
Patrimoniu şi identitate locală.  
Reţeaua Expoziţiilor etnografice din judeţul Alba 



OBIECTIV:  Valorificarea zonelor istorico-etnografice ale judeţului  
                     Alba prin realizarea expoziţiilor etnografice 
 
 Justificare:  Patrimoniul cultural asigură legătura între TRECUTUL pe care îl mărturiseşte şi  

                      VIITORUL reprezentat de modul în care se preconizează utilizarea sa 
 
Pentru atingerea obiectivului s-a stabilit: 

 
 CE SE DOREŞTE ? 
 DE CE ? 
 PENTRU CINE ? 

Se are în vedere respectarea moştenirii culturale prin protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural din mediul rural, material şi imaterial. 



Pentru atingerea obiectivului CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA a avut în vedere: 
 
• Specificul istorico-etnografic pentru: 

 
  ŢARA SECAŞELOR 
  TÂRNAVELE 
  MOCĂNIMEA AMPOIULUI ŞI ARIEŞULUI 
  ŢARA MOŢILOR 
  ŢARA VINULUI  
  VALEA FRUMOASEI 

 
• Identificarea patrimoniului: 
 

  pe teren  
  la nivel documentar 

 
• Selecţia localităţilor: 
 

  Elementele patrimoniului capătă SENS şi VALOARE, ele consolidând IDENTITATEA unui      
         teritoriu 

 
• Stabilirea partenerilor: 

 
  autorităţi publice locale 
  instituţii de cult 
  ONG-uri 



Iniţiatorul proiectului consideră patrimoniul cultural rural DECLANŞATORUL unor 
proiecte de dezvoltare locală şi poate mobiliza eficient comunitatea pentru:  
 
• promovarea dialogului 
• activităţi de punere în valoare 
• identificarea proiectelor între comunităţi 

Intervenţia asupra patrimoniului presupune identificarea  valorii sale: 
  
 sociale: patrimoniul cultural nu contribuie doar la crearea stării de  
                plăcere estetică, ci şi la îmunătăţirea calităţii vieţii 
               culturale: vizitele, demonstraţiile şi activităţile sunt de neînlocuit  
                  pentru descoperirea trecutului 
            economice: patrimoniul cultural contribuie la atracţia turistică a unei  
                                  localităţi şi la realizarea de beneficii economice. 



OBIECTIVE SPECIFICE  
PENTRU PERIOADA 2006-2008 

 
  
  sensibilizarea autorităţilor locale şi a opiniei publice faţă de potenţialul  
     patrimonial, cultural şi turistic al Expoziţiilor etnografice săteşti 
  identificarea comunităţilor  
  identificarea spaţiilor şi/sau definitivarea locaţiilor  
  identificarea  responsabilului 
  constituirea patrimoniului expoziţiilor etnografice 
 



Distribuirea EXPOZIŢIILOR ETNOGRAFICE  în funcţie de zonele 
istorico-etnografice ale judeţului Alba 

TÂRNAVE 
7 expoziţii 
etnografice 

ŢARA 
SECAŞELOR 
8 expoziţii 
etnografice 

VALEA 
FRUMOASEI 
5 expoziţii 
etnografice 

ŢARA 
VINULUI/ 
Bazinul 
Mureşului 
16 expoziţii 
etnografice 

MOCĂNIMEA 
AMPOIULUI ŞI 
ARIEŞULUI 
6 expoziţii 
etnografice 

ŢARA 
MOŢILOR 
7 expoziţii 
etnografice 



Proiectul demarat de CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA în anul 2006 a avut ca 
rezultat realizarea a:  
 
 44 expoziţii etnografice în parteneriat cu autorităţi publice locale  
 5 expoziţii etnografice în parteneriat cu instituţii de cult/ONG-uri 



OBIECTIVE SPECIFICE  
PENTRU PERIOADA 2008-2012 

  
  studierea pe criterii profesionale specifice a expoziţiilor etnografice de    

     interes local; 
  asigurarea unui nivel decent de pregătire în gestionarea patrimoniului; 
  stimularea dezvoltării; 
  promovarea expoziţiilor, cu patrimoniul cultural tezaurizat, ca obiective  

     de turism cultural; 
  asigurarea unei mai largi vizibilităţi la nivel naţional; 
  atragerea atenţiei, atât a factorilor locali, cât şi a celor centrali, precum  

    şi a societăţii civile şi a unor organizaţii neguvernamentale asupra  
    valorii şi importanţei acestor Expoziţii. 
 



 
REUŞITE 

  
Parteneriatul între Expoziţiile etnografice şi Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia (36 parteneriate) 
  Stabilirea unor specialişti din partea MNUAI, ca responsabili pentru 

fiecare din cele 5 zone istorico-etnografice în care sunt situate Expoziţiile 
(4 muzeografi) 

  Organizarea instruirilor periodice ( 5 instruiri) 
  Aplicarea tratamentelor de conservare preventivă  

(anual începând din 2010) 
  Reorganizări şi dotări ale spaţiilor expoziţionale  

(36 Expoziţii dotate cu suport expunere costum popular, display, 10 spaţii reorganizate) 
  Organizarea de activităţi culturale în Expoziţii  

(7 activităţi tematice prezentate în fiecare din cele 36 Expoziţii) 
  Organizarea de activităţi culturale comune ale custozilor ( 6 activităţi) 

  
 



I. INSTRUIRE PERIODICĂ   
  
  
 
 OBIECTIV 
 
cursuri / ateliere de lucru pentru dobândirea cunoştinţelor necesare 
organizării, păstrării şi valorificării patrimoniului cultural 
 



I.1.Curs Gestionar/Custode sală 
 

  organizat de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură în anul 2008 
 
 
Programul a vizat formarea competenţelor necesare practicării ocupaţiei de 
Gestionar /Custode sală. 
 
 

Competenţe dobândite de participanţi 
 

 administrarea patrimoniului muzeal  
 evaluarea stării de conservare a bunurilor din gestiune  

 asigurarea condiţiilor corespunzătoare de expunere a bunurilor culturale  
 prezintă vizitatorilor informaţii asupra obiectivului  

 





I.2. Conservare preventivă 
 

  organizat de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia începând din anul 
2011 
 

 Instruirea a vizat:  
 

cunoaşterea normelor generale de conservare preventivă   
                     

supravegherea colecţiilor şi bunurilor culturale expuse  
 

reactualizarea cadrului legislativ pentru protecţia patrimoniului cultural 
  

identificarea factorilor de degradare a bunurilor culturale  
 

însuşirea regulilor de conservare preventivă  
 

norme PSI şi NPM  
 







 
 

I.3.Salvarea spiritului locului 
 
 

  instruire organizată de către Asoc.Tradition Group sub forma  atelierelor 
de patrimoniu cultural, 2011 
 
 

 Tematica abordată:  
 

Comunicarea şi relaţia cu publicul  în Expoziţia etnografică 
 

Expoziţia temporară, de la concepere  la vernisare 
 

 
 



 
GHIDAJUL  

 
de la 

  
comunicarea 
tradiţională  

la  
 

comunicarea modernă 
 
  



Stagii în realizarea 
planului organizaţional 
al expoziţiei temporare 

Calităţile expoziţiei temporare Etape în organizarea expoziţiei 



I.4.Muzeele sursă de educaţie 
 
 

  ateliere de patrimoniu cultural organizate de către Centrul de 
Pregătire Profesională în Cultură şi Asociaţia Tradition Group , 2012 
 

Tematica abordată 
 

Introducere în educaţia muzeală 
 

Nevoi ale comunităţii / Nevoi ale individului 
 

Metode interactive de educaţie în muzee 
 

Programe de voluntariat 
 









 
 

II. ACTIVITĂŢI CULTURALE GĂZDUITE 
 ÎN EXPOZIŢII 

  
 
Obiectiv:  
atragerea comunităţii locale spre aceste „case ale memoriei” 
prin organizarea unor activităţi culturale adresate tuturor 
categoriilor de vârste 
 



II.A. Videoproiecţii tematice  
 

 
 organizate de către Consiliul judeţean Alba împreună cu Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia, în anul 2008 
 
 

tipuri de activităţi  
 

• Adevăr şi mit în lumea aurului 
• Iconarii din Maierii Bălgradului  

• Răscoala din 1784 în imagini de epocă 
• Sfânta Treime într-un trup 

 
 







II.B. Vizionărie de filme etnografice, întâlniri cu scriitorii, 
prezentare folclor autentic, întâlniri cu personajele istorice  
 
 
 organizate de Consiliul Judeţean Alba împreună cu partenerii: Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga”, Centrul de 
cultură „Augustin Bena” şi Asociaţia Tradition Group, în anul 2011 

 
 

tipuri de activităţi 
 

• Caravana poveştilor 
 

• Ieri despre alaltăieri…frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor noastre 
 

• Personajele istorice vin în satul tău 
 
 



 Ieri despre alaltăieri, ….frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor 



Personajele istorice vin în satul tău 



Caravana poveştilor 



III. ACTIVITĂŢI COMUNE ALE REŢELEI  
 
  

Obiectiv:  
 antrenarea custozilor în organizarea unor activităţi care să le asigure o 

mai bună cunoaştere a patrimoniului cultural deţinut, precum şi 
diversificarea categoriilor de vizitatori  

  
 
 organizate de Consiliul judeţean Alba împreună cu partenerii: Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, Asociaţia Tradition Group şi Universitatea 
„1Decembrie 1918” Alba Iulia 

 



 
 

III. 1. EXPOZIŢII TEMPORARE  
 

 au ca scop susţinerea valorii şi reprezentativităţi patrimoniului cultural 
 
 

 Anotimpurile satului tradiţional. Fotografia ca document etnografic 
 

Pâinea cea de toate zilele… 
 



Fotografia ca document 
etnografic 
 
expoziţie temporară, 2011 



Reconstituirea drumului bobului de grâu 
expoziţie temporară, 2011 



 
III.2. ACTIVITĂŢI PENTRU STUDENŢI ŞI COPII 

 
 

 cunoaşterea patrimoniului cultural din mediul rural situaţii de învăţare organizate 
într-un context informal 

 
 activităţile au debutat în vara anului 2012 

 
descoperirea  costumului tradiţional de patrimoniu - CuBus şi LaPas….ieri   

                                                                                            despre alaltăieri 
 

ateliere tematice pt. copii - Împletit cununi şi modelaj produse tradiţionale 
  



Descoperirea costumului tradiţional din patrimoniul  
Expoziţiilor  Etnografice  









atelier pentru copii 
      Modelaj produse tradiţionale  



atelier pentru copii 
Împletit cununi  



  
III.3. CERCETARE 

 
 
 importanţa şi rolul ei în promovarea patrimoniului cultural al unei comunităţi, 

asigurând îmbunătăţirea spaţiului expoziţional  
 

 
 realizare Cd fotografie veche, 2011 
 realizare ghid culinar, 2012  

  
  
 



Valorificarea fotografiei vechi din  
comunităţile rurale pentru  
diversificarea spaţiului expoziţional  



 
Catalog reţete tradiţionale  
culese de custozii Expoziţiilor etnografice 
din zonele istorico - etnografice 
ale judeţului Alba  
 



IV. VIZITE DOCUMENTARE 
  
Obiectiv: patrimoniul Expoziţiilor / Muzeelor între UITARE – SALVARE - DEVENIRE 

  
 2011- vizită cu aplicaţie practică – ghidajul- la Expoziţiile din  

Bucium, Ciuruleasa,  Sălciua, Livezile, Fărău  
Sîncel, Daia Română, Gîrbova, Săliştea  

  
 2012– vizită de studiu -exemple de bună practică -în judeţul Tolna (Ungaria)  

  
Bátaszék (Colecţie particulară, casă tradiţională)  

Alsónyék (casă tradiţională)  
Decs (muzeu de  păpuşi, casă tradiţională)  

Sióagárd (casă tradiţională)  
Kakasd (expoziţie istorie locală în casă ţărănească)  

Bonyhád (Muzeul Zonei Văii)  
                                    Ozora (cetate & castel renascentist)    

Wosinsky Mor Megyei (Tolna) 
 



vizită 2011 
 
9 Expoziţii 
Etnografice  
din judeţ 
 



Vizită 2012, funcţionalizarea unei “Reţele de Expoziţii “– Tolna, Ungaria 



V. PROMOVAREA 
  
 Obiectiv: asigurarea vizibilităţii Expoziţiilor etnografice precum şi a 

patrimoniului deţinut în forme cât mai variate 
 
 Tipuri de materiale realizate:  
 
 Broşuri: Patrimoniul cultural rural, 2007 

                    Mărturii etnografice. Mai aproape de cultură, 2011   
                    Din patrimoniul culinar,…preparate din grâu şi făină, 2012                                     
 
 Îndrumare pentru copii: Valea Frumoasei, 2009 

                                                 Ţara Secaşelor, 2010 

                                                 Mocănimea Ampoiului şi Buciumănimea, 2011 

 
 Cd : A cunoaşte, a iubi…Patrimoniul cultural rural, 2008 

             Anotimpurile satului tradiţional. Fotografia ca document etnografic,2011 
 

 Harta:  Obiective cultural turistice, 2011 

 





HARTA OBIECTIVELOR CULTURAL-TURISTICE ALE JUDEŢULUI ALBA  
îmbogăţită  cu  EXPOZIŢII ETNOGRAFICE 



TÂRNAVE 



TÂRNAVE 



MOCĂNIMEA  
AMPOIULUI 

ŞI 
ARIEŞULUI 



MOCĂNIMEA  
AMPOIULUI 

ŞI 
ARIEŞULUI 



MOCĂNIMEA  
AMPOIULUI 

ŞI 
ARIEŞULUI 



ŢARA 
MOŢILOR 



ŢARA 
MOŢILOR 



ŢARA 
MOŢILOR 



ŢARA VINULUI 
- 

 BAZINUL 
MUREŞULUI 



ŢARA VINULUI 
- 

 BAZINUL 
MUREŞULUI 



ŢARA VINULUI 
- 

 BAZINUL 
MUREŞULUI 



ŢARA VINULUI 
- 

 BAZINUL 
MUREŞULUI 



ŢARA 
SECAŞELOR 



ŢARA 
SECAŞELOR 



VALEA 
FRUMOASEI 





VĂ MULŢUMESC ! 
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