l.i. cc-rcetan·a propriu-zisă, ci se
,extinde pînă la conser·,area şi
·,alorificarea expoziţională a obiec·tului studiat.
Manifestările an continuat în
•după
amiaza zilei la Muzt•nl
J\'aţional Cotrcceni mule, după
vizitarea 1nnzeulni şi ·,izionr..rea
unui film publicitar refrritor la
o nuisă
,,:\luzcngn!.fia
rontfu1ească contC'tnporană", ,,:,inelu-I ca nlt'cliator 1w· dr. lo,\11
Opriş. Lt cit-zbateri au particip:tt:
Mihai Jluco·,;,,l[t, Viorel Căpitnnu,
('c,rnl'i Taloş, Florentina Căpi
tann, Doina l'ăule,>.nu si Hadn
Flort•scu. Vorbitorii au· reliefat
-c[t in ciuda unor lipsuri majore
cu care se confruntl't nn1zeografia
rn1n,lncascf't în etapa actuală in;;uficienţa fondurilor, lipsa u11ui
statut al muzeografului şi a unei
legislaţii privind apărarea patrimoniului cultural -- , prin comp~·tC"nţă proft·sionalrt, pasiune, drag,,.,tc· de lllC'SC'rie, devotame11t
şi consum de etlt'rgie muzeografii
ron1âni ·1or reuşi să realizeze
11oi expoziţii permant•nte şi temporare·, să stopeze agrPsiunea declanşată de speculanţi asupra patrimc,niului cultural naţional.
Manifestările s-au încheiat cu o
rcusită seară muzealrt dcsfăsun•.tă
în f;.umoasa sală Cerchez a l\iuzeului Xaţional Cotroceni la care
şi-au dc.t concursul n1<·zzo-sopra11a
Steliana Calos, ·,iolonista Hainea
Voicu şi pianistul l\lihai Vîrtosn,
care r,u interpretat piese• muzicale
de H. Schi'ttz, Pergoksi, J. S.
Bach, \',-. .-\. Mozart,
GluckKreisler,
Hossini,
H,nel
şi
HaC'ndPI.
În ziu,'. de 19 mai, s-a clesfă
şurat adunarea generală c, Con1itetului ~aţio11al Hmmîn lCO::Vl
care a dezbătut proipctul progranrnlui de acti-,itate în perioada
1992-199.5, urmîncl a fi dcfiniti·,at pînă la ·;iitoarca adunare
cc ·,a avea loc în toamna acPstui
an. Participanţii la aclmrnre ;,,u
·,otat prin ·,ot secrt't noua conducere a Comitetului ?\2,ţional Homân ]COM, î11 componenţa: Ifr.du
Florescu, prt·şcdinte, Alex;,,ndru
. Marinescu, vicepreşPdintc, Corina
Sandu, secretar, Cornel Bucur,
trezorier, Jon Godca, membru
· consultant.
n1uz(·u,

rotundă

s-[l.
cu

desfăşurat

teina

ConfNinţa

RECOMDOC '92,

următoarele

CO:\'FERINŢA

REGIONALĂ DE

DOCUMENTARE
PEXTRU MUZEE SI
PATRIMONIUL
CULTURAL, Sinaia,
4-6 mai 1992

.

chimbările
rapide din
. _.
Europa estică şi centrală
au dei;'clf1s· o n.¼1'ă etapă în domeniul dez·rnltării schimburilor ele
informaţii şi al posibilităţilor de
colahornre intermuzeale. Ca turnare a discuţiilor de la Reuniunea
anuant a CJDOC/ICOM de la
Copenhaga, mai 1991, s-a conturat
necesitatea unei întîlniri pentru
ţările din această regiune, care
srt fa·,orizeze cunoaşterea proiectelor şi experienţelor, desfăşurate
adesea în condiţii de izolare,
în domeniul documentării muzeale
şi pentru
patrimoniul cultural,
Ideea s-a materializat din iniţiafr,a Centrului de Informatică
şi Memorie Culturală (CJMEC)
din Bucureşti.
Conferinţa regională de documentare pentru muzee şi patrimoniul cultural (RECOMDOC'92)
şi-a propus să ofere prilejul unei
cunoaşteri reciproce şi a stabilirii unor legături mai strînse
intre muzee, instituţii care se
ocupă de patrimoniul culh,ral.
spe:id'şti, identificării prohlemclor
conn,nc la ni·,el naţional, rPgional,
intl'rnaţional.
HECOMDOC '92
s-a ţinut la Sinaia, între 4-6 mai
1992. Org,rnizatori: Ministerul Culturii (clirPcţiile generale Di,dog
Cultural Internaţional şi Memori,·
Cultmală), Direcţia Muzeelor si
ColPcţiilor şi Centrul ele Info;._
matică
şi
Memorie Culturală
(C IMEC), conferinţa hucurînclu-se
şi cit· sprijinul generos al Funtho.ţiei
J. I'. (;l'tty - .-\rt
History
I nformdion Program (Sl'.-\) . .-\11
particip:1t 80 de spt•cialişti (nmzeografi, conser•,atori,
informaticit·ni) reprPzentînd 56 de muzee,
instituţii,
,.rganizaţii
internaţio1:,,.le şi funci?,ţii culturnlc din
10 ţări (Ca11r.cla, Cehoslo·;aci.:,

S

J)an('tn,.rc~. Grecia, Marea 1-Jrita-

GA\'IUI,,\.

S.\Jl;\l'()LE.-\N

uie, Hcpublica Moldova, Honuînia, Slo•,eniP., SCA, l'ngaria).
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s-a

desfă~nrat

pe

st'cţiuni:

I. Proiecte
n~.ţionale,
europene, colaborări
internaţionale;
2. Proiecte ele documentare şi
gC'stiune a colecţiilor muzeale:
2. I. Artă, Etnogr;,.fie,
Carte
veche, .-\rhi·,e fotografice şi de
diapoziti-,e;
2.2. Arheologic, 1'umismatică,
lstoril', ~tiinţele !\"aturii;
.,. Standarde şi formate ele
schimb în document<'.rea muzeală.
La şedinţa dC' dc,,chirlere, desfă
ştu~•.tă Î!l sale. c>· cn:1ferinţl' a
hotelului !'alias din Sinaia, au
adresat cu·,inte ele salut: Dan
Matei, ,lirectorul ClMEC, Haclu
Boroianu, secretar ele stat la
Ministc>rnl Culturii, cir. Michael
Ester, director şi Eleanor Fink,
responsabil de program, The Getty
Art Historv Information
Program (SL\), Ecaterina Geher, şef
compartiment Dez·,oltare sisteme
C IMEC. În continuarl', Andrew
Roberts, preşedintele
CIDOC/
ICO.M, clupă cc a arlresat salutul
organizaţiei
internaţionale
specializate>, a prezentat un raport
general pri·;ind l'raclici, sisteme
si sta.iidarde documentare în muzeele
·europene, iar Mary Casc, director
al e·,iclenţei, Smithsonian lnstitution (Sl.'..-\), a prczt•ntat o
pri·,ire a situaţiei clin Statele
l'nite sub titlul Cum 1u descurcăm_;;_

În după-amiaza prinwi zile
s-a ţinut în plen secţiunea !.,.Proiecte naţionale, europene, colahodtri internaţionale'', prezidată
ele prof. Dinu C. Giurescu. S-au
prezt•ntat următoarele lucr[tri: l rina Oberlandcr-Târno·,eanu, Ecaterina Geber (ClMEC, Homânia),
Sistemul informatic pentru evidenţa patrimoniului
cultural national (SJ-PCN) în România;
ZdenC'k Lenhart (Cehoslcnacia).
.IW11zecle cehoslovace şi c,ilculatoarcle; J cremy \\'arren (Marea Brit;,,nie). Proiectul I.ASSI; Jeremy
Ht•es (Marea Britanie). Să ajungem
la rnla/Jorare internaţiona./ă; Tiarharn l{ottenherg (Canacla). Evoluţia 11u11i sistem naţional: CHIS;
Dan M~tci (ClMEC, România).
l'roicctul unui sistem informatic
pc;,/r,1 muzeele româneşti; Henrik
Jarl H.:nsen (Danemarca), Evidmţa în muzeele daneze şi evid,nţa naţională a monumentelor
şi siturilor.

doua zi a conferinţei,
s-au ţinut în paralel,
·în ~,dile dt• la Complexul Furnica,
-două seminarii sulnenţionate integral de Fundaţi,1 Getty: I. Introducere în automatizarea muzeală
(lectori: 1\fargaretta Sander, Art
lnic:nnation Task Force şi John
l'erkins, 1\foseum Computer ~ct·work, Sl 'A) şi 2. Tezaurul de
Artă şi Arhitectură ( AAT) (lector: Susan ne \\'arren, Art arnl
Architectnrc- Thesanrus, Sl'A).
Pentru participanţii neincluşi la
sc1ninarii s-a or~anizat ·,izitarea
·Castelnlni I'eleş şi a Mănăstirii
În

a

,dimineaţa,

Siuaii.-1~-

În dun'1-amiaza aceleiaşi zile,
in p1rnlel, s-au ţinut secţiunile:
Proiecte de documentare şi gestiune
,a colectiilor în artă, etnografie,
carte v~che, arhive fotografice şi
de diapozitive şi, respectiv, în
Arheologie, numismatică, istorie,
.stiintele naturii. În cadrul primei
·secţiuni, prezidată de Laszlo
.Szabo (l'ngaria). s-au prezentat
următoarele lucrări: Camelia Savu
(CD-IEC, România), Baza de date
,,STAR'' privind istoria repreze11 tatiilor teatrale în
România;
Carn~en Smaranda Farcaşiu (Ro.mânia), ,1lodă, model, modalitate;
Ecaterina Gc-her (CIMEC, România), r·u răsp1111s la: de ce
proiectul Brâncuşi?; Iuliana Ciotoin, Ion Godea (România), Sistemu! informatic corela.I Înll'-un muzeu; Mihaela Dambu, Iuliana
·Ciotoiu, Florin Pătraşcu (România), Proiectul CA.MUS - o demrmstraţie a. sistemului informatic
.în JJ uzeul Satului; Lucia Cuşnir
(România). Gestiunea informati::ată a colecţiilor de fotografii şi
-diapo::itive; Mariana \'clicu {Ho·
mânia). Studiu sociologic al publi.cului la 1'fuzcul Cotroceni.
În cadrul celei de-a doua
secţiuni, prezidată de Irina Oberlan(lcr-Târno·,canu (România). au
fost prezenta tC' următoarele lucrări: Ernest Oberlandcr-Târnoveanu (România), Ca.talogul numis,uatic pc calcula.tor;
Simona
Succ·,eanu (România), Propuneri
pentru realizarea unui sistem informatic în :Muzeul de Istorie Naţio
nală
şi
Arheologie Constanţa;
Victor Şerbănesc 11, Petru Sitov
(România). Program pentru inven-

tar şi corela.rea. informaţiilor; Mări
uca Radu (Homânia), Consideraţii privind evidenţa pe calculator
a. colectiilor de hărti din Brasov;
Henrik Jarl Hanse~ (Danema;ca).
Evidenta monumentelor si siturilor
din nd.11emana; Zoia Maxim (România), Cataloage de forme şi
orna.mente pentru ba.ze de date
arheologice; prelucrări ştiinţifice
pc
ca-lrnlator
în
arheologie;
Glll'orglw Lazarovici, Lucian Tarera (Homânia). Baze de date şi
de cunoştinţe pentru arheologie:
strncf uri si sistem de gestiune
((lc-monstr~ţie); Dorei
Marian
Rusti (România). Baza de dale
faunistice de la Muzeul de I st orie
·11at11mlă „Grigore
Antipa".
În ultima zi a conferinţei,
dimineaţa, s-a desfăşurat ultinm
secţiune:
Standarde şi formate
de schimb în documentarea. muzeală, prezidată de Nicolas Papageorgion (Grecia). S-au prezentat
unnătoarele

lucrări:

Anişoara

Burlacu (CIMEC, România.), :\"oi
perspective în gestionarea Bazei
de da.te Al uzee; ] ohn Perkins
(SCA). Standarde de date pentru
schimburile de informaţii; Alcnka
Simikic (Slovenia). Introducere a
unui sistem unic de docume11fare
în muzeele şi ga.leriile slovene:
probleme şi succese; Andrc-w Hnhcrts, Iniţiative naţionale
şi
in/er,wtionale de standardizare;
Irina Cios (CIMEC, România).
Tezaurul de artă românesc şi
coresponden/c cu AA T; 1\farjeta
l\licuz
(Sio-,enia).
Conferinţa
Cl DOC de la I.fublfana, Slovenia,
1993: Estul întîlneste Vestul.
În clupă-amiaza· aceleiaşi ziles-a desfăşurat o masă rotundă
cu tema: Probleme ,,i posibilităţi
de cimoa.slere si cola/Jorare regională în · dom~11iul docu111e11lării
muzeale, moderator prof. Radu
Florescu (România).
În timpul conferinţei a fost
deschisă
o sală documentară,
cuprinzînd publicaţii ale muzeelor
şi bibliotecilor din România, afişe,
cărţi poştale ilustrate, materiale
documentare ale diverselor instituţii şi organizaţii participante,
precum şi calculatoare pentru
demonstraţii ale unor proiecte
în curs.

IIUNA

OHERLA~DEHTÂHNOVEANU

ZIUA MUZEULUI
SATULUI D11\'
BUCUREŞTI

I•

ncepînd cu acest an, 17
mai a de,,enit Ziua Muzeului
Satului şi un fel de avanpremieră la Ziua Internaţională a
Muzee-lor cc se sărbătoreşte ale
către lumea muzeelor, în fiecare
an la 18 mai.
:Manifestările care au 111,,rcat
împlinirea a 56 de ani de existenţă
a nrnzC'ului din Parcul
Hc-rf1strău, au dt-hntat cn ·,ernisan·a unei (•xpoziţii în aer liber
re-unind studii după obi(•cti·,c
aflate in muzeu, realizate· de
stn<lenţii anului I de- la Institutul d(• Arhitectură „Ion l\lincu"
şi l 'ni·n•rsitatea Ecologică Bnct,n•şti.
Strftdania tinerilor de a
se apropia de ct•ea cc rcprezint,i
geniul constructi·, al poporului
romftn este lăn<lahilă a·,în(! în
·,e<leH· că ei se află la începutul
studiului şi că ·,or parcurge
etapele specialid1rii a·,înd la bază
mimrnata şi inegalabila creaţie
popularf1.
În contiuuarea 111anifc·stărilor,
publicul aflat în muzeu a asistat
la un spectacol folcloristic oferit
dr ansamblurilt• d(• căluşari din
localităţile Optaşi şi Vîlcele, judeţul Olt şi. de cîţiva solişti instrumentişti. lu cadrul aceluiaşi spectacol, a fost lansat discul Pe
unde trece dorul al cunoscutei
interprdc- de muzică populară
Maria Bntaciu .
Prima parte a programului,
s-a încheiat cu prc-zentarc-a, la
palatul Elisabeta, a expoziţiei
„Muze-ni Satului văzut de Iuliana
Dancn". Cu acest prilej au putut
fi admirate o serie de acuarele
cc redau atît monumente arhitectonice, cît şi colţuri pitoreşti
din minunatul sat bucureştean.
După-amiaza, actriţa Teatrului
Naţional din Ducureşti, Cristina.
Deleanu, o veche colaboratoare
a Muzeului Satului, a oferit
un recital clin lirica populară
intitulat Stare de dor.
Colectivul de specialişti al Mu.
zeului Satului a ţinut să marcheze
şi Ziua Internaţională a Muzeelor.
Astfel, în 18 mai a fost Iansatl
cartea unuia dintre cei mai

75
https://biblioteca-digitala.ro

