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Sporirea patrimoniului etnografic după
înfiinţarea şi dezvoltarea muzeelor de profil

criterii: istoric, etnic, geografic şi funcţional.
Clasifi.carea funcţională a unei colecţii de

in primele decenii ale secolului al XX·lea' a
condus la apariţia inventarelor de colecţie,
mai intâi sub forma unor liste. De pildâ, la
sfârşitul primului an de activitate a Muzeu·
lui Etnografic al Ardealului (1922) era intoc·
mit un bilanţ al obiectelor strânse, grupate
in patru mari colecţii: Orosz. care cuprindea
5.500 de obiecte (linguri de lemn, amnare,

obiecte presupunea existen1a unor fişe sin·
tetice alcătuite după norme dmainte stabi·
liteS. Un bun exemplu de clasificare a obiec·
telor etnografice il constituie Muzeul de Artă
Populară al R.P.R., care, In anul 1964, avea
urmi'ltoarele tipuri de colecţii6:
.. port popular,

jucării, unelte de pescuit), Leitner (300 de
piese cerarnice), colecţi,;� Tarll Ht�ţegului
alcăruită din 1.230 de obiecte reprezenta·
tive pentru această zonă şi colecţia din Banat

(205 obiecte)2.
Pânil la apariţia evidenţei informatizate,
pentru ordonar ea fişelor - atit tematic, cât
şi pentru amplasare in muzeu - se efectua
multiplicarea acestora şi aşezarea in fişete
difer itel. Astfel. fişele se realizau in patru
exemplare: unul dispus in ordinea aflată
in registrul de inventar, alt exemplar dupil
loca (i e (depozite sau expoz.iţia permanentă),
al treilea exemplar dupll categoria de piese,
după criteriul funcţional şi ultimul exemplar
după criteriul z.onal. Pentru a manevra mai
uşor arhiva de fişe analitice de evidenţă se
obişnuia ca pentru delimitarea criteriilor si!l
se folosească separatoare colorate•.
Pentru dasilkarea bunurilor culturale
etnografice, erau luate in calcul următoarele
1. Opri$ 2000. 395-407.
2. S616gean 1997. 315·325.
3.Armâ$es<:U. Negoiţă 1977.�7.
�- Moz� 1968.213.
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textile de interior cu materiale naturale,
scoarţe şi ţesi!.tur11 din lâni'l,
ceramică,
unelte de muncă,
elemente de arhitecturii,
mobilier şi obiecte de uz. casnic,

.. obiecte legate de credinţe şi obiceiuri,
.. colecţia de valorificare a artei populare
in obiecte noi,
.. obiecte provenind din alte ţări.
La Muzeul Etnografic al Transilvaniei, In
anul 1976, obiectele et n ografice erau grupate
pentru depozitele sistematice pe ca tegorii :
dupil materiale, funcţii, tehnici şi zone. Struc·
tura muzeului era constituită din urmiitoarele
secţii: Secţia locuinţă·alimentaţie - 3.651 de
piese (elemente de construcţii şi miniaturi;
mobilier; vetre, focuJ şi ilum inatul; unelte
şi vase de budltărie; tadmuri; obiecte de
uz personal); Seqia de ceramidl - 8.747 de
obiecte; Secţia de textile - 4.524; Seqia de
imbrăcăminte- 7.212; Secţia de obiceiuri şi
folclor - 1.682.
s. foq.ll1%6. 5-1�.
6. Sranciu 1964, 369.

www.cimec.ro

EVOLUŢIA EVIDENŢEI PATRIMONIULUI CULTURAL ETNOGRAFIC...

Pentru clasificarea unor obiecte etno
grafice, In anii '70, se propunea eliberarea
de rigorile impuse de o 141 de obiect, insă
cu păstrarea unor elemente indispensabile,
precum7:
., denumirea obiectului (locali şi lite-

rară),
., numărul de inventar,
., etnia,
., prototip, arhetip, tip sau variantă a
tipului,
., datarea (relativă sau absolută),
., sectorul, capitolul (subcapitolul, daci
e cazul) şi categoria unde se IncadreazA
obiectul,

., localitatea de unde a fost achiziţionat
(sat, comuni, judeţ, zoni!l etnografi.d),
., locul unde a fost lucrat (gospodlrie,
atelier rural sau urban, fabrică),
., materialul din care este confecţionat,
., data achiziţionlrii.
S-a constatat cii. multe obiecte etnogra
fice aflate în colecţiile muzeale nu au datare
şi pentru stabilirea unei cronol ogii aproxi
mative, sunt necesare analize interpretative

prin intermediul criteriilor de determinare':
., criteriul filologic,
., criteriul tipol og i e - semne distinctive
tehnico - morfologice - funcţionale,
�

metoda geografico-cartograficil., cho

rologică.
In privinţa evidenţei patrimoniului
etnografic. apariţia şi utilixarea sistemului
de fişe perforate au reprezentat un avans
important. Sistemul de fişe perforate consta
ln aşezarea verticală a fişelor (fiecare fişâ
conţinea date referitoare la un obiect) şi

aplicarea unor perforatii marginale, fiecare
perforaţie reprezentând dat e sau ·caractere
ale obiectelor. Ordonarea in sertar se
constituia prin intermediul colţului retezat.
Obţinerea fişelor cu informaţiile dorite se
realaa prin introducerea a doui!l tije metalice
7. Mlrescu 1970,331-344.
8. Chelcea 1976. 121-135.
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in perforaţiile stabilite prin coduri, iar prin
scuturarea fişelor se efectua extragerea
lotului de fişe dupl criteriul dorit9• In
paralel, se folosea - pentru colecţiile mici
- vechiul s is tem . Sistemul de fişe perforate
avea următoarele avantaje:
.. găsirea rapidă a mai multor obiecte
după un criteriu tematic;
., eliminarea
centralizatoarelor prin
codificarea categorillor;
• mai mare siguranţii in privinţa rezul
tatelor (ţinind cont de latu ra mecanici);
., sistemul nu necesita o ordonare (după
numlr de inventar).
Legea 63/1974 a creat pentru pr ima
dată un sistem coerent de evidenţă a
patrimoniului cultural naţional, mobil şi
imobil. Se urmărea ca toţi participanţii sl
işi coreleze propriile sisleme de evidenţl
cu c el nalionaP0• Ca urmare a acestui
act n or mativ, s-a instituit un sistem
informalional al activitălii de ev identil
şi normele privind desfăşurarea acestor
activitlti. Cataloagele sistematice ale
patrimoniului cultural naţional grupau
fişele analitice de evidenlă astfel: modular,
pentru domenii culturale şi celular, pe
categ o ri i de bunuri culturale. Pentru
un bun cultural susceptibil de a intra in
patrimoniul cultural naţional, fişa analitică
de evidenţă (fişl codificat;\ in sistem
UNITERM) se multiplica in trei exemplare.
Un exemplar ri!imânea la muzeu, al doilea
la Oficiul judeţean şi ultimul exemplar la
DPCN. Fiecare tip de fişl era codificat, d e
exemplu, Fiş� �n�liticiJ d e Etnogr�fie, Artcl
populard având codul20-2-6511•
In prezent, necesitatea şi obligativitatea
evidenţei, ln special a celei informatizate,
se regiisesc ln cadrul legislativ cul t ural
9. Mihalduc 1973.511.
10. Opri� 1979, lll--27; l'llleolog 1979, 27-3A.
1 1. Opri� Antonescu. Paleolog. lliescu. Iacob
1976. Vezi �i Direqla Patrimoniului Culrural Naţional,
Metoi1ologio orgonizdrii evldenlel parrlmoniului cu/rural
naţlol>rJ! (nedatat).
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existent. Menţionăm în acest sens Legea

.. în cazul unui furt, informaţiile deţinute

muzeelor şi colecţiilor 311/8 iulie 2003

(date de identificare, descriere, imagini) pot

(republicată) şi Legea 182/2000 privind

ajuta la recuperarea acestuia.
Avantajul

protejarea patrimoniului cultural naţional
Evidenţa informatizată a patrimoniului
cultural s-a dezvoltat mult în ultimii ani, ca
urmare a evoluţiei tehnologice, manifestată
prin creşterea performanţelor computerelor
şi a programelor utilizate. Transpunerea
fişelor de evidenţă în format electronic a
determinat

apariţia şi dezvoltarea

unor

baze de date, cu ajutorul cărora informaţiile
introduse

pot

avea

multiple

utilizări

(inventare, fişe analitice de evidenţă, de
gospodărie, de meşter popular, de zonă
etnografică, de arhivă documentară etc.),
liste de inventar, cataloage de expoziţie.
Eficienţa unei baze de date este condiţionată
de respectarea unor minime principii de
funcţionare:
să necesite timp minim pentru acce
sarea datelor;
să

permită

regăsirea

rapidă

după

multiple criterii a înregistrărilor, care să fie

cum ar fi":
,_

Ce

Ce obiecte corespund unui motiv de

•·

corativ?
�

Care

matizate a bunurilor culturale mobile sunt:
localizarea rapidă a bunului în muzeu;
listarea tuturor înregistrărilor sau a

deteriorate

din

Operaţiunea de inventariere a colecţiilor
de obiect. Înscrierea în registrul de inventar
este primul act care confirmă intrarea legală
- din punct de vedere contabil - a obiectu
lui în colecţia muzeului. in cazul recuperării
sau achiziţiei unor obiecte etnografice, sunt
întocmite mai întâi fişe primare. Datele din
aceste fişe sunt trecute în registrul de inven
tar şi într-o etapă ulterioară se realizează fişa
analitică de evidenţă pe suport clasic (hârtie)
şi electronic (bază de date).
Orice bun cultural formează o entita
te ştiinţifică, dacă sunt consemnate toa

cuprinde

litate, avantajele folosirii evidenţei infor

obiectele

este strâns legată de registrul de inventar şi fişa

securitatea datelor.
muzeal de specia

sunt

muzeu?

te

personalul

obiecte etnografice avem într-un

centru/areal/zonă etnografică ?

afişate după criteriile de ordonare dorite;
,. să garanteze integritatea, fiabilitatea şi
Pentru

unei baze de date constă în

posibilitatea de a face multiple interogări,

mobil (republicată).

datele

morfofuncţionale,

cât

şi

cele

referitoare la atribuire şi colectare. Fişa
informaţia

privind

morfolo

gia, funcţionalitatea, starea de conservare,
datele de gestiune, descrierea amănunţită a
obiectului completată cu imaginea de cali
tate a acestuia. Mişcarea obiectului în cadrul
muzeului sau în afara lui se consemnează în

unor selecţii, în scopuri de gestiune, cultu-

evidenţă (participarea la diverse expoziţii

rale sau ştiinţifice;

itinerante, transferarea în laboratoare de

•·

utilizarea

unui

vocabular

ştiinţific

complex;
, întocmirea de statistici legate de ges

restaurare din afara muzeului sau pentru
executarea unor analize interdisciplinare în
laboratoarele de specialitate).

tiune, circulaţia obiectului, ritmul întoc

Înfiinţat în martie 1978, clMeC- Insti

mirii evidenţei sau urmărind diverse criterii

tutul de Memorie Culturală are drept scop

ştiinţifice;

implementarea

informatizării

evidenţei

extragerea unor concluzii de sinteză pen
tru obiecte similare;

12. Marin 1981.201-212.
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naţionale a patrimoniului cultural. Acest

acestei aplicaţii, finanţarea a fost asigurată

concept a fost proiectat şi testat între

de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patri

1978- 198 1 pe

un

program

MlSTRAL

Sistemul a fost inspirat, în principal, după
un proiect francez întocmit în 1970. În anii

moniului Naţional. Acest program a ţinut
cont de normele şi standardele evidenţei şi
documentării

informatice

internationale,

�ltimul

'80, deţinătorii completau fişele analitice de

de prevederile legislative şi, nu în

evidenţă care ajungeau la c!MeC, unde erau
arhivate şi introduse într-o bază de date.

statistică întocmită în iunie 2009 arată că

Acest uriaş efort avea drept scop crearea
unei evidenţe a patrimoniului cultural mobil
la nivel naţional. După introducerea datelor
pe suport electronic, fişele pe suport clasic
erau arhivate după instituţia deţinătoare şi
domeniul cultural. Implementarea sistemu
lui informatic pentru evidenţa patrimoniu
lui a început în 1982, ajungând să conţină
circa 760.000 de înregistrări". Evoluţia pro
gramelor informatice a facut ca datele să fie
mutate în aplicaţii, care aveau un suport
informatic performant. La începutul anilor

'90 au fost necesari doi ani pentru muta
rea datelor de pe calculatorul mare, folosit
timp de 10 ani, pe PC-uri. În urma acestei
operaţiuni au fost transferate cea 470.000
de informaţii". În acea evidenţă, obiectele
etnografice reprezentau circa 15% din to
talul bunurilor culturale înregistrate.
După anul 1990, ca urmare a sporirii
numărului de calculatoare în muzee, s-a
resimţi! nevoia trecerii de la evidenţa pa
trimoniului mobil în varianta clasică (regis
trul de evidenţă, liste de inventar şi fişe de
evidenţă, pe suport de hârtie), la o evidenţă
înglobată

într-un

program

informatic,

care să permită accesări şi listări după cri
terii diferite. Ca urmare a tradiţiei în acest
domeniu, ciMeC - Institutul de Memorie
Culturală a proiectat aplicaţia informatică
DOCPAT în anii 1995-1997, aplicaţie care
avea ca suport programul Access 97.ln 2004,
această aplicaţie a fost mutată pe programul
Access 2000 şi constant îmbunătăţită până în
prezent. Pentru proiectarea şi îmbunătăţirea
13. Oberlander-Târnoveanu.Geber 1992. 27·36.
14. Matei 1993.29.

rând, de necesităţile practice din muzee. O
programul a fost distribuit la peste 180 de
instituţii muzeale din ţară. ciMeC asigură
distribuirea gratuită a programului, dar
şi instruire sau asistenţă pentru utiliza
tori. Pentru fiecare bun cultural introdus în
aplicaţia DOCPAT, printr-o simplă căutare,
poate fi regăsită informaţia ştiinţifică şi cea
legată de gestiune, însoţită de imaginea
digitală a obiectului. Această aplicaţie poate
extrage datele introduse sub formă de fişe
de evidenţă, registru general, cataloage şi
liste de inventar. Un alt avantaj îl constituie
vocabularul controlat pentru diferite cârn
puri (tipuri, tehnici, materiale etc.) care a
rezultat din inventarul unei baze de date cu
peste 650.000 de bunuri culturale. Astfel,
pentru patrimoniul cultural mobil, ciMeC
deţine un tezaur de circa 20.000 de termeni.
Îmbunătăţirile aduse aplicaţiei DOCPAT au
constat în apariţia unor noi formate printa
bile (fişa de evidenţă extinsă, lista pentru
imagini), la care se adaugă reorganizarea for
mularului de selecţii, adaptarea aplicaţiei la
noile realităţi prin introducerea câmpurilor
de valoare în RON sau ROL etc. Aplicaţia
DOCPAT permite vizualizarea şi exportul
imaginilor digitale ale obiectelor (fotografii
sau diapozitive scanate ori imagini realizate
cu o cameră digitală) şi listarea acestora.
Principalele funcţii ale aplicaţiei, valabile
şi pentru modulul de etnografie, sunt:

Introducere. Modificare - introducerea,
modificarea datelor în formulare persona
lizate pentru fiecare domeniu de patrimoniu
(arheologie, artă plastică, artă decorativă,
documente, etnografie, istorie, medalistică,
numismatică, ştiinţele naturii şi ştiinţă şi
tehnică) sau pentru arhive
documentare
www.cimec.ro
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(care pot fi: casete audio, casete video, fo

•

Validare

-

verificarea automată a ero

tografie, diapozitiv, clişeu);
�
Multiplicare - pentru înregistrarea
obiectelor identice se multiplică înregis

rilor de tastare sau forme diferite (forma
accentuată sau plural) faţă de listele ajutătoare

trarea, completându-se doar datele diferite
(numărul de inventar, starea de conservare)
şi ataşându-se imaginea aferentă (în ima

-- Rapoarte- editarea şi listarea de fişe de
obiecte, liste de inventar, cataloage etc.;
•
Actualizare termeni - vizualizarea, ac

gine trebuie ca lângă obiect să fie eticheta cu
numărul de inventar);
.. Clasare - editarea şi listarea docu
mentaţiei (în conformitate cu legislaţia în
vigoare) necesare dosarului de propuneri
pentru clasare în Patrimoniul Cultural
Naţional;
,_ Selecţii - selecţii de date după diferite
criterii (unul sau mai multe criterii com
binate), cu ordonări de afişare prestabilite
în diverse formate printabile (fişe, cata
loage, liste);
,_
Export de date selectate - extragerea
din DOCPAT a unui lot de înregistrări

şi exportarea acestuia într-o aplicaţie cu
structură identică (această funcţie este ex
trem de utilă pentru a avea pe suport elec
tronic documentaţia cu propunerile de ela
sare în Patrimoniul Cultural Naţional);
P.: DOCPAT 20001 dMeC

�,...,..t1-•l�

C•leqlt

:.::•:::;�ubo•

•

ataşate la anumite câmpuri;

tualizarea (adăugare sau ştergere) tezaurelor
de termeni;
-- Utilitare - întreţinerea, salvarea bazei
de date; import sau export de înregistrări,
conversia datelor dintr-o versiune anterioară
în ultima versiune, setarea datei în format
românesc (zi/lună/an);
•
Utile - sunt prezentate formate stan
dard pentru fişele analitice de evidenţă (par
ticularizate după domeniul de patrimoniu
sau tip de fişă), instrucţiunile de completare
ale acestora, manualul de utilizare a progra
mului DOCPAT, un istoric al programului
DOCPAT şi adresa de contact a instituţiei
(pentru mai multe detalii a se vedea manua
lul de utilizare DOCPAT - Programul de
evidenţă informatizată a patrimoniului cul
tural mobil şi a arhivelor documentare, ver
siunea 3, 2009).

lnsHtutul de Memorie Culturali· [Evidenta patrimoniului cultural mobil)
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Figura

1.

formularul de completare a datelor în aplicaţia DOCPAT
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În evidenţa patrimoniului mobil etno
grafic pot fi regăsite şi informaţii referi
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1999-2002. Com

România, în perioada

pletarea acestor fişe a fost făcută de către

toare la obiecte care sunt folosite la di

muzeografii din fiecare instituţie, iar intro

verse sărbători. Aceste informaţii pot fi

ducerea şi prelucrarea datelor au fost reali

utilizate în

zate de către un colectiv din cadrul c!MeC.

documentarea pentru

patri

In prezent, c!MeC - ţinând cont de

moniul imaterial.
lnstitului de Memorie Culturală a întoc

evoluţia informatică - este în etapa de mi

mit sisteme de evidenţă atât pentru obiec

grare a bazelor de date existente din progra

tele etnografice, cât şi pentru monumentele

mul Access în aplicaţii web. Avantajele aces

etnografice. Au fost elaborate tipuri de fişe

tui suport informatic sunt:

analitice de evidenţă, instrucţiuni de com
pletare, baze de date în programul Access şi

nu mai este nevoie de un program cu
licenţă;

manuale de utilizare ale acestora.
Între anii

1999-2003 a fost realizat

P roiectul evidenţei monumente/ar etnogra
fice din muzeele în aer liber din România

oferă

evidenţă a fost îmbunătăţită şi s-a intocmit

mai bună fiabilitate faţă de

.•

accesul controlat (prin

intermediul

parolelor);
posibilitatea utilizării aplicaţiei con

de către c!MeC şi Asociaţia muzeelor in
aer liber din România. În prezent, această

o

programele din Microsoft Oftice;

comitent de către mai mulţi utilizatori;
··

actualizarea tezaurelor de termeni, lis

un manual cu instrucţiuni de completare in

telor de autorităţi, diverselor îmbunătăţiri

baza de date.

concomitent pentru toate instituţiile deţină

In prezent, sunt actualizate informaţiile
pe baza fişelor de evidenţă primite de la mai
multe muzee etnografice. Această evidenţă
cuprinde in prezent circa 1.400 de obiec
tive, monumente de arhitectură populară

toare de bunuri culturale;
·

spaţiul de stocare nu mai reprezintă o

problemă;
securitatea

datelor

este

mai

bine

asigurată.

conservate in muzee sau .,in situ" deţinute

Pentru conversia datelor introduse în

de 17 instituţii muzeale. O consultare rapidă

DOCPAT in această nouă aplicaţie se con

a acestei evidenţe poate fi făcută la http:/1

cep proceduri care vor fi finalizate concomi

www.cimec.ro/ scripts/aer1default.asp.

tent cu crearea noii aplicaţii web.

De un deosebit ajutor pentru etnografi a

Într-o societate informatizată, viitorul
este al aplicaţiilor web, care oferă posibili

fost întocmirea de:
liste de termeni cu: instituţii muzeale,

tatea unei căutări rapide a resurselor necesa

etnii, judeţe, operaţii asupra monumentor

re întocmirii unui studiu, unei expoziţii sau

etnografice, precum şi lista corespondenţelor

pentru documentare. În aceste noi condiţii

�

între zona etnografică şi regiunea istorică;

tehnologice, evidenţa bunurilor etnografice

tezaure de termeni pentru tipuri şi ca

va depăşi stadiul clasic de fişă păstrată în

tegorii de monumente, tipuri de: acoperişuri,

depozitele instituţiilor muzeale, la care au

îmbinări, împrejmuiri, instalaţii, precum şi

acces doar specialiştii. Noile aplicaţii infor

·

de tehnici;

matizate accesibile pe web se dovedesc a fi

vocabular ierarhizat de zone etnogra
fice cu subzonele aferente.
Structura

fişelor a fost

destinate atât specialiştilor, dar şi marelui
public, contribuind totodată la o mai bună

elaborată de

specialişti din muzeele în aer liber din

cunoaştere a tradiţiilor româneşti intr-o
Europă a naţiunilor.
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