
Argument

În ultimele două decenii problematica gestionării, administrării şi

managementului mărturiilor trecutului, ca şi a valorilor prezentului s-a pus cu

deosebită vigoare. Cine răspunde de aceste valori şi cum o face? În ce măsură

acestea sunt bine gestionate pentru a putea fi folositoare societăţii contemporane şi

a sluji celor care vor urma? Cum sunt conduse instituţiile de specialitate, cele care

— prin specialişti — cercetează, îmbogăţesc, păstrează, interpretează şi difuzează

aceste valori spre contemporanii noştri, în interes public?

De fiecare dată s-a concluzionat că soarta  acestor mărturii depinde, în bună

măsură de cei care au răspunderi în muzee şi colecţii, în institute de cercetare, dar

şi în industriile culturale, cei care le investighează şi restaurează ori doar

beneficiază de ele ca operatori de turism.

Cum patrimoniul cultural şi natural este un tezaur care depăşeşte interesele

individuale şi adeseori chiar pe cele naţionale — aparţinând umanităţii —,

răspunsurile la asemenea interogaţii devin de cel mai larg interes. În bună măsură

de aceste răspunsuri şi cum se aplică soluţiile în practică depinde soarta avuţiei

celei mai de preţ: Patrimoniul cultural şi natural.

În paginile de faţă am creionat câteva direcţii de abordare, identificând sau

căutând răspunsuri şi soluţii în organizarea modernă a managementului muzeal. Nu

pretindem să fi reuşit întru totul, ci doar de a fi pus într-o mai bună lumină domenii

noi care consolidează muzeografia contemporană privită din perspectiva atât de

complexă a managementului muzeal.
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Contactul îndelung şi responsabil cu realităţile muzeografice ne permite să

fim mai detaşaţi şi, oarecum, relaxaţi faţă de „litera” prevederilor strict teoretice

stabilite de ştiinţa şi arta conducerii. Câte muzee ... atâtea stiluri de conducere!

Asta şi pentru că avem de-a face cu o instituţie culturală strict specializată, care

patronează în fapt diversitatea!

Dacă funcţiile de bază sunt — teoretic vorbind — aceleaşi pentru toate

muzeele, evoluţia şi specificul patrimoniului, ţintele propuse într-o anume etapă de

către personalul ştiinţific, calitatea dar şi capabilitatea acestuia, ca şi susţinerea

(financiară, materială, morală) mediului local diferă de la un muzeu la altul.

Adeseori diferenţele sunt foarte mari, încât din analiza lor decurg individualităţi şi

cerinţe diferite în stabilirea obiectivelor, ba chiar diferenţe radicale în abordarea

acestora. Dacă funcţional vorbind, toţi conducătorii de muzeu se confruntă cu

aceleaşi sarcini, în realitatea instituţională primează, de la caz la caz, obiective

diferite. Managementul muzeal a decurs din cel economic, respectiv din cel al

instituţiilor, firmelor, companiilor care au propus studierea cerinţelor de optimizare

a muncii. De aici, criterii şi concluzii, deopotrivă, au formalizat, treptat, o ştiinţă.

La vârful ei — în materie de muzee — se găsesc teoreticieni americani, urmaţi de

englezi, germani, italieni. Aceştia au preluat din managementul economic termeni

şi definiţii şi, treptat, le-au pliat pe realităţile muzeale. Treptat, teoriile lor au luat

forme mai bine conturate şi mai adecvate la cerinţele muzeului. Din asemenea

abordări, formalizarea terminologiei s-a conturat în ultimele două decenii, fiind

preluată cu energie de marile muzee ale lumii.

În literatura de specialitate din România, subiectul artei şi tehnicilor

conducerii muzeelor nu s-a bucurat de prea multă atenţie. Dacă directorilor de

muzeu şi şefilor de secţii din unităţile mari li s-au adresat cursuri speciale de

organizare şi conducere a activităţilor muzeale începând din anul 1973, acestea

aveau în bună parte un vădit caracter de instruire ideologică decât unul din sfera

managementului.
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După 1990, odată cu marile transformări din societatea românească, şi

domeniul conducerii muzeelor — managementul muzeal — a început să fie

reconsiderat. Astfel, au apărut, în curricula universitară cursuri de management

specific adresate studenţilor, inclusiv celor de la programele de masterat şi

doctorat. Abordări secvenţiale în articole şi studii — şi, parţial, în sinteze mai

elaborate destinate managerilor culturali — s-au remarcat abia după anul 2000. De

acum, acest domeniu a început să se impună, aşa că o reluare, mai bine

sistematizată, a devenit o necesitate. Demersul a fost stimulat de practicile

concurenţiale şi de legislaţie. Într-o asemenea direcţie se poate identifica şi lucrarea

de faţă, care, în mod declarat, poate constitui o platformă de abordare şi mai

calificată. De necesitatea unei monografii, a unui curs special, a unui manual de

management muzeal nu ne mai putem îndoi, acestea fiind aşteptate ca necesare

reţelei muzeelor şi colecţiilor din România.

Autorul aduce şi aici mulţumirile sale Editurii Cetatea de Scaun din

Târgovişte, domnului Dan Mărgărit pentru buna conlucrare la tipărirea acestei

cărţi, cum nu uită să sublinieze gentileţea graficianului Octavian Ion Penda, căruia-

i datorăm coperta, cât şi a machetatorului.

Pentru unele date statistice şi informaţii speciale autorul mulţumeşte

următorilor colegi: Ligia Fulga, Dan Lungu, Dan Matei, Paula Popoiu, Ţuţu

Bărbulescu, Constantin Emil Ursu, Katia Pârvan, Sabin Adrian Luca, Narcis Dorin

Ion, Georgeta Roşu şi Doina Păuleanu. La procesarea şi definitivarea textului i-au

fost de mare ajutor doctorandele Corina Borş, Georgiana Onoiu şi Aurelia Tudor,

iar ilustraţia se datorează muzeelor şi instituţiilor menţionate ca atare, precum şi

colegilor Valentin Şchiopu-Pally, Victor Gorduza, Remus Vârnav, Udvardi Árpad,

Daniela Bălu, Mihai Dăncuş.
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Lucrarea prezentă inaugurează seria pusă sub sigla Centrului Naţional de

Cercetare şi Documentare în Domeniul Muzeologiei „Radu Florescu” din cadrul

Muzeului Naţional de Istorie a României, autorul fiind astfel primul care aduce un

omagiu de acest fel celui care — prin operă şi acţiune — a contribuit esenţial la

dezvoltarea muzeologiei şi muzeografiei contemporane.


