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„Câteva considera ii  
asupra rela iei muzeu etnografic public” 

 
Irinel C nureci 

 
Muzeele, chiar i cele etnografice, devin o necesitate cultural  din clipa în 

care ofer  publicului restituiri ale vie ii lui de azi, în detalii care scap  de cele mai 
multe ori cotidianului atât sau reconstituirii, fie i fragmentare, ale lumilor de 
odinioar .  

Investi ia unor fonduri mari pentru descoperirea valorilor tradi ionale, 
continuarea tradi iei în familie prin intermediul practic rii unor me te uguri 
precum ol ritul, sculptura, apicultura etc., con tientizarea privind valorile pe care le 
avem, prin educare i informare sunt doar câteva repere care au animat atât 
conducerea Muzeului Olteniei, a sec iei Etnografice, în special tân rul colectiv al 
acesteia încercând s  preia i s  rezolve din mers, m car o parte din aceste 
probleme curente ale muzeografiei române ti contemporane. Experien a a ar tat c , 
în general, în cadrul raportului muzeu – public, manifest rile complexe, cuprinzând 
un num r de ac iuni variate ca form  i exprim ri, au un ecou mai puternic i sunt 
mai gustate de c tre vizitatori; ac iunile culturale ale sec iei Etnografie a Muzeului 
Olteniei se adreseaz  tuturor categoriilor de vizitatori.  

Permanentizate în agenda cultural  a tân rului colectiv al sec iei sus-
amintite, manifest ri precum Târgul de Pa ti, Salonul Na ional de Art  Fotografic  
i Fotografie Document ajuns la cea de-a treia edi ie anul acesta, Târgul Me terilor 

Populari aflat la cea de-a XXXII-a edi ie, Sesiunea Interna ional  de Comunic ri 
Etnologice i Antropologice – „Antropoest” cu circa patru edi ii i numeroase alte 
expozi ii temporare cu specific etnografic reprezint  doar câteva modele fidele ale 
modului de lucru în rela ia muzeu – public în cadrul sec iei noastre.  

Împreun  cu conducerea sec iei dar i a muzeului elementele ce au asigurat 
succesul i inta de marketing propus  înainte de promovarea ac iunilor amintite 
ceva mai devreme, care pe viitor s  fie i ele permanentizate în cadrul rela iei 
muzeu – public, spre a asigura o întâmpinare a publicului, care s -l fac  s  revin  
mereu la ac iunile tinerei sec ii, ac iuni organizate în sânul comunit ii, în cadrul 
unei munci de proximitate.  

Pentru început, muzeografii speciali ti ai sec iei noastre, la începutul 
fiec rei ac iuni s-au gândit i au f cut apel la mijloacele tradi ionale de comunicare: 
afi ul i pliantele. Pentru fiecare dintre acestea a fost prev zut de fiecare dat  un 
tiraj satisf c tor i o distribu ie i mediatizare de excep ie.  
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Impactul deosebit asupra publicului a fost a fost asigurat de realizarea unor 
imagini vizuale deosebite i semnificative, al turi de alegerea unor titluri adecvate 
i o calitate excep ional  a imprim rii. Aici, cu riscul de a m  repeta, un loc 

meritoriu îl are dinamicul colectiv al departamentului Marketing – Rela ii Culturale 
al Muzeului Olteniei. Afi ajul municipal a jucat i el un rol important în campaniile 
de mediatizare a acestor ac iuni.  

Obiectivele majore ale tuturor ac iunilor culturale ale Sec iei Etnografice au 
fost i r mân permanente urm toarele:  

A) atingerea unui prag minim de vizitatori (5000) pentru fiecare ac iune 
sus-amintit ;  

B) fidelizarea publicului;  
C) m rirea notoriet ii muzeului în arealul s u de proximitate i nu numai.  

 
Monitorizarea atent  a acestor manifest ri organizate de c tre departamentul 

Marketing – Rela ii Culturale împreun  cu speciali tii sec iei noastre au scos la 
iveal  faptul c  muzeul, în spe  departamentul etnografic al acestuia a reu it nu 
numai s - i creeze i identitate, în contextul unei oferte culturale importante, ci i 
fidelizarea practic a jum tate din vizitatorii individuali ai fiec rei ac iuni.  

Dincolo de aceste evalu ri cantitative, experien a sec iei noastre a fost plin  
de înv minte, primul dintre ele fiind importan a întâmpin rii publicului- int  i nu 
numai i conversa ia cu acesta. În mare parte, publicul acestor manifest ri este de 
vârsta a treia, dar se constat  o revigorare puternic  a publicului tân r, în special 
din gr dini e, coli i universit i. Este suficient s  stai o vreme în preajma fiec rei 
din aceste categorii de public i vei sesiza rapid imensa nevoie de comunicare i de 
interac iune a acestor vizitatori. În acest sens, muzeul etnografic contribuie la 
îmbun t irea i îmbog irea rela iilor sociale.  

Contactele strânse cu vizitatorii, în cadrul acestor manifest ri culturale, au, 
de asemenea o inciden  profesional  direct . Dac  publicul muzeului î i exprim  
cu u urin  aprecierea pozitiv , acesta nu ezit  s - i exprime i remarcile sau 
criticile. Dificil fiind s  modifici expozi iile aflate în desf urare, totu i observa iile 
vizitatorilor hr nesc expunerile viitoare. De asemenea, personalul sec iei se g se te 
serios la o politic  de comunicare, adoptat  la lumea colar , e alonat  în timp i 
dezvoltat  cu r bdare, materializat  prin prezen a tinerei genera ii în muzeul 
etnografic i la manifest rile culturale ale acestuia. Aici se impun interven ia 
conducerii institu iei prin crearea unui serviciu pedagogic, condus de un 
responsabil calificat, care s  conduc  în final la multiplicarea num rului 
vizitatorilor muzeului etnografic în cadrul manifest rilor acestuia. O experien  de 
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genul „Muzeul dincolo de por i i ziduri” care s  atrag  publicul tân r, pare a fi una 
din cele mai bune tehnici de sensibilizare a acestei grupe semnificative de vârst .  

A devenit evident c  în cazul ac iunilor i manifest rilor culturale a sec iei 
etnografice a Muzeului Olteniei exist  numero i vizitatori pu in familiariza i cu 
lumea muzeelor. Acest lucru se percepe foarte bine în momentul în care membrii 
echipei permanente a sec iei noastre iau temperatura grupului. Sigur, o mare parte a 
acestor grupuri sose te bine dispus , dar detect m uneori o anume ezitare, atunci 
când nu este vorba de o rezerv  vizibil . Trebuie s  îi familiariz m, s  îi lini tim i 
s  g sim cuvintele pentru a ar ta c  participarea i prezen a publicului la asemenea 
manifest ri se vrea a fi, înainte de toate, un moment pl cut, ceea ce nu împiedic  
colectivul muzeografilor – etnografi s  invite publicul la reflec ie asupra istoriei 
petrecerii timpului liber. Ace ti vizitatori ai muzeului etnografic, prezen i la 
evenimentele i manifest rile acestuia na arat  importan a comunic rii i nu este un 
lucru rar ca aceste prezen e s  se transforme în discu ii, în cadrul c rora 
muzeograful devine un fel de animator care d  cuvântul unora i altora.  

Un asemenea gen de prezentare a muzeului etnografic, cu manifest rile sale 
adiacente arat  constant faptul c  un muzeu de acest gen î i poate g si permanent 
un public al s u pe care îl poate fideliza. Acestea fiind spuse, trebuie insistat asupra 
faptului c  aceast  proximitate cu vizitatorii i ceilal i utilizatori ai muzeului este 
resim it  prim m rturiile sale de stim , prietenie i recuno tin  a publicului. 
Înv mintele trase din contactele cu publicul, pe parcursul acestor ani, vor inspira 
considerabil activitatea i munca tân rului colectiv al acestui reprezentativ muzeu 
etnografic oltean. Kitsch-ul, invita ia, prostul gust se pot evita prin educa ie, în 
spiritul i respectul tradi iei, atât a celor din mediul urban, cât i din mediul rural. 
Editarea unor materiale i publica ii de profil de c tre muzeul etnografic, prin 
speciali tii s i, vor avea menirea ca publicul s  disocieze exemplar autenticul de 
fals i de kitsch.  
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