatele de v iaţ.ă. şi să uşurl\rn oamenilor înţelegerea lor.
Ana socotit că trebuie să expunem numai acele valori care pot ilustra
istoda, care pot lega verigile ei, care pot fi înţelese cu uşurinţă ş i pot
transmite o emotivitate tuturor celor ce vin să se adape aici.

* * :;~
Muzeul nostru este un muzeu ca toate muzeele, care de fapt, la
începuturile sale, se sprijinea pe un număr ele elemente arheologice proaspete, în majoritatea lor necunoscute încă, descoperite în bună pcn·te de
oameni simpli, de buni pa tr ioţi , cie oameni care şi acum, după 12 ani.
continuă să urmăreas că, să clezgroape, să protejeze şi să .aducă mereu.
noi şi noi monumente la Muzeul din Constanţa. Dacă unele obiecte aduse
sint mărunte . şi neînsemnat<.\ altele sînt adevărate valori arti~tice şi
documentare, care îmbogăţesc în fiecare an patrimoniul muzeistic.
Trecînd la organizare, am cău tat să avem un local cu spaţii largi,
bine luminate. Şi mai întîi depozitele, care trebuie să aclăpostească materialele arheologice ce vin din toate părţile ţinutului ş i din oraş. Depozitele sînt prevăzu te cu laboratoare speciale în care materialele, după O·
primă înregistrare, sînt supuse unei toalete sumare, apoi trec la tratamentul chimic sau mecanic necesar, după care intră în încăpe rile în care
se face consolidarea ş i restaurarea lor. In cele din urmă, se trece la alcă

tuirea fişei ştiinţifice, care marchează locul, data şi îni.prejurările găsirii.
Se fac:e apoi descriet ea amănunţită a obiectului şi da tarea lui, se notează
colocaţia în depozit sau în muzeu, totul complctînclu-se cu o fotografie·
12
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~au

un desen şi cu b ibliografia respec t ivă. Cu acest act de naştere piesa
·este expusă în sală sau ţi nută în reze rvă la depozit, pe locul colo caţiei
fixate.
Piesele arheologice din depozite şi din muzeu însumează astăzi
20.000 de fişe, reprezentînd tot atîtea valori din toate orînduirile şi epodle istorice.
Dar noi n u n e ocupă m d ecît cte mon umentele găsite pe teritoriul dintr e Dunăre şi Marea Neagră, a dică în ScyLhia M inor. Tocmai
.graţie acestei "speciali zări", acestei "limitări", am reuşit să ne concentrăm atenţia Şl puterile, să ne lărgim înţelegerea şi domeniul cunoştin
ţelor asupra sectorului restrîns al arheologiei şi istoriei Dobrogei. Expunerea muzeisuca şi prezentarea făcută vizitatorilor este conceputa în
e1ceeaşi formă co ncisă, care face ca oamenii care trec pe aici să în ţeleagă
bine şi repede firul is Lorici pentru părţile n oastre, din v r emea paleoli tică
pînă în epoca feudal- timpurie.
Asta nu inseamnă că numeroşii noştri muzcografi, oameni cu studii
nniversitarc de specialitate şi chiar tehnicienii noştri şi personalul de
îndrumare şi supraveghere n u ar avea preocupări şi înţelegere pentru
arh c ologia şi istoria ţării în !regi, a lumii întreg i. Asta nu însea mnă c<1
namenii noştri de specialitate nu studiază valorile arheologice de aici
1ntr- un context larg şi cu o adîncă în ţelegere.
Este locul acum să spunem că întreg colectivul nostru ştiinţific, ca
şi ajutătorii lui, folosesc puterea lor rle muncă în primul rînd pentru
îndeplinirea obligaţiilo r ele mu zeografi, ad i că adminis trează în chip orga11izat ş i sistematic m aterialul din depozite şi monumentele expuse. T oto-.tată ei asigură îndru marea miilor de vizitatori de pretutin den i, îndrumare care se face ru respectul deosebit pe care îl dăm ideii că treb uie
să ne punem în slujba publicului, să vorbim pe limba lui, să ne apropiem
d e puterea lui de î nţelegere, să -1 ajutăm şi să-i putem imprima astfel
1deea justă pe care o clegaj ă monumentele arheologice în cadr ul is tori~
in care sînt expuse în sălile mu zeulu i.
l n felul acesta corpul nostru de tineri specialişti în istorie si m
arheologie reuşeşte să ţină grupelor de vizitatori adevărate cursuri educative. Oamenii din toate unghiurile ţării veniţi la od ihnă, turi ş ti din toată
l um ea, după ce zăbovesc 1-2 ore prin sălile mu:w ului. pleacă astfel îmbog ăţiţi şi marea majoritate este satisfăcută că a văzut. a înţeles şi a
învăţat ceva nou, d eosebit.
Dar actiYitatea stiinţifică de fiecare zi a oamenilor noştri de specialilate -- muzeologia este ea însăşi o ştiinţă - nu se reduce numai
la atît. Ea se ma1 completează prin aceea că în fie::are primăvară sint
pregătiţi un număr de 80-40 studenţi cunoscători de limbi stră ine, care
urmează să fie angajaţi pentru p erioada ele vară ca să în dr u meze gr u p u rile de vizitatori d e peste hotare.
Fără îndoială că t.oţi muzeografii execută şi o muncă de creaţie
proprie, ştiinţifică, făcî nd studii asupra descoperirilor arheologice recente
$i a supra monumentdor din muzeu, publicînd articole, broşuri şi volume
de s pecialitate.
13
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tn ce priveste partea t e hnică a organiz:.\rii, vom enunţa doar cîteva:

ci in ideile care au stat la baza

concepţiei noastre atunci cînd c:-.m pornit:'
le-. amenajarea muzeului, iciei care continuă să fie în e v idenţa noas t.r~i ..
deoarece în fiecare an completăm cîte ceva pentru în tări rea muzeului.
Am av ut o grij ă deosebită ca aspecLul g0ncral al si\lilot· sn nu fie
întunecat de o multitudine de culor i sau de vreo culoare stridentă, nepotriv it? cu a tmosfera unei expoz iţi i cu specific arheologic.
In acelaşi timp, nu am admis ca muzeul să fie strangulat de rigiditate, de prea multă sobrietate. De praf şi rugină. în m ulte muzee, unele·
obiecte zac pe jos, deseori piatră p~s te piatră şi monument peste monument. Noi nu am admis astfel de lucrur.i, ci am ridicat totul în pici.oare,.
la înă lţimea ochilor omului. Arn construit stelaje speciale mecanice, de
metal, fixate în pereţi, dar cu grijă camuflate . Aceste utilaje pot susţine în
diverse poz iţii monumentele sculpturale sau inscriptiile grele, de marmură sau de calcar. Ele au o mobilitate perfectă, in aşa fel încît o sală.
5 ntreagă poate fi demontată şi remontată într-o singură oră. Capitelele,
care altădată stăteau şi ele la pămînt. au fost aşezate pe suporţi de fier,
astfel încît, ridicînd ochii pentru a le privi, vizitatorul să aibă o impresie
justă asupra funcţiunii şi poziţiei lor la înălţime. La fd s-a procedat şi cu
a lte monumente din arhitectura anlică.
Vitrinele, toate metalice, sînt suspendate ; ele nu au picioare, ci se
sprijină pe suporţi mascaţi. Toate au lumini difuze, ca să n u jeneze
ochiul vizitatorului.
Monumentele statuare, fr iz~ le sau basoreliefurile de o mare valoare
artistică şi istorică, s-au bucurat de o atenţie deosebi tă de ordin estetic :
fondul, lumina şi culoarea au asigurat vizitatorilor un plus de emotivitate. Astfel, marmura albă n-a fost sprijinită la întîmplare pe peretele
alb sau pe o culoare oarecare şi nici n-a răm as cu un spaţi u gol şi rece
deasupra. De la caz la cnz, cî n tărind bine atmosfera nec<~s'?.rt. fiecărei
piese sau u nui ansamblu, am folosit drapcrii, care cad în falduri bogate,
acoperind de sus pînă jos pereţii pe întreg cuprinsul săli i. S-au ins talat
şi reflectoare speciale cu anumite i nt.ensităţi de culoare a luminii, care
dau monumentelor, după soco tinţa noastră, căldura ş i vibraţia necesară .
Aşa s-a procedat cu statuia Şarpe l ui fantastic, cu Fortuna şi Pontos,
cum şi cu alte piese.

***
Multe alte amănunte organizatorice originale mai putem gas1 m
muzeul nostru. Dacă n-ar fi decît harta Dobrogei, cu care se deschide
prima sală a muzeului. Vizitatorul este pregă·ti t aici în 2-3 minute,
printr-o foarte succintă naraţiune istorică. În faţa acestei hăr ţi introductive, omul este de la început impresionat ele jocul luminilor colorate ·
care, mergînd în pas cu lămuririle date de m uzcograf, arată pregnant
cele peste 400 de aşezări arheologice, identificate pînă acum între Dunăre
şl IVfarca Neagră. Sînt aşezări din toate epocile istodce, ale căror relicve
lFmează să fie văzute în ordine cro nologică, pe întinsul sălilor muzeului. Să mai vorbim şi despre sistemul cu totul original al etichetajului.
hm conceput şi am apli·cat pentru prima el atu etichete în formă de "cărţi"
J4
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cu mai multe foi, care se pot întoarce printr-un dispozitiv mecanic·
special. Totul este de aluminiu şi de oţel, prins discret şi solid în perete,
pe vitrine sau pe suporţi . Pe fiecare "filă a că1-ţii", pe fiecare "foaie"
de metal, este scrisă explicaţia respectivă, de fiecare dată în altă limbă.
Deocamdată am luat în considerare cinci limbi de mare circulaţie. \ 'or
urma şi altele. Vizitatorul poate întoarce filele la ori ce limbă doreşte.
In fiecare sală şi la fiecare grup important de monumente, apar.
pe pereţi, cu litere mari de metal, explic~ţii de sinteză, în diverse limbi
ele mare circulaţie. în afară deci de îndrumătorul care dă explicaţii \·er-·
bale în diverse limbi, mai avem etichetele în formă de "carte" şi expl icaţiile de sinteză de pc pereţi, la care se mai adugă Ghidul :\1uzeu1ui,
tipărit pe hîrtie velină, tot în cinci limbi, şi cuprinzînd 100 de pagini, cu
ilustra~ii bogate, susţinute de explicaţii pe înţelesul tuturor. Iată deci un.
şir întreg de instrumente pozitive de mare eficienţă, care contribuie substanţial la satisfacerea marelui public internaţional.
Ar fi poate de adă ugat practicile de ordin psihologic pe care le-3
folosit conducerea muzeului. In sălile acestui muzeu, cu marmură şi piatră,
cu cioburi şi fiare tocite de secole, se vorbeşte în şoaptă şi se calcă în
vîrful picioarelor. Frumosul şi respectul valorilor s-au împletit aici eu
frunzele şi florile vii ale atîtor plante exotice exubcrante, care exală.
1n~n.mtrul ml!zeului, Intr c monumentele rigide. parfumul vieţii şi încoronează strălucitor mintea vizitatorului care pleacă.
Po«te că alei, in această arnbian~ă . în acest vîrtej de senzoţii nt' Obişnuite . unde rigiditatea şi uscăciunea dispar. făcînd loc vieţii, poate cu
aici se găseşte explicaţia surprinzătoarelor aprecieri.
1

Le l'I'Iusc'c de Con!>tunlza est Yisite chaqt:.e annec !Ja r 500.000 personnes, tunt
R.ournains qu'etrungers. don t bon r.<,mbl·e de specialistes en urchcologie ct museologie. Tous ces visileurs ont pour le 1\.lusee des apprrciations plus qu'elogieuscs.
Comment expliquer ce succes? Il est du en premier !ieu â la passion qui a an.rne
E·t qui anime scs organisateurs ct qu'ils ont rl:ussi a transmetlre aux autres: cn
eHct, de nos jours tout le moncle en Dobro~;dja est interessc uux d6cou vertes
areheologiques. Beaucoup de pn!cienx monuments sont trouves par des gens de la
campagne, qui accourcnt tout de suite ann<):1Cer la c10couverle, ou qui apportcnt
c-ux-mcmcs la piece trouvce.
Le Musee possecle en ce moment plus de 20.000 pieces, trouvees - toutes sur le territoire limite par le Danube et la :VIer Xoire - l'ancicnnc PetitcScythie.
Dans lf's sallcs du Muscc les pieccs ne soni pas cxposecs couchecs pur tcrl'(~
ou bien posces l'une sur l'autre, comme dans tant d'autrcs m~sces. Elle sont
c'le\·ecs au niveau du r·cgard du vis:teur, 'oo:: nombre etant meme Iixr.:·cs aux
mut·s. Les cl1apiteaux ont Cle rnor.tcs suc des socles en fer.
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Les vit1·ines, suspenclues sur des supports fixes au mur, sont eclairees de
:.l'interieur, pour que la lumicre ne gene pas les yeux du visiteur.
Des rcflcctems clonnent i: la lumiere ur.e juste intensite de couleur.
En penetrant au Musee. le visiteur est guide par des mus6ographes, dont
. ies explicaiions sant de nature i.t susciter l'inte1et de toutes les categories de gcns,
· q uel quc soit leur n iveau d' instruc tion.
Des l'entrt'•e, on a fi xe au mur une carte de la Dobroudja, qui represente une
, .eritable narration historique. Des lumicr<'S de coulcur eclairent cettc carte, ac<·ompagnant ainsi les explications du muscograpLe.
Les pieces exposee~ dans les sa!lcs sont accom pagnces d'eliqucttes explicat ives. realis6cs d\tne maniere tout i1 fa it on~ inale : on dirait un livre a plusieurs
feuil!es, prcscntant. chacune, le tcxte dans lEle autre langue - cinq langues en
!out.
Le visileur irOliVC en outrc des textes explicatiis fi xes sur lcs m urs, ci qui
·compll:tcni les explications orales du f l.lidc. De plus, il peut se procurer le Guide
• du M usec, une broc!lure ele 100 pagcs, editee en cinq clifferentes langues.
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