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Ancadrament 
Cadru de piatră sau de lemn delimitând golul unei uşi sau al 

unei ferestre în care se fixează sistemul de închidere (uneori şi de 
siguranţă) al acestora. 

Camee 
Piatră semipreţioasă, dură, uneori formată din straturi de culori 

diferite, gravată în relief  (tehnică opusă intaliei), cu figuri sau motive 
decorative.  

Capitel 
Piesă componentă a unei coloane, reprezentând partea sa 

superioară, care transmite sarcinile arcadei, bolţii sau arhitravei de 
sprijinit, celorlalte elemente constitutive.   

Castru Tabără romană întărită. 

Comanditar 

Persoană care cere unui creator sau unui atelier execuţia unei 
lucrări artistice, destinată fie propriei folosinţe, fie uzului unei 
comunităţi (locuinţe de diferite tipuri, picturi, sculpturi, opere de artă 
decorativă, o biserică, o mănăstire, pictură murală sau de panou 
dintr-un edificiu, cărţi etc.), pe care o plăteşte din banii proprii.  

Ctitor 
Persoană care suportă în total sau în parte cheltuielile pentru 

ridicarea şi înzestrarea unui aşezământ religios (biserică, mănăstire, 
schit) sau social (şcoală, spital, azil etc.). 

Design Domeniu de creaţie care contribuie la aspectul şi calitatea 
produsului de mare serie.  

Epigrafie 
Disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu descifrarea şi cu 

interpretarea inscripţiilor vechi, făcute de obicei pe piatră, metal, 
lemn etc.  

Ex-libris Însemn de apartenenţă a unei cărţi la o anume bibliotecă, 
particulară sau publică. 

Feronerie 
Lucrare artistică executată din fier prin ciocănire sau prin 

deformare la cald, din care rezultă grilaje ornamentale, balustrade 
etc. 

Fibulă Accesoriu de îmbrăcăminte realizat în metal (fier, bronz, argint, 
aur) fiind folosită pentru prinderea sau încheierea veşmintelor.  

Frescă 
Procedeu tehnic folosit în pictura murală, în care pigmenţii 

sunt amestecaţi cu apă şi aplicaţi pe un mortar de var umed 
(proaspăt tencuit), care îi încorporează.  

Friză 
Parte componentă a antablamentului, cuprinsă între arhitravă 

şi cornişă, de obicei împodobită cu picturi, basoreliefuri, caneluri etc. 
*Ornament în formă de bandă orizontală cu picturi sau reliefuri în 
jurul unui vas, al unei săli, al unui sarcofag etc. 

Gallé Manufactură de sticlărie şi de mobilier înfiinţată la Nancy de 
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Emile Gallé (1846-1904), renumit sticlar, ceramist şi ebenist francez, 
întemeietorul Şcolii de la Nancy şi reprezentant al stilului Art 
Nouveaux. Sticlăria opacă şi cizelată care îi poartă numele a fost 
intens traficată în comerţul cu antichităţi. 

Gemă Termen generic pentru orice fel de pietre preţioase, 
semipreţioase, opace. 

Genealogie 
Urmărire sistematică a filiaţiei existente între membrii unei 

familii (marcante), făcută pentru a stabili originea şi gradul lor de 
înrudire 

Gliptică Arta de a grava pietre preţioase fie în profunzime (intaglio), fie 
în relief (camee). 

Goblen Tapiserie, broderie sau ţesătură artistică făcută din fire 
colorate, reprezentând o imagine plastică. 

Heraldică Disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul stemelor 
statelor, cu blazoanele caselor domnitoare, familiilor nobiliare etc.  

Incunabul 
Denumire dată primelor tipărituri europene (înainte de anul 

1500) la care s-a aplicat tehnica de reproducere mecanică a cărţilor, 
prin utilizarea caracterelor mobile.  

Lapidarium 

Colecţie de piese cioplite, întregi sau fragmentare, 
independente (sculpturi, pietre funerare etc.) sau cu funcţie 
decorativă în ansamblurile arhitectonice (coloane, capiteluri, baze 
etc.) găsite întâmplător, descoperite în săpături arheologice 
sistematice sau luate din locurile lor de origine pentru a fi protejate şi 
adăpostite într-un spaţiu special. 

Litografie 
Metodă de reproducere şi de multiplicare pe hârtie a textelor, 

desenelor, figurilor etc., prin utilizarea de negative imprimate sau 
desenate pe o piatră specială, calcaroasă.  

Menhir 
Monument megalitic plasat într-o poziţie verticală cu baza 

îngropată în sol, construit dintr-un bloc înalt de piatră necioplită, 
aşezat izolat sau în grup. 

Metopă 
Placă de piatră sau teracotă de formă rectangulară, care în 

alternanţă cu triglifa formează friza ordinului doric, având de obicei o 
decoraţie în relief sau pictată. 

Mineralogie 
Disciplină geologică fundamentală care se ocupă cu studierea 

structurii, caracterelor morfologice, fizice şi chimice ale mineralelor, 
precum şi cu modul de formare a acestora şi a asociaţiilor lor 
naturale. 

Mozaic 
Procedeu tehnic specific artei murale care constă în 

asamblarea artistică a unor fragmente cubice sau prismatice de 
materiale dure, divers colorate, fixate laolaltă cu ajutorul cimentului. 

Mulaj 
Reproducere fidelă a unei sculpturi executată în relief, ronde-

bosse, ca şi a unor părţi din corpul uman obţinută printr-o amprentă 
care formează tiparul negativ în care se toarnă pozitivul. 

Necropolă Cimitir. 

Numismatică 
Disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu istoricul 

monedelor, al medaliilor vechi etc., studiind evoluţia acestora din 
punctul de vedere al formei, al gravurii, al baterii, al circulaţiei etc. 
precum şi documentele conţinând date referitoare la monede. 

Oologie Parte a ornitologiei care se ocupă cu studiul ştiinţific al 
ouălelor. 

Orfevrărie 
Artă manuală care pune în valoare metalele preţioase prin 

diferite procedee (filigran, niello, cizelură, gravare, damaschinaj etc.) 
şi prin încrustare de smalţuri şi pietre preţioase. 

Orologerie Studiul ceasurilor ca instrumente de măsurare a timpului. 
Paleografie Ştiinţă auxiliară a istoriei care se ocupă cu descifrarea 
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documentelor vechi, cu datarea şi stabilirea autenticităţii lor. 

Paleontologie Ştiinţă care se ocupă cu studiul complex al organismelor fosile 
animale şi vegetale. 

Palimpsest 
Pergament sau papirus de pe care s-a şters sau s-a ras 

scrierea iniţială pentru a se putea utiliza din nou şi pe care se mai 
văd urmele vechiului text. 

Pastişă Lucrare în care se imită maniera de lucru a unui maestru sau a 
unei “şcoli”. 

Patină Strat colorat depus pe piatră, marmură, bronz, prin oxidarea 
survenită în decursul timpului, datorată diferiţilor agenţi din natură. 

Pisanie 
Inscripţie sculptată în piatră, în metal, pictată etc. pe morminte, 

la intrarea într-o biserică, într-o clădire etc., cuprinzând o invocaţie 
religioasă, numele ctitorului, motivarea zidirii sau date asupra 
monumentului respectiv.  

Pond Greutate. 

Prototip Model care prezintă tipul original după care se efectuează sau 
se realizează ceva. 

Regest 
Nume dat în evul mediu registrului în care erau trecute în 

ordine cronologică actele, documentele etc. date de la aceeaşi 
cancelarie şi de la aceeaşi persoană (însoţite de note explicative şi 
de extrase din cronici) 

Replică Operă executată de artist după o altă operă proprie – din 
iniţiativa personală sau la cererea cuiva. 

Reproducere de artă Copie după o lucrare de artă originală (desen, pictură, 
sculptură etc.) 

Sarcofag Sicriu antic făcut din piatră, bronz etc. 

Semnătură 
Numele autorului unei opere, desenat, pictat, imprimat sau 

incizat în materialul specific al respectivei opere cu scopul de a-i 
atesta autenticitatea. 

Sigilografie Disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu studierea 
sigiliilor. 

Tapiserie 
Ţesătură manuală din lână, lână cu mătase, mătase cu fire de 

aur sau argint, cu decor policrom, executată pe război vertical sau 
orizontal. 

Tell 
Movilă artificială de pământ, de dimensiuni reduse, formată în 

lunci sau pe margini de terase ca rezultat al unei îndelungate locuiri 
pe unul şi acelaşi loc în urma unor distrugeri succesive ale unor 
aşezări datând din perioade istorice diferite. 

Toreutică Prelucrarea artistică a metalelor, în special a bronzului şi 
argintului. 

Troiţă 
Cruce mare de lemn sau de piatră (împodobită cu picturi, 

sculpturi, inscripţii şi uneori încadrată de o mică construcţie), 
aşezată la răspântii, pe lângă fântâni sau în locuri legate de un 
eveniment. 

Tumul Movilă de piatră sau pământ cu rol de a proteja un mormânt. 
Adesea marchează trasee de drumuri antice. 

Vitraliu 
Fereastră alcătuită din bucăţi de sticlă colorate sau pictate, 

montate într-o reţea de rame metalice. 
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