
 
          Masă rotundă, desfășurată la sediul CPPC 

 (str. Toamnei 103, București)

        • 1 noiembrie 2010, ora 14

       Acest eveniment oferă un spaţiu de dialog privind prote-

jarea şi promovarea patrimoniului cultural, precum şi posi-

bilitatea de a realiza noi colaborări între: specialişti din mu-

zee şi universităţi; personalul colecţiilor locale şi şcolare; 

profesori de istorie sau literatură; persoane implicate în arii 

de interes pentru patrimoniul muzeal sau în activităţi de 

educaţie muzeală; reprezentanţi ai administraţiei centrale 

sau locale. 

             Muzeul Satului Bărbătești, jud. Gorj

 Activităţi propuse:

            Sesiuni de formare, desfășurate la sediul CPPC 

(str. Toamnei 103, București) și în cadrul Muzeului Național 

al Satului „Dimitrie Gusti”. 

        • 25-27 octombrie şi 28-30 octombrie 2010

            

                  Bătrână în costum de sărbătoare specific zonei etnografice din Câmpia Boianului, 
                comuna Șerbănești, județul Olt - Muzeul Județean Olt

   Aceste sesiuni sunt organizate pentru două grupuri de 

participanţi (10 persoane) şi au o durată de 3 zile. Prin acti-

vităţile propuse, se oferă suportul de cunoştinţe şi abilităţi 

necesare pentru organizarea corectă a expoziţiilor, pentru 

efectuarea evidenţei patrimoniului cultural mobil şi pentru 

asigurarea unor condiţii optime de conservare şi promovare 

a colecţiilor.

     De asemenea, se urmărește folosirea colecțiilor muzeale 

ca resurse educative în şcoală şi în comunitatea locală, pentru

creşterea gradului de interes faţă de valorile culturale şi de 

implicare în păstrarea acestora.

    Programul cultural este destinat protejării şi promovării 

patrimoniului muzeal și se adresează profesorilor sau altor 

persoane din comunitatea rurală, care au activități în cadrul 

colecţiilor muzeale locale din județele: Suceava, Neamţ,Timiş, 

Maramureş, Sibiu, Alba, Prahova, Giurgiu, Dolj şi Tulcea.

   Patrimoniul este un factor important pentru păstrarea 

identității valorilor culturale și naționale. Instituțiilor muzeale 

- cu atât mai mult celor din zona rurală - le revine sarcina 

de a proteja, pe cât posibil, identitatea culturală de efectele 

procesului de globalizare. Depăşirea condiţiei de anonimat 

în care se află obiectele muzeale, dublată de asigurarea unor 

condiții adecvate de conservare, va împiedica dispariția 

acestora.     

   Funcția de expunere muzeală presupune ca, pe lângă 

transmiterea de informații culturale, să  se realizeze şi o 

conexiune strânsă între muzeu şi public, prin expoziţii 

temporare, vizite ghidate, conferinţe, ateliere etc. 

Muzeul își asumă, astfel,  și funcții educative, venind în 

întâmpinarea școlii cu o gamă largă de programe şi activități.

  Activitate educațională în cadrul Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, jud. Argeș



Echipa de proiect:
                    
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 
Persoană de contact:
Vasile Emanuel Costoiu
tel.: 0788.903.065
puiu.costoiu@cppc.ro

Institutul de Memorie Culturală – CIMEC
Persoană de contact:
Aurelia Duţu 
tel.: 072.457.051/074.908.0478
aurelia@cimec.ro

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
Persoană de contact:
Angelica Mihăilescu 
angela_mihailescu@yahoo.com

Asociaţia Muzeelor şi Colecţiilor Şcolare din 
România 
Persoane de contact:
Gheorghe Dumitrescu, Ovidiu Coca
muzee_scolare_giurgiu@yahoo.com

Colecția Muzeală Iepurești, jud. Giurgiu

    Din 1 noiembrie 2010, pe pagina web www.cppc.ro 
va fi accesibil Ghidul de bune practici în protejarea şi 
promovarea colecţiilor publice locale, care va conţine 
suportul pentru cele două sesiuni de formare organizate 
şi materiale documentare sau informaţii complementare 
(legislaţie culturală, bibliografii, resurse WEB, statistici 
muzeale, hărţi digitale cu dispunerea colecţiilor rurale, 
studii de caz, exemple din alte ţări europene etc.).

Punct Muzeal Ciceu- Mihăiești, jud. Bistrița Năsăud

 COLECŢIILE MUZEALE RURALE

 ÎNTRE REALITATE ŞI ASPIRAŢII
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