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autentic, sunt tot atâtea borne ale cunoaşterii către indiscutabila operă a lui Vasile Şt. 
Crişan, căruia îi datorăm „[…] o pictură originală, inteligent gândită şi măiestrit 
executată” (p. 21). 

Dialogul pictorului Vasile Şt. Crişan cu societatea civilă a cunoscut, de-a 
lungul vieţii sale, diferite forme de manifestare, de la pictură, acuarelă şi desen până la 
confesiuni aşternute pe hârtie, dovadă că, înainte de toate, artistul a lucrat, a iubit şi a 
înţeles, într-o manieră aparte, viaţa. Cartea istoricului Cornel Tatai-Baltă este o posibilă 
cheie spre înţelegerea unui univers artistic original, care este autentificat, după opinia 
noastră, şi de una din confesiunile lui Vasile Şt. Crişan: „În mine, tainic i-ascunsă o 
liră// O simt uneori când privesc soarele. // Corzile ei sunt raze prelungi// Şi sunetul 
lor e atât de profund// Ca o poveste sfâşietoare e sunetul lor, // Ca o iubire 
încrustată-n memorie. // În mine sigur se frământă o liră// Uneori e soare, alteori un 
copil// Sau o sămânţă, o rocă, // Dar totdeauna e o ideogramă a vieţii//”. 

 
Iacob Mârza 

 
 

Ioan Opriş, Managementul muzeal, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2008, 
182 p. 

Muzeul este un spaţiu destinat colecţionării, conservării şi ocrotirii mărturiilor 
trecutului. Muzeul, în spaţiul românesc, este în ultimii douăzeci de ani, în continuă 
căutare a căilor proprii şi eficiente de funcţionare. 

Sub egida Muzeului Naţional de Istorie a României şi a nou înfiinţatului 
Centru Naţional de Cercetare şi Documentare în Domeniul Muzeologiei „Radu 
Florescu”, în seria PRO MUSEO nr. I, apare o importantă contribuţie la identificarea 
modalităţilor de recupare a timpului, de apropiere spre o muzeografie, muzeotehnică 
sau expografie modernă, prin cea mai nouă lucrare a prof. univ. dr. Ioan Opriş. Dacă 
avem în vedere ultimele cărţi dedicate de autor unei problematici asemănătoare, 
Donaţii şi donatori, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2007, Provocarea noilor muzeografii, 
Brăila, Editura Istros, 2008, această ultimă carte din acelaşi an are un titlu şi cuprins, 
care pot lămuri una din problemele noi ale muzeografiei româneşti. Managementul 
muzeal este o carte-manual provocatoare, prin care Ioan Opriş oferă lectorului şi 
publicului specializat sfaturi şi soluţii pentru o mai bună gestionare, administrare a 
patrimoniului muzeal, prin metode moderne aplicate în muzeele europene ş.a., prin 
practicarea managementului în instituţii muzeale. Problematica managementului este 
specifică, după cum se ştie, înainte de toate instituţiilor economice. Însă, în evoluţia 
ultimilor ani, managementul nu poate fi ocolit nici în domeniul culturii, de 
conducătorii muzeelor, foştii directori de muzee devenind, de fapt, managerii 
muzeelor. 

Managementul cultural-muzeal este dependent, ca şi a oricare altă ramură a 
activităţii creative, de bani, timp, oameni, colecţii, premise şi echipamente. Această 
variată arie de interese pătrunde relativ lent în conştiinţa responsabililor cu activitate 
culturală şi muzeală, mulţi dintre ei fiind – de fapt şi înainte de toate – cercetători în 
domeniul arheologiei şi istoriei. Însă, obligaţia de a fi luată în serios activitatea vine 
dintr-o descreştere treptată a finanţării actului cultural din partea statului.  
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Astfel, autorul cărţii îşi propune să ofere celor implicaţi în managementul 
muzeal, conducători de muzee, şefi de secţie, departamente, birouri, compartimente, 
dar şi studenţilor, un util îndreptar, împărţit în trei segmente principale, dintre care 
partea cuprinzând managementul muzeal este cea mai vastă, urmată fiind de 
problematica comunicării muzeale şi un punct de vedere asupra evoluţiei legislaţiei 
muzeale. Lucrarea este completată de o variată bibliografie, lista ilustraţiilor, rezumat 
în limba engleză şi anexe. 

Activităţii în domeniul culturii i se aplică şi un management specific, care 
cuprinde toate activităţile bine cunoscute lucrătorilor muzeelor româneşti, importantă 
fiind conducerea lor, organizarea, coordonarea, administrarea resurselor umane şi nu 
numai, circulaţia informaţiei de specialitate, asigurarea mijloacelor materiale etc. 
Vorbind despre strategia managerială muzeală, autorul prezintă prin grafice expresive 
misiunea muzeului, trei tipuri de organigrame funcţionale, aplicabile şi în sistemul 
muzeelor româneşti. 

Cercetarea ştiinţifică, una din importantele funcţii ale muzeului, este 
interpretată ca o funcţie vitală, care include – înainte de toate – cercetarea în vederea 
creşterii patrimoniului, conservării şi restaurării, organizării expoziţiilor, valorificării 
prin publicare, abordarea publicului vizitator, dar şi a unui mai nou aspect din 
activitatea muzeografică: marketingul muzeal. Prin conceptul marketingului muzeal, 
muzeul trebuie să rămâne o instituţie culturală, fără să-şi schimbe statutul într-un 
complex comercial. Trebuie, însă, să-şi definească domeniile serviciilor cu care se 
prezintă în faţa publicului, punând accent pe dotări, încasări, locaţie, promoţie etc. 

Alături de managerii principali din muzee se formează în ultimele decenii 
reprezentanţii serviciilor preocupaţi de Relaţii cu publicul. Departamentul Relaţii cu 
publicul este interpretat de Ioan Opriş ca o preocupare continuă de comunicare între 
muzeu şi publicul său mai vechi ori actual. Relativ nou şi în Europa Centrală, în 
România se instalează acest serviciu ca o preocupare în ultimii ani, rezultatele activităţii 
fiind detectabile, probabil, peste un oarecare timp de funcţionare. De la tradiţie la o 
comunicare modernă este o cale relativ uşoară în ultimele decenii în care s-au 
schimbat, în general, metodele comunicării, ele fiind mai rapide, mai eficiente şi cu o 
arie mult mai extinsă de receptori. Educaţia prin expoziţia muzeală se află la baza 
comunicării muzeale, dar poate fi unul dintre serviciile oferite cu generozitate de 
muzeu publicului său. În acest sens, trebuie ca muzeul prin activitatea sa managerială 
cotidiană să ţină piept cu tărie altor mijloace de comunicare atractive şi provocatoare, 
care cuceresc publicul potenţial al muzeului. În raport direct cu această constatare, 
sugestivul grafic (p. 99) demonstrează faptul că vizita unui muzeu se află între ultimele 
opţiuni ale oamenilor de petrecere a timpului liber.  

Managementul muzeal, prin organizarea şi administrarea patrimoniului şi a 
întregii activităţi aferente, se află în relaţie directă cu suportul legislativ al unei ţări. 
Evoluţia legislaţiei cât şi principalele legi referitoare la activitatea muzeală sunt parte 
componentă a cărţii lecturate şi prezentate, aflându-se la baza activităţii muzeelor, încă 
de la apariţia lor. Abordate şi interpretate prin selectarea componentelor esenţiale, 
normativele ne oferă o imagine despre modul de gândire al legislatorilor specializaţi pe 
ocrotirea patrimoniului muzeal şi naţional în general. 
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Forma de redactare şi conţinutul lucrării Managementul muzeal, alcătuită de prof. 
univ. dr. Ioan Opriş, autoritate incontestabilă în domeniu, care a fost implicat – efectiv 
şi ani buni – în problemele de formă şi de fond ale muzeelor din România, trebuie să 
fie o carte la îndemâna lucrătorilor şi ocrotitorilor muzeelor şi colecţiilor româneşti. 
Pusă sub cupola unui tulburător motto din George Orwell (1984), „Cine controlează 
prezentul controlează trecutul; cine controlează trecutul controlează viitorul”, cartea 
istoricului Ioan Opriş îndeamnă la meditaţie, dar mai ales la muncă.  

 
Eva Mârza 




