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„România nouă se află într'o perioadă. de completă. reorgari- - 

-. zare. Fiecare om de stat şi fiecare "persoană care are a conduce 

o ramură oarecare de activitate trebuie să-şi revizuiască pro- 

gramul său și să-l pună în concordanţă cu problemele mari 
ale noului stat. Asupra.oamenilor de știință, mai cu seamă, 

„apasăo grea răspundere, căci lor le revine rolul principal de 
a studiă toate problemele, de a găsi soluţiile lor fireşti și de a 

- îndrumă reformele, lăsând apoi oamenilor politici găsirea. mo- 
-dalităților pentru înfăptuirea lor. 

Intre problemele mari, menite a asigură viitorul neamului 
nostru, este desigur problema culturală care trebuie să ne 

- preocupe în prima linie. Numai pe această cale, se poate spori 

puterea colectivă a naţiunii, se poate! înălță nivelul ei moral, 
„intelectual și material şi se poate ajunge la o comunitate de 

gândire și de simţire a „tuturor fiilor patriei întregite şi deci 

la o unitate sufletească a întregei națiuni. . 
Pentru a puteă ajunge la un asemenea sfârşit, fiecare e dator, 

înainte de toate, de a-și revizui instrumentele de care are a se 

servi în activitatea sa, a le desvoltă şi a le potrivi scopului 
pentru care vrea să le întrebuinţeze. 
„Intre instrumentele culturale de care.se poate dispune, fără 

îndoială că muzeele au a îndeplini — după școală —un rol 
de căpetenie. | 

1 A. R. — Mem. Științifice — Seria III, tom Li 9. 
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Ca unul care m'am ocupat o vieaţă întreagă atât cu orga- 
nizarea unui muzeu cât și-cu problema muzeelor în general, 
am crezut de a mea datorie să elaborez un plan general pentru 
desvoltarea, perfecționarea şi organizarea acestor instrumente de 
cultură în România şi pentru utilizarea lor cât mai intensivă 
în serviciul ridicării nivelului general cultural al țării. Aceasta 
este chestiunea pe care am onoare a v'o expune în studiul 
de față.



  

1. INSEMNĂATATEA. GENERALĂ A MUZEELOR 
„i ȘTEVOLUŢIA LOR. 

Un învăţat american, Mr. Brown Goode, a zis, într'o in- 
teresantă conferință, că: «Gradul 'de cultură al unui popor se 
recunoaşte, după starea muzeelor sale»... a 

In adevăr muzeele: sunt produse ale unor profunde necesi- 
tăți culturale ale anumitor popoare de elită, și, la rândul lor, 
ele singure constituesc cele mai puternice instrumente pentru 
înaintarea şi răspândirea culturii şi ştiinţei. . e 

In muzee se concentrează tot felul de obiecte și documente 

privitoare, fie la țări cu natura or şi ființele cari le locuesc, 

inclus. om (muzeele de istorie naturală incl. antropologie. şi 

etnografie), fie la activitatea culturală a popoarelor (muzee de 
istorie culturală, preistorie, antichităţi, muzee de artă, muzee 
tehnice, etc.). . a] | 

Incepând ca simple colecţiuni de «rarităţi» și «curiozități» 

(mai cu seamă în palatele suveranilor şi în castelele senioriale, 
cărora le dădeau o splendoare mai mare), ele au devenit în 

timpurile moderne cele mai însemnate iastitute de cercetări 

ştiinţifice şi de răspândirea ştiinţei în toate clasele societății, 

reorganizându-se anume pentru a -puteă corespunde cât mai 

bine îndeplinirii acestor două principale roluri. 
Pe de o parte, necesităţile învățământului de toate gradele 

şi categoriile — cari caută a înlesni învăţarea ştiinţelor pozi- 

tive după obiecte concrete în locul descripţiunilor abstracte — : 

şi necesitățile educaţiei şi culturii populare —cari caută a 

da cunoştinţelor ştiinţifice-o răspândire cât mai largă în toate 

păturile societății —; toate acestea au împins spre o organizare 

„sistematică a colecţiilor ca să poată corespunde scopurilor în- . 

“structive şi educative. Sa | 

79
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Pe de altă parte, necesitatea ca fiecare popor să-și cunoască 
cât mai-adânc natura ţării sale—cu frumuseţile ei, cari-l leagă 
sufletește de dânsa şi cu bogăţiile ei, cari-i deschid noui posi- 
bilități de muncă și deci: de propășire — precum şi necesitatea 

- ințelectuală şi materială de a cunoaște cât mai bine natura 
tuturor mărilor și ţărilor de pe fața globului —spre a găsi 
şi creă noui posibilități de muncă şi de vieaţă pentru popoarele 
continentului nostru, cari au ajuns a aveă o suprapopulație —; 
toate aceștea au împins muzeele la organizarea de secțiuui pur 
ştiinţifice — cu, biblioteci, laboratoare, depozite de. colecţiuni 
de studii şi de comparaţie etc. şi cu personal competent —spre a 
putea organiză explorări și spre a puteă prelucră în mod ştiin- 
țific materialele şi colecțiile adunate de ele. - 

Astfel fiind, muzeele —— descendentele vechilor «camere de 
rarități şi de curiozități» —au fost acele, cari au schimbat 
în mod radical învățământul ştiinţelor naturale, dându-le aces- 
tora posibilitatea să ajungă la desvoltarea enormă la care le 
vedem astăzi şi să cucerească prin rezultatele lor lumea. 'Tot 
muzeele au fost, în prima linie, institutele care au pregătit 
ȘI au pus bază științifică atât marilor întreprinderi economice 
şi. colonizărilor interne din fiecare ţară, cât şi colonizării între- 
gului glob și crcări de posibilităţi de muncă și de vieaţă pentru 

rassa albă în locurile cele mai neospitaliere ale globului. Tot mu- 
zeele au fost, în fine, acele care au păstrat, spre a fi studiate, 
toate acele comori de amintiri ale trecutului şi de urme din 
„Vieaţa popoarelor, punându-le în stare să-și reconstituiască 
evoluţia vieţii lor etnice cât şi modul cum s'a desfășurat în- 
treaga activitate a omului pe toată fața pământului. | 

Faţă de asemenea probleme gigantice, importanţa muzeelor 
a devenit Ccovârşitoare şi numărul lor a crescut în ultimele de-. 
cenii cu o rapiditate neînchipuită. 'Toate aceste muzee noui nu mai sunt însă numai păstrătoare de amintiri scumpe. şi de | reliquii, sau de rarități și curiozităţi, ci au devenit acum se- rioase institute științifice, cu o anume organizare, tot: mai perfecționată, spre a servi ca institute de “cercetări si colecțiuni Publice şi didactice. . i 

Nevoia unei astfel de organizări tot mai perfecţionate, — ba- zată pe un plan sistematic, cu metode de colectare, de prepa-
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rare, de conservare, de studiu; de aranjament şi de expoziție, 
de depozitare ş şi înmagazinare cât mai raționale ale colecțiilor, — 
a condus în ultimul timp la formarea unei științe nouă, Mu- 
zeologia. Numeroase tratate speciale servesc. la expunerea dis- 
ciplinelor acestei ştiinţe şi la prepararea personalului compe- 
tent pentru administrarea, orgânizarea şi conducerea muzeelor ; 
reviste speciale, congrese, etc. aduc mereu noui contribuțiuni 
spre consolidarea şi înaintarea ei. 

Numărul mare al muzeelor, create în ultimele timpuri, a adus 
între ele o diviziune a muncii, atât după felul şi cuprinsul 

  

studiilor pe cari le urmăresc, cât și după scopurile speciale 
cărora au a servi și în vederea cărora s'au organizat: Unele 
sunt Muzee universale (Institute mondiale), ale căror colecţii 
urmăresc studiul naturii de pe întreagă faţa globului, studiul 
culturii și civilizaţiilor în general ş. a. m. d. Acestea sunt ma- 
rile muzee din capitalele principale ale: țărilor civilizate, cum 
e: British Museum sau Museum of Natural history din Londra, 

Muzeul dela Jardin des Plantes din Paris, Muzeele de istorie 
naturală din Berlin, Hamburg, Frankfurt a/M., Dresda, Viena, 
Bruxelles, Leiden, Cristiania, Petrograd, New-York, Washing- 
ton, etc. Altele sunt Muzie naționale; având de obiect prin- 
cipal studiul şi punerea în evidență a naturii țării şi poporului : 
ei, cu manifestările sale culturale şi cu trecutul său; altele, | 
în fine, sunt Muzee provinciale sau "regionale, având de obiect 
studiul unor anume regiuni, provincii, districte, etc. 

“ Apoi ele sunt specializate după anume ştiinţe sau arte cu cari. 
se ocupă: muzee zoologice, botanice, mineralogice, etnogra- 
fice, antropologice, etc., muzee agricole, oceanografice, teh- 
nice, €etc., muzee istorice, muzee de pictură, sculptură arie 

decorative, şi a. m. d. 
In fine ele se mai deosebesc și după rolul pe care au a-l 

îndeplini: muzee. populare sau "publice, muzee universitare 

(Lehrsammlungen), muzee. şcolare (în centrele mai mari de 
școli). , 

Fiecare: din 'aceste numeroase categorii de muzee au o or- 
ganizare potrivită scopului căruia au a servi: unele, cum sunt 
muzeele cele mari, au a servi în acelaș timp la toate trei scopurile 
— colecţii publice, colecţii didactice şi colecții ştiinţifice - — şi
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au, pentru fiecare, secțiuni cu organizări speciale; jar altele . 
sunt mai mult institute de cercetări ştiinţifice speciale sau mai 
mult colecții publice şi didactice. Ea 

II. MUZEELE DIN ROMÂNIA ȘI STAREA LOR 
i ACTUALĂ. 

Această scurtă ochire asupra evoluţiei muzeelor, a necesi- 
tăților la cari au ele a răspunde şi a organizării lor în țările: 
din apus, ne arată în deajuns importanţa. primordială la care 
au ajuns ele, atât ca instrumente pentru răspândirea culturii 
şi ca mijloace de învățământ, cât şi ca: institute. de cercetări. 
ştiinţifice. Să vedem. acum 'ce rol au a îndeplini muzeele în 
România? care sunt problemele pe. cari au ele'a le rezolvi 
aci? şi ce organizare le trebuie dată? :. .  .: 

Ss 

ZI. NEVOILE LA CARI AU: A RĂSPUNDE MUZEELE . 
| - DIN ROMANIA. o 

Pentru a puteă răspunde la aceste întrebări trebuie să cău- 
tăm mai întâiu a ne lămuri: cari anume sunt nevoile țării cari 
pot fi satisfăcute prin muzee şi ce anume feluri de muzee ne 
trebuie pentru a corespunde acelor'nevoi speciale? Căci, trebuie 
să ne lămurim bine că nu orice muzeu copiat sau adus din 
străinătate poate să ne fie de folos; ele trebuie să crească din 
nevoile noastre proprii, din pământul țării, din firea și din. 
nevoile culturale ale poporului nostru. OC. 

Fără a 'mai da multe explicaţiuni, voiu formulă în scurt. - 
aceste nevoi: Sa aaa 

A.— NEVOI ȘTIINȚIFICE: as 

1. Cultivarea generală a fiecărei ştiinţe sau arte și adunarea 
„ materialelor necesare pentru acest scop. i 

2. Studiul amănunțit al naturii ţării :'solul, subsolul, apel:, fauna şi flora, condiţiunile generale... biologice 
dintre mediul de a trăi şi ființele vietuitoare. 

3. Studiul ştiinţific al poporului: român. Raporturile dintre 

Şi raporturile 

om şi mediul 'său de â trăi, Antropologia. poporului român.



  

ORGANIZAREA MUZEELOR IN ROMÂNIA i 7 

Etnografia poporului român, cultura sa materială şi sufletească. 

Etnografia fragmentelor de. alte popoare care conviețuesc în 

această țară şi raporturile lor de cultură materială şi sufletească 

cu poporul român. Sociologia poporului român. 'Trecutul po- 

porului român şi al ţării sale.  -  - a 

4. Punerea în evidenţă a frumuseţilor și bogățiilor ţării și 

a mijloacelor de a le desvoltă. a a 

ş. Punerea în evidenţă a predispoziţiunilor, însușirilor şi apti- 

tudinilor trupeşti şi sufleteşti ale poporului român și a mijloa- 

celor de a le desvoltă. | , 

6. Participarea la studiul tuturor chestiunilor ştiinţifice ge- 

 merale cari au o însemnătate pentru ţară noastră și adunarea 

materialelor necesare pentru acest scop. - - 

E vorba dar de o serie de studii fundamentale asupra țării 

şi locuitorilor ei, pe baza cărora poporul român, pe de o parte, 

să ajungă a-şi cunoaşte toate tainele naturii țării sale cu fru- 

_museţile şi bogăţiile ei, spre a fi în stare să găsească mijloacele 

de a le desvoltă și astfel de a-şi cuceri pe deplin patria şi 

de a-şi strânge tot mai mult legăturile de pământul pe care 

s'a născut şi pe care l-a fructificat şi înfrumusețat cu munca 

sa. Pe de altă parte, să ajungă a se cunoaşte pe sine și să tie 

în stare a-şi desvoltă puterile fizice, morale şi intelectuale, spre - 

a-și inobilă firea și a-și asigură prin munca şi capacitatea sa: 

locul cuvenit între popoarele de.elită ale lumii. - 

“Toate aceste studii fundamentale, cari vor aveă o înrâurire 

atât de profundă asupra desvoltării țării și asupra vieţii popo- 

rului nostru, nu se pot face însă decât pe baza unui bogat mate-. 

jial adunat — prin explorări ştiinţifice anume organizate —, 

clasificat și conșervat în Muzee, spre a fi la dispoziția oamenilor 

de ştiinţe cari urmăresc aceste chestiuni. Şi apoi, pe baza unor 

colecţiuni generale ştiinţifice, cari să servească drept material de 

comparaţie pentru studiarea şi determinarea materialului şi 

colecțiunilor adunate din țară. | 

B. — NEVOI DIDACTICE: | Sa E 

1. Colecţiuni pentru nezoile învățământului superior, a fiecărei 

ramure de ştiinţe pozitive, pure şi aplicate. Colecţiuni generale
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de obiecte, preparate, modele, schițe explicative, reconstrucții, 
grupe, etc. -. 

2, Colecţiuni şcolare pentru nevoile învățământului secundar 
şi inferior. | E Ie | 

3. Colecţiuni de ştiinţă aplicată pentru nevoile şcoalelor spe- 
ciale, cu modele, explicaţiuni, etc. din toate ramurile: agricul- 
tură, pomologie, viticultură, silvicultură, piscicultură, apicultură, 

2 

sericicultură ; culturile mari de cafea, de ceaiu, orez, bumbac, : 
cacao, etc.; vânat şi.blănării, merciologie, produse şi exploatări 
miniere, etc., etc, ” ” 

C.— NEVOI DE POPULARIZARE: 

1. Cultura generală. 
Colecţiuni generale din fiecare ramură ştiinţifică, aranjate după 

un plan sistematic de popolarizare adaptat stării. și nevoilor 
culturale ale tuturor păturilor cari alcătuesc societatea noastră. 
Rarităţi (originale sau modele). Noutăţile ştiinţifice principale 
(ținute mereu la curent, spre a destoltă interesul pentru știință). 
Metode de exploatarea nâturii de pe tot globul şi; de cercetări 
ştiinţifice. Explicarea legilor fundamentale ale naturii prin 
obiecte, modele şi schiţe, ș. a. m. d. - 

2. Cunoașterea patriei şi cultivarea sentimentului iubirii de 
patrie. Natura patriei (solul, subsolul, apele interioare,. marea, 
clima, fauna şi flora, cu: raporturile lor reciproce). Bogăţiile 
şi frumuseţile principale ale patriei. Poporul. cu diferitele sale 
tipuri; vicaţa sa în diferitele regiuni ale țării şi îndeletnicirile 
sale. Vieaţa din trecut a poporului. o 

3. Cultura profesională. Răspândirea . cunoştințelorși  meto- 
delor privitoare la diferitele îndeletniciri practice, ca: agricul- 
tură, silvicultură, piscicultură, pomologie, tehnologie, etc. Mij- 
loace intuitive de a instrui și perfecționă pe fiecare. în. ramura 
sa. Propagarea cunoștințelor tehnice (după modelul Muzeului 
Naţional din Minchen) ş.a. m-d. 

| In. satisfacerea tuturor acestor: nevoi fundamentale ale ţării 
și ale propăşirii poporului nostru, muzeele au fără îndoeală 
rolul-de căpetenie, cu condiţiune numai ca ele să fie organizate 
conform cerinţelor problemelor mai înalte ce au a le rezolvi 

"Şi să fie puse în stare de a-şi îndeplini misiunea lor.
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Să vedem dar ce organizaţiune trebuie 'să creăm și ce poli- 

tică trebuie să urmeze statul în această: chestiune. 

"2. MUZEELE DIN VECHIUL REGAT. .- 

Ca şi în alte state, şi la noi muzeele s'au născut dintr'o 

dublă necesitate şi deci pe 2 căi: 1, dintr'o necesitate culturală 

a populaţiunii şi deci prin inițiativă privată şi 2, din necesitatea 

statului de a aveă la dispoziţie aceste instrumente puternice 

pentru a puteă înrâuri asupra înaintării și răspândirii culturii 

şi ştiinţei, deci din înițiativă oficială. 

Din nenorocire, pe amândouă căile nu s'a ajuns decât rare 

ori la rezultate durabile: . - N 

Initiativa privată nu a izvorit din nevoi culturale profunde ” 

ale unei largi păture a populațiunii,:ci numai din entuziasmul 

“unor persoane de elită, cari, de îndată ce s'au stins din vieaţă, 

a rămas în părăsire şi opera lor. Astfel s'a întâmplat cu Cabinetul 

de istorie naturală al'societăţii de medici şi naturaliști din Iaşi, 

care a fost creat.cu mult entuziasm la 1832 de doctorii Zota, 

Cihac și Sabo, ajungând la o remarcabilă desvoltare, şi unde, 

odată cu dispariţia din vieaţă a fundatorilor, a încetat şi inte- 

'resul ce i se purtă, aşă că Muzeul a rămas astăzi aproape în 

părăsire și nu mai are vre-o valoare ştiinţifică şi aproape nici 

„chiar didactică. Cu toate că aceasta reprezintă o pierdere enormă | 

"pentru un centru universitar şi şcolar atât de important ca 

Iaşi, nici până azi nu se observă o reacțiune serioasă din partea 

populației, afară doar de silințele ce şi le dă unul dintre pro-. 

fesorii de zoologie dela Universitate de a mai salvă ce poate 

fi salvat; fireşte, cu atât mai puţin încă se observă vreun inte- 

res din partea Statului spre a pune.odată un capăt unei astfel 

de stări. _ a 

Din fericire, pe la unele din laboratoarele universităţii, se gă- 

sesc câteva colecțiuni mai bune, între cari cele ale Institutului 

de Parazitologie au o reală valoare, nu numai didactică ci Şi 

ştiinţifică. - ” 
- Pinacoteca din Iaşi e într'o stare mai bună, ba chiar în multe 

_ privinţe superioară celei din Bucureşti. 
Iniţiativa oficială a pornit şi ea- tot numai din entuziasmul 

,
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unor persoane de elită, și aceasta a încetat odată cu dispariţia 
lor din vieață. Muzeul de istoria naturală din Bucureşti a fost 
creat cu mult entuziasm lă anul 1836 de Ghica- Vodă şi de fra- 
tele său Alexandru, care pe atunci eră Ministru al Instrucțiunii 
Publice. El s'a desvoltat foarte bine sub primii directori Wa- 
ienstein şi Fererati, care au îmmulţit colecţiunile atât cu ani- 
male din ţară cât şi cu bogata donaţiune a Muzeului din Turin; 
dar, dela.1864, el a început a decădeă,așă că chiar o serie de co- 
lecţiuni zoologice şi etnografice foarte importante, cari au sosit. 
ca donaţiuni. din străinătate, s'au stricat, rămânând împache- 
tate în lăzile în cari au fost trimise. Abiă pe la. 1888 un alt 
entuziast, dr Brândză — ajutat de Ministrul Instrucțiunii Pu- 
blice D. A. Sturza — a salvat măcar o parte din colecții — her- 
băriile — pentru a organiză cu ele Institutul şi Muzeul botanic 
dela Cotroceni. Din tot restul Muzeului, numai colecţiunile 
paleontologice au făcut în acest timp oarecare progrese și 
au fost în urmă cedate laboratorului de paleontologie dela 
Universitate. | 5 E E o 

In 1894, fiind numit director al acestui Muzeu, am salvat 
puţinul ce se mai . puteă talvă din colecțiunile zoologice — 
apraope toate mâncate de molii — şi am început. a adună tot. 
felul de colecțiuni — fauna, flora, mineralogie, geologie, etno- 
grafie, antropologie, etc. — spre a puteă organiză din ele un . 
nou muzeu. . Dacă, în silințele mele de a construi un local. 
special, am întâmpinat multă bunăvoință şi sprijin din partea 

_xnarelui nostru Rege întemeietor şi a neuitatului său sfetnic Dim. 
A. Sturdza, nu pot totuși zice că un sprijin serios oficial mi-a 
fost acordat cu toată liberalitatea cuvenită. Statul a cheltuit . 
în total, în cei- 29 ani de când conduc acest institut, numai 
340.000 lei pentru construcţia localului şi vre-o 260.000 lei pentru 

„material de laborator, colecţii, instalaţii, etc. Valoarea actualului 
Muzeu este însă astăzi de aproximativ 10.000.000 lei aur. 
Tot restul a fost cerşit de- mine prin străinătate; şi, cu mari 

- sacrificii personale şi aproape fără. ajutoare, am putut înjghebă acest Institut, în care se perindă astăzi aproape!/, milion de vizi- 
tatori pe an şi în care Universitatea și şcolile pregătesc tineretul. 

Fireşte dar, că sunt şi eu în drept de a fi îngrijorat de soarta 
acestui Institut în Viitor. Și cum să nu fie justificată această
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- îngrijorare, când în cercurile conducătoare nu văd nici un interes 

” serios pentru a-l desvoltă, când — chiar acum 2 ani — 

“2 miniştri au cerut evacuarea. colecţiilor, unul pentru a mută 

în acest local biurourile unei administrații de căi ferate, iar altul 

pentru biurourile și așă: zisul Muzeu social (2) al Ministerului 

Muncii. O asemenea mentalitate şi o atât de puţină apreciere 

a valorii unui institut cultural de prima ordine, care corespunde 

- la o atât de mare necesitate culturală a poporului nostru —.do- 

"vadă şi numărul extraordinar de. mare al vizitatorilor săi — nu 

"poate fi fireşte, decât cu totul descurajatoare-pentru oricine. 

"Tot cam astfel 'se petrece și cu colecţiile celorlalte 2' muzee . 

principale ale țării: Muzeul de antichităţi și "Muzeul de Artă 

“Naţională cu Pinacoteca.  ..-- - 
„Statul a mai “creat în urmă, fără nici un sistem, încă o 

întreagă serie -de Muzee speciale, cheltuind adeseori sume 

mari, (firește. în dauna celor. 3 Muzee principale care au: fost 

lăsate în părăginire). Aceasta a făcut-o însă numai în urma 

stăruințelor unor funcţionari dornici de a face ceva pentru 

ţară, dar.le-a lăsat imediat în părăsire de îndată ce acele per- 

__“soane bine “intenţionate ieşiau din funcţiune. Niciodată, însă, - 

asemenea creaţiuni oficiale (Muzeu industrial, Muzeu social, . 

" Muzeu pedagogic, etc.) n'au pornit din aplicarea metodică-a 

unui program general cultural, în: care fiecare . categorie de 

muzee să-şi aibă rolul indicat. . aa 

"Astăzi e plină capitala cu. asemenea “muzee - speciale 

— adică, :de -obiceiu, un local, cu - câteva vitrine luxoase 

: dar nepractice, în care sunt aşezate câteva obiecte. sau unele 

modele, adeseori banale — dar cari. în mare parte, nu servesc 

„nici unui scop important cultural şi nu aducvre un serviciu, real. 

In schimb însă, toate aceste așă zise muzee risipesc fonduri 

însemnate din casa Statului, care s'ar puteă întrebuinţă în mod 

mult mai util pentru întreținerea adevăratelor muzee, cari. abiă 

se mai susţin. Firește, nu voiu să susțin că muzeele speciale nu 

ar aveă nici' o importanță culturală, dacă ar fi bine organizate 

în vederea unui scop anumit și dacă în majoritatea cazurilor 

“nu ar fi decâtun fel de jucărie costisitoare. Cred, din contra, 

că un muzeu special agricol, bine organizat, ar aveă cele mai 

minunate efecte asupra dezvoltării şi perfecţionării procedeelor 

; ;
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sistematice ale acestei ramure principale de producţie a țării; 
şi tot astfel ar fi cu' un muzeu technic pentru industria 
noastră. De aseminea cred că Muzeul militar, din Parcul Carol, 
poate fi un bun sîmbure din care să se dezvolte un adevărat 
muzeu, care să amintească generaţiilor viitoare sacrificiile fă- 
cute pentru constituirea Statului unitar al neamului românesc; 
este de dorit numai ca bunele începuturi datorite generalului 
Amza să fie continuate cu acelaș zel şi de urmașii săi. 

Râvna de a contribui la progresul țării lor a împins — chiar 
din vechiul Regat — pe: mulţi oameni de bine să pună bazele 
unor începuturi de Muzee regionale. sau judeţene: la Galaţi, 
institutorul P. Pașa; la Hârșova, institutorul Cotov; la Fălti- 
ceni, profesorul liceal Ciurea, cu neuitatul folklorist Lupescu 
şi avocatul Goroveiu; la Târgu-Jiu, d-l Moisil, Rola Pikarski; 
la Iași, inginerul Hălăceanu ; la mănăstirea Sinaia, arhimandritul 
Dionisie, etc.; toţi aceştia şi mulți alții au adunat tot ce credeau 
ei că merită a fi păstrat şi — cerşind în dreapta şi în stânga — 
au înjghebat câte un sâmbure de Muzeu. Dar, toți acești en- 
tuziaşti sunt oameni izolaţi, și cine poate garantă că opera 
vieţii lor va fi continuată ? frumoasele începuturi dela 'Târgu- 
Jiu sunt dejă pe cale de a se pierde. | 

Iniţiativei private îi. mai datorim şi unele începuturi de 
muzec cu un caracter mai general, cum e de ex. Muzeul Sima 
— un muzeu foarte metodic compus şi aranjat şi neconte- 
stabil astăzi de o mare importanță pentru formarea ochiului 
artistic al studenților în pictură și al publicului nostru; apoi 
Muzeul Kalinderu, cu mai mari pretențiuni dar de o valoare 
intrinsecă mai mică, Muzeul Aman, $. a. m. d, 
Ă Dar şi aceste colecţiuni nu-şi au toate'un'viitor asigurat ; căci - in societatea noastră e ca 

n So nu se găsesc încă destule persoane cari să 
simtă necesitatea creării unor  organizaţiuni spre a întreţine ŞI desvoltă mai. departe asemenea comori culturale, . cari, oricum, fac parte din avutul naţional. Soluţia, ca Statul să le cumpere dela moştenitorii iniţiatorului și să le păstreze ca muzee aparte — cum s'a făcut cu Muzeul Kalinderu şi Muzeul Aman —— nu este nici ea practică; căci, cu sistemul acesta, se Va ajunge să avem o întreagă serie de asă zise muzee generale, cu colecțiuni mediocre — care toate la un loc vor costă spese
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„după un sistem, adică a fost o politică şi în chesti 

  

ORGANIZAREA MUZEELOR IN ROMÂNIA 13 

| 
mari de întreţinere —, pe când nouă ne trebuie, pentru fiecare 

ramură — ştiinţifică, artistică, ete. — câte un mare muzeu Sis- 

tematic, cu colecţiuni de prima ordine şi cât se poate de com- 

plete; Numai acestea pot îndeplini cu succes adevărata menire 

culturală a muzeelor generale. - 
Colecţiunile acelor mici muzee achiziţionate de Stat trebuiesc 

dar sortate şi împărțite muzeelor provinciale, nepăstrându-se 

pentru muzeul central decât operele sau obiectele cari în âdevăr 

merită să figureze în el. Obiectele. de mai mică importanţă 

umplu aci numai magazinele de dublete şi de material de com- 

paraţie, pe când într'un muzeu provincial ele umplu un gol și 

servesc instrucției şi educației. - 

3. MUZEELE DIN PROVINCIILE ALIPITE. 

Astfel stau lucrurile în. vechiul Regat, atât întrucât privește 

muzeele oficiale cât şi rudimentele — uneori importante — da- 

torite iniţiativei private. Nu e tot astfel cu muzeele din provin- 

ciile surori. După organizarea Statului din care â făcut înainte 

parte fiecare provincie, depinde şi politica ce sa urmat în 

chestiunea muzeelor. - Fapt este însă că pretutindeni s'a urmat 
unea muzeelor. 

In Basarabia, unde politica Statului rusesc eră de a nu 

face nimic care să potă trezi amintirile moldovenilor din trecutul 

lor — după cum căutau să-i înstrăineze şi de limba lor, — ofi- 

cialitatea sta ferit de a sprijini orice muzeu istoric. Eră însă 

natura acestei provincii care-i interesă, dacă nu-ar fi fost măcar 

decât pentru bogăţiile ei de cari puteau să profite. Astfel fiind, 

Zemstovul din Chişinău a creat în acest oraş un minunat 

Muzeu provincial de Istorie naturală. Și fiindcă, oricum, un. 

curent puternic poporanist câștigase teren, s'a organizat ac! 

şi o secţiunea etnografică, cu industrie casnică, etc., care trebuiă 

si aibă în vedere şi poporul român, măcar întrucât priveşte 

„felul de muncă, costumele şi deci arta națională. 

Muzeul acesta, cu 0 organizare raţională — eliminându-se 

unele falsificări cu tendințe de rusificare şi completându-se 

colecţiunile cu privire la ţara și poporul nostru — poate de- 

_ veni un admirabil sâmbure chiar pentru organizarea în Viitor 

al unui învățământ superior în Basarabia. 

7
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In tot cazul, el poate servi imediat ca un institut central 

pentru studiul științific” al naturii Basarabiei și ca un minunat 

institut de. popularizare şi: de colecțiuni didactice pentru şco- 

lile de toate categoriile din aceă provincie. | 
"In Transilvania şi Banat, muzeele au luat o importanţă cu . 

mult mai mare. Atât pe cale oficială cât şi din inițiativă privată, 
s'au organizat muzee aproape în toate centrele mari. Sunt în 
total 27 muzee, din care unele cu colecțiuni remarcabile. 

" Fireşte mai toate aceste muzee urmăresc și o anumită tendinţă: 
„Statul Ungar a creat — s'au a acordat subvenţiuni. importante 
"pentru a secreă — muzee luxoase, pentru a da o dovadă populaţiei 
"de strălucirea civilizaţiei sale și-a le servi totodată și scopurilor 
lor de maghiarizare; Sașii au făcut muzee serioase spre a pune - 
în evidență vechea lor cultură, cari: să le strângă rândurile 
şi să-i apere de pericolele desnaționalizării. Șvabii din Banat, 
popor cu'mai puţine tradiţii dar cu îndeletniciri mai mult 
economice, au un muzeu cu o 'organizare mai sobră dar mai 
practică, căutând prin el a înlesni învățământul: și a pregăti 
populaţiunea lor pentru lupta în: vieața practică. Românii, 
constrânși de împrejurările vitrege în care trăiau, au găsit mai - 
nimerit a-și conservă comorile lor culturale prin biserici şi 
abiă la 1go5 «Asociaţiunea» a putut fondă un Muzeu naţional 
la Sibiul, îi a 
- Muzeele Ungureşti sunt instalate cu un lux care depășește 
necesitatea, iar colecţiile. lor sunt reprezintate sub un aspect 
care vizează adeseori. mai. mult efectul decât nevoia profundă 
a răspândirii unei adevărate culturi. Muzeele Universităţi . din 
Cluj (ca Muzeul de Zoologie din Institutul lui. Apathy, Muzeul 
Ardelean, Muzeele dela Institutele Universitare, Biblioteca, etc.) 
depășesc cu mult modestia şi simplicitatea pe. care o prezintă 
institutele serioase universitare din apus, şi aceasta adeseori şi 
în detrimentul valorii ştiinţifice. Muzeul cu Biblioteca din Arad, 
Casa culturii din Târgul Mureșului, ete.,sunt instalate cu un 

  

i) Scopul studiului de față fiind de a t i | . . trată numa elor din România, t 4 3 ; 1 problema generală a muze 
inia, n m. în | colecţiilor şi organizării fiecărui muzeu. In „această privință există însă un foarte detailiat Edi asupra muzeelor din 'Tran- 

si sania de « - $ oriolan Petranu întitulat: Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana 

ische Mi 5» Bucureşti 1922 şi altul de acelaş autor întitulat; Rumâniens siebenbiir- g useen, publicat în: Studien zur Kunst des Ostens. Wien '1923 pag. 185—196:
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lux care contrastează” prea mult cu primitivitatea sau chiar 
“lipsa desăvârșită a școalelor rurale din satele românești din 
împrejurime. 'Toate aceste -ne arată dar că aceste instituții 

"urmăreau şi scopuri de propagandă; totuș, aşă cum sunt, ele 
reprezintă un bogat capital şi, reorganizate pe o bază serioasă 
— mai cu seamă completându-se bibliotecile lor şi cu cărți 
româneşti și dându-se etnografiei şi istoriei. poporului Român 
importanţa la care are dreptul ca popor. băstinaş în aceă țară — 

ele vor constitui importante instrumente de adevărată cultură. 
Muzeele Saşilor sunt izvorîte din o adevărată necesitate cul- 

turală a unui popor.a cărui civilizaţie nu e numai o -spoială. 
Şi acestea caută, în adevăr — ceeace e și natural s'o facă —să 

- preamărească și să pună în evidenţă însușirile culturale ale . 
“poporului lor; cu toate amintirile istorice care-i leagă între 
dânșii; totuş, nici chiar în această privință, ele nu se servesc 

- de mijloace ca cele ungurești, ci totul e simplu însă solid şi 
“serios. 

Ceeace face însă marea valoare a muzeelor Săseşti, este, că 

întregul popor contribue la întreținerea şi prosperarea acestor 

institute: Muzeul Bruckenthal şi: Muzeul de Istorie naturală 

din Sibiu sunt institute de prima ordine și în laboratoarele 

acestui din urmă se fac. lucrări adeseori remarcabile asupra 

naturii Transilvaniei, ca și în orice labotaror. universitar. La 

. Braşov, Sașii au organizat un Muzeu al ţării Bârsei, cu istorie 

naturală, etnografie, “istorie culturală, etc. Conducătorii şi, 
organizatorii nu suntt oți oameni cu titluri academice, ci bur- 

ghezi din oraș (un; fabricant de liqueur, un argintar, un lito- 

graf, un mic fabricant de salam, etc.), şi, cu toate aceste, âm 

rămas surprins de importanța lucrărilor științifice făcute de ei. 

Bătrânul fabricant de salam Fr. Deubel este unul dintre cu- 

noscuţii coleoptorologi din Europa şi colecţia sa din Carpaţi 

este unică; fabricantul de liqueur Iulius Teutsch — sufletul 

şi creatorul Muzeului — este un' distins etnograf și preis- 

toric. Tot astfel şi profesorul Petri dela Seghişoara e un mare 

entomolog şi Muzeul de aci e şi el: o podoabă culturală. 

Aceste toate arată dar cât de profund a străbătut aci cultura, 

care, chiar dacă 'nu se urcă întotdeauna la un nivel mai înalt, 

ca are rădăcinile ei profunde între toate straturile poporului.
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4 

„ Așă dar institutele lor, chiar cele din iniţiativă privată, nu sunt | produsul numai a unor entuziaşti, amenințate să dispară odată cu plecare din vicaţa fundatorului, ci ele sunt produsul tututor şi fiecare, cât de sărac, îşi dă obolul său pentru astfel de scop, asigurând continuitatea muncii, o | Şi aceste muzee ale Saşilor — răspândite aproape în fiecare oraş mai important unde este o colonie săsească — fac parte din marele fond cultural al țării. Dela modul cum vom ști. să le încurajăm și ocrotim vor depinde și foloasele ce le vor putea aduce pentru cultura generală a locuitorilor ţării şi pen- tru înaltele țeluri ale Statului, pentru care toţi locuitorii ţării — de orice origină, limbă sau naționalitate — formează o unitate care trebuie înălțată prin cultură, Fireşte însă, că acuma nu mai. poate fi vorba de acea aşă zisă cultură, tendențioasă — ca pe „timpul dominaţiunii ungare — care nu caută decât a scoate în evidență contrastele, spre a provocă şi întreţine între naționalități, o continuă luptă a unora contra altora; e vorba de o adevărată 

m găsit 
secuilor — care 

€ : de acolo, mi-a impus respect pentru munca sârguincioasă a acestor învățați modești Şi izolați de orice centru ştiinţific, - i
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primul rând e Muzeul dela liceul militar, din "Târgu-Mureș, 

căruia Statul i-a dăruit toate colecţiunile vechii şcoli-“militare * 

din Sibiu. Sunt colecţiuni didactice de mare valoare, din care 

s'ar puteă face un bun muzeu de istorie naturală, dar trebuie 

pricepere în clasare și conservare “precum și în adaptarea 

acestor colecțiuni nevoilor învățământului nostru. E dar ab- 

solut necesar ca oamenii competenţi să facă cât mai neîntârziat 

această lucrare, fără de care riscăm ca în scurt timp să ajungă 

prada moliilor şi să se piardă o atât de mare bogăţie. 

Tot astfel sunt şi colecțiunile dela liceul real din Brașov, 

unde până acum âu fost date în păstrarea Directorului G. 

„Chelariu, care este un naturalist competent. Din nenorocire 

nu e tot astfel pe la alte licee, ca de ex. la liceul clasic din Brașov, 

unde starea de astăzi a colecţiunilor contrastează cu renumele 

atât de bine. meritat al acestei vechi instituţii de cultură româ- 

nească. In adevăr, și aci se văd urmele unui bun început, 

care ar fi putut formă un sâmbure din-care s'ar fi desvoltat un 

muzeu românesc, dar astăzi pare a fi lăsat în părăsire. E timpul 

ca şi aci o persoană competentă să înceapă a face ordine şi . 

în această privință. - A 

Singure «Muzeul Asociaţiunii» şi Muzeul Arhidiecezan dela 

Mitropolia din Sibiu au o valoare reală pentru cultura na- 

ţională română (artă bisericească). IN 

Sărăcia românilor transilvăneni, și lipsa de ajutoare oficiale 

explică de altfel şi ea în deajuns neputinţa lor de a se fi dedat 

la astfel de îndeletniciri și de a-și fi construit localuri speciale; 

acestea, oricum, ar fi fost un lux mare pentru un popor atât de 

asuprit, silit să trăească mai mult pe creștetele munţilor sau 

numai pe la marginea oraşelor celor care-i cotropiseră țara sa 

de baştină. E dejă o minune că au putut să-şi întrețină cu mar 

sacrificii școlile. SR 

Vorbirid. de colecţiunile din Transilvania nu putem să nu 

“amintim colecțiunile unice — de o valoare ştiinţifică mondială — 

ale Institutului de Speologie din Cluj. Ele sunt fructul muncii 

ilustrului nostru coleg, cunoscutul explorator ŞI. părinte al 

acestei științe a domeniului subteran, Emil Racoviţă. 

E Bucovina. In Cernăuţi, în afară de colecţiunile din diferitele 

laboratorii ale Universităţii, există 2 muzee : Muzeul co- - 
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mercial şi Muzeul țării. Acesta din urmă depindeă de Dieta 
țării şi aveă un local propriu foarte frumos şi spaţios. El con- 
ţine colecţiuni importante mai cu seamă cu privire la etno- 
grafia Bucovinei, arta națională și industria" casnică. A 

Invăţaţii profesori Romsdorfer și Kolbenheuer şi-au câștigat 
merite mari cu organizarea și îmbogățirea acestui muzeu. Astăzi! 
acest important institut culturala] Bucovinei este aproape lăsat, 
în părăsire, cu toate ostenelile ce-şi dă un meritos profesor se- 
cundar de a-l păstră. Pentru a-şi puteă găsi mijloace cu ce să se 
întreţină, mi se spune că au fost nevoiţi, în timpul din urmă, 
a închiriă ca apartamente de locuit aproape o jumătate din lo- 
caJul acestui muzeu. Sperăm că conducătorii Bucovinei vor şti 
să atragă atenţiunea Statului asupra îndatoririlor ce i le dic- 
tează demnitatea sa și nevoile culturale ale populaţiunei atât 
de dornice de progres a acestei frumoase ţări, plină de amintiri 
scumpe întregului popor român. a 

La Mitropolie mai există şi o interesan tă colecțiune de obiecte 
bisericeşti. | a 

III. PLAN PENTRU ORGANIZAREA GENERALĂ 
» A MUZEELOR IN ROMÂNIA. 

Aceasta este, în linii generale, starea actuală a muzeelor din țară, astfel cum am putut-o constată şi eu însumi în desele călătorii de studii ce le-am făcut. | i 
După cum se vede, avem în țară 

avem şi destui colecţionatori, cari, 
exagerează adeseori importanţa col 
«Muzeu»; dar, oricum, fapt este că 
care, cu o activitate conştientă, sar 
muzee, care să îndeplinească: un r 
unui plan sistematic de activitate cu 
tocmai, este acest plan-sistematic de 
ne indice ce avem de făcut, adică să formeze bazele unei politice conseqvente a statuii în chestiunea muzeelor. Ne lipseşte idea dominantă, care să ne conducă în organizarea generală a muzee- - „lor, ȘI precizarea mijloacelor de procedare în aplicarea acestei idei. 

multe începuturi bune, 
fireşte, ca pretutindeni, 

ecţiilor lor, numindu-le . 
avem destul material, din 
puteă organiză o serie de 
ol important în aplicarea 
lturală. Ceeace ne lipseşte, 
activitate culturală; care să 
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- Woiu încercă aci să arăt în scurt care ar fi acest plan deacti- 

vitate. | - 

7. MUZEELE NAȚIONALE (MUZEE GENERALE). 

Inainte de toate, ca în orice altă ţară civilizată, ne trebuie o 

serie de muzee mari generale, instalate în Capitala "Țării — 

Muzeele Naţionale, — toate având ca scopuri: 1, Cultivarea 

generală a ştiinţelor, artelor etc. 2, Studiul științific al țării 

și al poporului, cu laboratoare, ateliere, colecţii de material 

ştiinţific, etc. 3, Colecţiuni didactice pentru a servi învăţă- 

mântului de toate gradele și categorile. 4,.Colecţiuni publice 

pentru popularizare. 5, Săli de conferinţe publice. 

Aceste muzee naţionale sunt: a . 

1. Muzeul de istorie naturală, cu următoarele secțiuni: a) 

Zoologie pură şi aplicată, Anatomie şi Embriologie comparată 

5) Paleozoologie, c) Antropologie cu Preistorie (întrucât 

„priveşte omul preistoric), d) Etnografie generală, e) Botanică 

pură şi aplicată cu Paleophitologis, f) Minereologie, g) Geo- 
logie cu Podologie, î) Biologie generală şi Oecologie. 

2. Muzeul de istorie culturală cu secţiunile: Preistorie, Pa- 

lacografie, antichități, Istoria artelor, obiecte de cult, colecții 

de documente, Istoria culturală a poporului Român. 

„3. Muzeul de arte frumoase: Pictură, sculptură, gravură, arte 

decorative, artă industrală şi etnografia cu arta naţională. 

Aceste 3 muzee principale, pe lângă care se mai pot alipi 

şi diferite alte secţiuni, vor formă cei 3 mnari stâlpi pe care să 

se razime întreaga activitate culturală a Statului şi în care să 

se păstreze, să se clasifice şi să se expună tot ce 2 mai de va- 

'loare, mai frumos şi mai instructiv din tezaurele culturale ale 

țării. Prin aspectul lor general și prin conţinutul lor, ele trebuie 

să reprezinte oglinda stării culturale a întregii ţări şi să fie 

expresiunea cea mai strălucită a civilizaţiunii noastre. 

Aceste muzee nu trebuie să rămână, însă, numai ca simbole, 

ci ele trebuie să fie totodată şi cele mai puternice instrumente, 

de muncă pentru înaintarea şi răspândirea culturii şi civiliza- 

ţiunii noastre. De aceea ele trebuie să aibă o astfel de organizare 

încât într'ânsele să se poată cultivă şi apoi spori știința şi arta 
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națională şi chiar să fie regulatoarele și îndrumătoarele activi- 
tății celorlalte muzee în această direcţie. | | 

O astfel de activitate cere însă un personal educat și deprins 
cu toate lucrările speciale ale muzeologiei, cere laboratorii şi 
ateliere sistematice, biblioteci -cât. mai complete, depozite și 
magazine de material ştiinţific şi de comparaţie, săli vaste cu 
vitrine sistematice de expoziţie, săli de conferinţe, etc. precum 
şi mijloace suficiente. Ia | 

Fireşte însă că nimic nu se poate face fără oameni competenţi; 
şi, pentru a puteă aveă un personal specializat pentru o astfel 
de mare operă și o pepinieră pentru formarea lor, Statul e da- 
tor să aibe, înainte de toate, mai multă solicitudine faţă de acei 
oameni de ştiinţă. cari-și devotează vieața lor unei asemenea: 
cariere. | o 

După modul cum este astăzi tratat personalul ştiinţific al. 
muzeelor — salarii aproape ca ale servitorilor şi fără dreptul de 
gradaţii pentru vechime, pe care-l are şi cel din urmă învă- 
țător sătesc —am ajuns de ne-au părăsit şi vechii asistenţi, 
după 16 ani de serviciu. Intrucât mă priveşte, la Muzeul de 
Istorie naturală, trebuie să mărturisesc că, din această cauză, 
am fost nevoit să-mi pun chiar întrebarea, dacă — aproape 
singur cum am rămas şi cu o răspundere atât de mare — mai - 
pot continuă să țin Muzeul deschis publicului. In toate muzeele - 
mari din străinătate” custozii şi şefii de secţii au titlul și salarul 
de profesori universitari, pe când la noi nu au nici măcar 
aceleași drepturi ca tinerii asistenți dela ' laboratoriile univer- 
sitare. Firește că îni asemenea condițiuni, cu toată dragostea 
lor pentru ştiinţă, sunt nevoiţi să părăsească muzeele 
"caute o catedră în învăţământ pentru a nu-i apucă bătrâneţele în rangul de asistenţi, cu un salar de servitori sau cu o pen- sie de cerşetori, ca cele din fundul milelor. | o „Tot astfel, un muzeu nu se poate întreţine fără un fond su- ficient pentru achiziţii noui, materiale, instalaţii, cărți, etc. Cu ceeace sacrifică însă astăzi 
se poate întreține nici măcar localul în stare de curăţenie. "Toate aceste trebuesc regulate —la. nevoie chiar piintr'o lege specială — căci altfel ri 
putut face până acum. 

și să-şi 

Statul pentru aceste scopuri nu 

scăm să se distrugă şi ceeace sa



  

ORGANIZAREA MUZEELOR IN ROMÂNIA 21 

De altfel, Muzeul de Istorie naturală este cel puţin instalat 

- definitiv într'un local propriu și interesul mare al numerosului 
public vizitator — aproape de 1/, milion de persoane .pe an, 
adică mai mult decât la cele mai mari muzee din Europa — 
este măcar o răsplată morală pentru munca depusă de perso- 
nalul său (din care şi Statul ar trebui să tragă învățătura că o 
asemene dornicie de cultură a unui popor nu trebuie privită 

cu indiferență şi că ea constituie cea mai bună garanție a vii- 

torului, deci trebuie desvoltată). Mai greu este însă de cele- 
lalte 2 muzee, care se tăvălesc prin subsolurile Universității 

sau prin case cu chirie şi unele colecţii de a valoare unică (cum 

sunt Metopele dela Adamklissi) se adăpostesc sub cerul liber, 

„distrugându-se de intemperii. E timpul suprem — măcar. ca 

o chestiune de demnitate naţională — ca şi aceste muzee să 

fie odată definitiv instalate întrun local propriu — şi tot astfel 

şi cu Pinacoteca, — ca să se centralizeze odată toate obiectele 

de valoare care sunt răspândite prin tot felul de pseudomuzee, să 

se selecționeze după importanţa lor şi să se compună un muzeu 

cum se cade, astfel cum îl cere prestigiul noului nostru Stat. 

Rolul acestor 3 mari muzee va fi însă şi de a organiză şi 

susține întreaga campanie culturală în toată țara, îndrumând, 

regulând și armonizând activitatea micelor muzee din toate 

regiunile ei. i 
Voiu continuă dar a arătă care mai sunt tipurile de muzee 

de care mai avem .nevoie, spre a încheiă, în urmă, arătând 

îndatoririle Statului și politica pe care trebuie s'o urmeze el 

față de fiecare din aceste categorii. . 

2. MUZEELE SPECIALE. 
In afară de cele 3 mari muzee generale din Capitală, este - 

sigur că în viitor necesițăți de ordin practic sau moral vor 

împinge la organizarea multor altor mici-muzee cu Scopuit 

speciale. Probabil că fiecare ramură de producție — agricul- 

„tură, pomologie, viticultură, silvicultură, piscicultură, diferite 

industrii, comerţ, nâvigaţie, etc. — împinse de nevoia perfec- 

ţionării lor, își vor. organiză, mai de vreme sau mai târziu, 

câte un muzeu special, spre a înlesni învățământul şi a popu- 

lariză nouile procedee. |
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'Tot astfel dorinţa de a cinsti în mod deosebit un artist —de 
ex. Muzeul Grigorescu — sau o epocă mare din vieața. noastră 
naţională — Muzeul renașterii naţionale, Muzeul militar — 
sau alte asemenea prilejuri, vor face deasemenea să se nască 
o serie de astfel de muzee speciale. . | | 

“Toate aceste mici muzee speciale, dacă urmăresc vreun scop 
practic, fie de învățământ fie de perfecţionare într'o ramură 
oare care de producţie sau de orice altă activitate, vor fi sus- 
ţinute fie de organizările profesionale — sindicate agricole, 
viticoie, Uniunea industriașilor, Camere de comerţ, etc. — cari 
le-au creat, fie de Ministerele în resortul cărora cad acele ra- 
muri de activitate. Dacă ele vor urmări vre un scop pur moral, 
întreţinerea lor va trebui să fie asigurată de iniţiativa privată 
care le-a creat. În nici un caz, acele organe ale Statului cari | 
conduc activitatea culturală în complexul ei, nu se vor lăsă 
ademenite să ia asupra lor înteaga sarcină a întreţinerii unor 
asemenea - muzee. Cel mult — dacă scopul e în adevăr de o 
deosebită importanță culturală — ele le vor: puteă acordă o 
subvențiune. Căci, nu trebuie să se uite, că, prin asemenea | 
obligaţiuni, Statul este deviat dela aplicarea consequentă a pro- 
gramului său general cultural și toate fondurile de care dis- 
pune pentru acest scop se risipesc în altă parte, în dauna in- 
stituțiunilor anume create în vederea: lui. El le poate totuş 
sprijini și încurajă în alt mod. | | 

Fireşte nu tot astfel este cu colecțiunile didactice dela şcoli, 
laboratoare, etc. Aceste cu cât vor fi mai numeroase, cu atâta 

mai bine va fi pentru învățământ, aşă, că economiile în această 
privinţă sunt o greşeală. 'Totuş: nu e mai puţin adevărat, că, 
colecţiile didactice care depăşesc nevoile reale ale învăță- 
mântului spre a se transformă în așă zise «Muzee școlare», ' 
sunt şi ele o xisipă inutilă — pornită adeseori din vanitate —, 
care risipesc în zadar — pe obiecte banale ce se pot vedeă 
mai bine în muzeele adevărate — fondurile necesare muzeelor 
principale sau laboratoarelor. . o  
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3. MUZEELE PROVINCIALE. 
De un interes cu totul deosebit şi de o mare importanță 

pentru o activitate serioasă culturală sunt Muzeele provinciale. 

Aceste sunt adevărate focare intelectuale, care pompează cul- 

tura până în cele mai îndepărtate colțuri ale țării şi în cele 

mai profunde pături ale naţiunii și care pot luă şi o parte 

activă la studiul detailat al țării şi al populaţiunii din regiunile 

în- care se află. Ele pun mai bine în evidenţă bogăţiile şi fru- 

museţile naturei ale fiecărui regiuni precum și particularitățile 

etnografice sau aminitirile istorice atât de interesante ale po- 

pulaţiunilor înconjurătoare. Pe de altă parte ele mai . sunt 

indispensabile şi școalelor de acolo, contribuind în mod covâr- 

şitor la educaţia sănătoasă a tineretului şi la consolidarea efec- 

telor învățământului. “ | 

- In provincie, unde populaţia nu este răsfăţată de binefacerile 

— uneori problematice — ale civilizațiunei ' Capitalei, un ase- 

menea muzeu este un sâmbure sănătos în jurul căruia se 

creează un centru cultural, de ex. prin formarea de societăţi știin- 

ţifice, conferințe, expoziţii artistice, etc. Ce efecte binefăcătoare 

asupra viitorului întregei naţiuni pot aveă asemenea centre cul- 

turale izolate, o putem vedeă în ţările apusene şi mai cu seamă 

în cele scandinave; şi chiar la Sașii din Transilvania, cari, 

grație numai acestei difuziuni a culturii. prin asemenea mij- 

Joace, cu toate că locuesc mai mult în oraşe, şi-au putut con- 

servă atâtea secole naționalitatea neatinsă. Exemplul e bun ori 

de unde ar veni, numai să ştim să-l adaptăm nevoilor noastre 

şi să-l aplicăm cu folos. 
Faţă de o atât de mare importanţă a chestiunii, este dar ne- 

cesar să chibzuim bine ce avem de făcut și să precizăm care e 
datoria Statului şi care a inițiativei private. : 

Privind chestiunea după starea culturală a diferitelor centre 

mai mari ale ţării, după importanţa lor intelectuală şi politică, 

„trebuie să vedem că e absolută necesitate să avem Muzee 

provinciale — şi anume muzee generale de științe, de istorie 
culturală şi de arte — înainte de toate în Iași, Cernăuţi, Cluj, 
Timişoara şi Chișinău, unde avem și Universități sau şcoale 
superioare. 

7
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Am arătat mai sus care este starea actuală a fiecărui muzeu 
din acele capitale: de provincii. Datoria Statului este acum să 
se ocupe de aproape de ele și să-și facă un program pentru com- 
pleta lor organizare și adaptare la nevoile culturale ale noului 
stat: Să le găsească personal competent, să le pună în stare: de 
a lucră şi să: le complecteze colecţiile. Muzeul din Iaşi trebuie - 
refăcut cu totul, după cum merită acest vechiu centru de cul- 
tură românească. In Cernăuţi trebuesc.rzunite toate colecțiunile 
resfirate prin diferite laboratoare (întrucât ele ar depăși ne-: 
cesitățile unor colecțiuni didactice), institute, şcoli, biserici, etc. 
spre a formă din. ele un mare Muzeu al Bucovinei — care, 
am văzut, că are şi un local propriu foarte bun pentru acest 
scop. In Chişinău, în afară de partea pur culturală, trebuie . 
făcută şi o secţie specială aplicată: agricolă, pomologică, vi- 
ticolă şi de piscicultură. In Cluj trebuesc. reunite colecțiile 
din diferitele laboratoare şi Muzee şi completate cu etnografia 
şi arta naţională spre a organiză un mare Muzeu al Ardealului; 
în "Timișoara trebuie completat. muzeul cu'o sectiune -prin- 
cipală tehnică şi metalurgică. ” 

Tocmai în vederea organizării acestor 5 muzee principale 
provinciale şi completării colecţiilor lor, este nevoie ca Statul 
să înceapă a sortă şi selecționă și colecţiile multelor mici pseudo-: 
muzee ce le are în Capitală şi să le repartizeze, , împreună cu 
dubletele. dela muzeele mari, E la- muzeele provinciale. 

4. MUZEELE REGIONALE, COMUNALE SAU 
| DISTRICTUALE. 

„De sigur că, numai cu organizarea celor 5 muzee mari pro- 
vinciale din Capitalele țărilor surori, problema nu este încă 
complet rezolvată. "Țara are și alte centre importante dori- 
toare de cultură și unde o activitate. constientă pentru des- - 
voltarea ei este tot atât de necesară. Craiova, Galaţii, Botoșanii, Su- 
ceava, Sibiiul, Brașovul, Târgul-Mureş, Oradia-Mare, Aradul ete. | 
sunt atâtca centre importante cari au nevoie să devină și centre 
culturale spre binele întregei națiuni. Fiecare din ele ar putea 
aveă un mic muzeu general, cu o nuanță mai desvoltată a 
particularităţilor ţării sau a-ocupaţiei de căpetenie a populaţiei 
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din aceă regiune. In Craiova s'ar puteă face o secţie mai desvol- 
tată agricolă; în Galaţi o secţie merciologică, de navigație şi 
de pescărie; în Botoșani o secţie agricolă și de industrii agri- 
cole. În Alba-lulia un muzeu istoric; în Braşov o secție etno- 
grafică a locuitorilor din Carpaţi; în Constanţa un aquariu, 
ș, a. m. d. "Toate aceste ar completă învățământul special, ar 
pune în evidenţă diferitele ramuri principale de producţie ale 
țării, şi ar da ocazie populaţiei să se perfecționeze în acele 
ramuri de activitate cu care se îndeletnicesc. | a 

Dar nu numai aceste orașe mai importante ale țării, ci şi 
alte oraşe mai mici, dornice de cultură, am văzut că au început 
singure să-şi creeze muzee — Hârșova, Fălticeni, Târgu-Jiu și 
numeroase orășele din Transilvania, etc. — "Toate aceste iniţia- 

__tive trebuesc. încurajate şi sprijinite, căci sunt de cel mai mare 
folos pentru întreaga țară și viitorul desvoltării ei culturale. 

Dar de sigur ni se va obiectă: «n'ar fi rău să se facă muzee 
în cât mai multe oraşe din ţară, dar de unde să ia statul atâtea 
fonduri pentru a le creă și întreține pe toate?) | 

Fără îndoială că aşă este și că a impune astăzi Statului o 
sarcină așă de mare ar fi o imposibilitate. - - 
“După părerea mea statul are îndatorirea să întrețină pe so- 

coteala sa numai cele 3 mari muzee ale țării din Capitală şi să 
subvenţioneze suficient cele ş muzee din Capitalele provinciilor, 
ca anexe ale universităților sau școalelor 'superioare. Întrucât 

„privește, însă, toate celelalte muzee, aici începe rolul iniţiativei 

private, care trebuie încujurată, sprijinită și îndrumată, dar 
la care trebuie să contribue populațiunea însăș cu toate orga- 
nizările ei locale — comună, sindicate agricole, asociaţiile de co- 

mercianţi și industriaşi, societăţile de agricultură, viticultură, 
etc. — Rolul Statului rămâne atunci limitat la tot felul de înles- 
niri şi mici ajutoare acordate la timpul cuvenit, la cedarea vre unei 
case din proprietatea sa, etc. Principalul însă este sd aibă la 
ceniru un personal competent, care să inspecteze regulat toate 
aceste instituţiuni și să-l ţină la curent de nevoile lor adevărate, 

spre a le putea ajută la timp şi a le înlesni munca. Un mic fond 
bugetar, bine împărțit, ar puteă 'servi la acordarea de subven- 
țiuni după avizul oamenilor competenţi cari urmăresc de aproape 
desvoltarea şi activitatea fiecărui muzeu. -
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Cu privire la aceste Muzee provinciale, regionale, comunale 
şi districtuale, văd un larg câmp de activitate pentru funda- 
țiunile culturale create cu 'atâta înțelepciune şi prevedere de. 
A. S. Regală Principele Moştenitor. "Tocmai acolo, unde eo 
mare chestiune pentru viitorul propăşirii culturale şi materiale 
a poporului nostru și unde totuş statul, prea împovorat, nu 
poate să facă prea mari sacrificii, acolo începe adevăratul rol — 
de organizator, ocrotitor şi stimulator —al Fundaţiei Princi- 
pele Carol şi a Casei Culturii poporului. Cele 3 muzee naţionale 
vor înlesni și ele această lucrare, cel puţin cu sfatul lor compe- 
tent, cu dubletele din colecţii şi cu determinarea materialului. 

IV. POLITICA STATULUI IN CHESTIUNEA 
i ORGANIZARII - MUZEELOR. 

Acestea sunt în linii generale, deocamdată; muzeele de care . 
țara ar avea nevoie pentru o activitate culturală conștientă și | satisfăcătoare. O intimă conlucrare a Statului cu organizările de inițiativă privată şi cu întreaga. naţiune trebuie stabilită pentru realizarea acestui scop. Pentru îndrumarea ei e nevoie de o organizare specială, şi această organizare trebuie creată de cele două ministere în resortul cărora cade activitatea pentru 
desvoltarea și răspândirea culturii intelectuale şi morale. La ele se vor alătură în urmă şi acele departamente care au un interes deosebit pentru: desvoltarea culturii materiale. 

Dacă se va lucră în mod consequent, planul pe care l-am schi- țat poate fi realizat în cel mult zece ani. 'Totuș, pentru îndru- 
marea sa, e nevoie a se luă imediat următoarele măsuri: 

1. Ministerul instrucţiunii publice trebuie să ia. neapărat 
toate măsurile pentru a da posibilitatea de desvoltare celor trei mari muzee naţionale din Capitală: Să construiască. localuri 
proprii —sau să termine construcțiunile începute — pentru 
muzeul de arte frumoase și pentru cel de istorie culturală ; să 
asigure situația morală și materială a personalului ştiinţific, 
asimilându-l în drepturi şi rang cu personalul institutelor uni- 

Versitare, spre a se puteă creă astfel totodată şi o pepinieră pen- 
tru întregul personal al muzeelor din ţară; să le pună la dispo-  
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ziţie fonduri suficiente pentru material, instalaţii și achiziţiuni. - 
2. Să se alcătuiască o Cornisiune permanentă a muzeelor pro- 

vinciale şi regionale din toată ţara, compusă din directorii celor 
3 muzee naţionale din Capitală și un delegat al Academiei 
“Române, care va aveă a-şi da avizul asupra următoarelor ches- 
tiuni: Să i 

a) Stabilirea unui plan sistematic de activitate generală în 
chestiunea muzeelor din țară; -. Da 

5) Planul de organizare a] fiecărui muzeu provincial şi ad- 
ministrarea lor. Alcătuirea regulamentelor şi proiectelor de 
bugete. Alegerea personalului și controlul lor; E 

c) Planurile de organizare a muzeelor regionale și distric- 
tuale și mijloacele de sprijin ce se poate acordă fiecărui din 
partea statului; | . 
d) Hotărîri asupra distribuţiei şi repartizării pe la muzee a 
colecţiilor şi obiectelor de muzee aflate în patrimoniul Statului ; 

e) Indrumări ştiinţifice şi tehnice privitoare la organizarea 
şi aranjamentul colecţiilor; a | 

f) Avize cu privire la achiziţiuni de colecţiuni noui; | 

2) Avize privitoare la orice chestiune referitoare la muzee. 

"3. Să.se înscrie în buget un fond general pentru încurajarea 
şi subvenţionarea muzeelor din ţară, care se va repartiză după 

„avizul comisiei permanente a muzeelor. 
4. Să se creeze o Casă centrală a muzeelor şi tezaurelor cul- 

turale ale ţării, care să fie recunoscută prin lege ca persoană 

juridică şi- morală, având dreptul de a primi legate, donaţiuni 

şi moşteniri şi a se administră singură de un director general, 

„secundat de un consiliu de administraţie, compus din: direc- 

"torii celor 3 Muzee naţionale, 1 delegat-al Academiei Române 

„un delegat al Fundaţiunii Principele Carol, câte un delegat 

din partea Ministerului Instrucțiunii şi Ministerul. Artelor, și 

unul sau mai: mulţi .reprezentanţi ai muzeelor” provinciale. 

Cred că cu modul acesta se va face primul pas în rezolvirea 
unei mari şi foarte urgente probleme a culturii noastre na- 
ionale.
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V. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ALE 
a UNUI MUZEU. | 

Nu pot încheiă conferința mea fără a mai trată pe scurt încă 
o chestiune, care ar păreă că e de un' interes secundar, dar 
care în realitate constitue singura bază solidă pe care putem 
construi mai departe și deci completează cele arătate până aci. 
Această chestiune este: cum trebuie să organizăm un muzeu, 
cum să-l conducem și cum să ne folosim de-el spre a scoate 
maximul de efect în realizarea înaltelor scopuri culturale că- 
rora are el a servi? Ă e 

E nevoie şi în această direcţiune să ne călăuzim de anumite 
principii fundamentale, fără de care riscăm ca munca noastră 
să rămână zadarnică. Căci trebuie să știm, că nu orice colectiune 
— oricât de completă ar fi ea — poate constitui un muzeu. 
Vechile colecţiuni de «rarități» și «curiozităţi» 
valoare instructivă mai mare decât â colecțiunilor de timbre postale. Şi tot acelaș lucru se poate spune şi despre multe bogate colecțiuni de obiecte de artă, antichităţi, 
adunate fără nici un sistem și aranjate fără n 
Muzeele adevărate nu se pot face numai cu bani şi - nici nu 
se pot copiă după muzeele din străinătate; ele trebuie -să fie 
bazate atât pe ştiinţă cât și pe o profundă cunoaster 
a firii poporului și a necesităţilor sale intelectuale si 
nelor sale culturale, pe care are a le trezi și a le des 
departe. | : 

Colecţiunile unui muzeu — oricât 
constituesc scopul său final, ci ele r 
și- mijloacele pentru a servi unui scop mai înalt, care este: cu]- 

„dura, ştiinţa şi educația. Ele trebuiesc să excite curiozitatea şi 
să stimuleze tot mai mult interesul vizitatorului pentru ştiinţă; 
artă, istorie, etc., sau pentru a-şi cunoaste si pricepe thai bine 
patria cu bogăţiile și frumuseţile ei naturale, cu felul de vieață 
al poporului şi produsele muncii sale, cu trecutul său, etc 
precum şi pentru natura întregei suprafeţe a globului cu modul 
cum s'a desfășurat pe el vieața întregei omeniri. Ele trebuie să 
caute a ridică nivelul general cultural şi a înlesni fiecărui pu- 

* 

minerale, etc., 

aptitudi- 
voltă mai 

de! bogate ar fi ele —nu 
eprezintă, înainte de toate, 

„Nu aveau -0o-: 

ici o metodă.: 

ea ţării, : 
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tinţa de a-și înălță mintea sa spre problemele mari care preocupă 
lumea științifică, artistică, etc. din țările civilizate sau către 
problemele vitale ale țării sale. | 

“Tocmai” de aceea, colecţiile unui muzeu. trebuiesc expuse şi 
explicate metodic, astfel încât "vizitatorul să fie pus în stare 
nu numai de a vedeă obiectele înșirate, ci de a pricepe ceeace 
ele reprezintă în realitate, cu toate legăturile lor. fireşti, și de 
a-și explică singur rostul lor sau legile care le guvernează. 
Prin .reconstrucţii, modele, schițe, note explicative, etc., co- 
lecţiile trebuiesc făcute să vorbească singure, ca un profesor 
pe catedră sau ca o carte deschisă. Numai astfel se poate obţine 
din ele maximul de efect instructiv, educativ și cultural, și . 
numai astfel pot excită interesul publicului pentru a pătrunde 
tot mai adânc în tainele naturii sau frumuseţile artei spre a le 
desvoltă intelectul, perfecţionă simțurile și inobili sentirientele. 

In afară .de colecţiile publice, un muzeu trebuie să-și mai 
formeze cât mai bogate depozite de material ştiinţific, care să 
servească de colecții de studii şi cercetări. Şi acestea trebuiesc 
preparate, clasificate, bine ordonate și conservate, spre 
a puteă stă la dispoziția celor ce se îndeletnicesc cu stu- 
diul problemelor speciale şi a contribui astfel și mai mult la 
întreţinerea unei mișcări intelectuale şi la progresul g general al 
ştiinţei. Toate acestea mai presupun laboratoare, ateliere, bi- 
blioteci, etc. şi o întreagă organizare cu personal specializat 
pentru diferitele feluri de lucrări indicate de nevoile func- 

_ţionării unui astfel de institut. 
Un muzeu este dar și el un aparat complicat, a cărui func- 

ționare cere specialiști pentru fiecare fel de activitate şi o anume 
organizare, care să înlesnească o sistematizare, coordonare şi 
armonizare a munsii tuturor în virtutea unui ţel superior. 
"Această muncă” colectivă trebuie să aibă însă la baza ci. 

atât ştiinţa pe care o cultivă acel muzeu cât şi metodele teh- 
nice ale: muzeologiei, «cars cer şi ele personalului o pregătire 
cu totul specială şi în această 'direcţiune. ' 

__ Organizaraa, administrarea şi întreţinerea în bună func- 
ționare a unui muzeu cere dar respectarea unor principii 

fundamentale și a. unei serii de norme precise, stabilite prin . 
îndelungate experienţe. 'Aplicarea acestora este prima înda-
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torire -a unui bun director, care, de altfel, pe lângă ştiinţă, 
trebuie să mai aibă şi o întreagă serie de aptitudini speciale, 
căci € ştiut că tatât valorează instituțiunea cât valorează per- 
soana pusă în capul ei». o Sa 

Tocmai de aceea nici directorii de muzee nu pot fi inventaţi, 
ci ei trebuie să aibă — pe lângă cunoaşterea adâncă a ştiinţelor pe care au a le ilustră, desvoltă şi populariză prin colecţiile muzeului — şi o pregătire cu totul specială, pentru a achizi- 
ţionă, registră, conservă şi expune colecţiile. a 

Sir. W. E. Hoyle, preşedintele asociației muzeelor britanice, într'o frumoasă conferință pe care-a ţinut-o la Bristol, în Iulie 1906, punându-și întrebarea: care. trebuie să fie educaţia şi calificaţiile unui director de muzee ?, a stabilit următoarele cerinţe :: a a A 
I. Cultură generală, tact şi politeță; abilitatea de a ascultă prostii şi banalități cu răbdare (an ability to suffer fools gladly). . Deprinderea de a trată chestiunile de 

metodic («Business-like ond methodical habitsy). 
3. Simț artistic și aprecierea frumosului, - - 3 4. Cunoştinţe — cât: de „profunde, cu atât mai bine — în următoarele științe: | | a) Științele fizice; | 
b) Ştiinţele naturale, în special sub aspectul lor sistematic; metodele de clasificare a obiectelor de istorie naturală şi prin- cipiile de care depind; Sai 
c) Arheologie; istoria veche ş 

„derare a produselor muncii man 
perioadă și particularităţile ei; 

d) Istoria artelor şi caracteri 
rioade cât şi ale artiştilor; 

e) Geografia, cu deosebită co 
ale fiecărei țări; distribuţia popoarelor primitive cu uneltele lor, arme, mobile și îmbrăcăminte şi obiecte artistice; /) Arhitectură; schițe şi proiecte de construcţii și mijloacele de încălzit, luminat şi ventilat; 

8) Structura şi fabricarea vitrinelor de muzeu, cu Procedeele de a le închide şi a le face impermeabile pentru praf; 

1 medie, cu deosebită consi- uale a omului, privind fiecare 

sticele: atât ale diferitelor pe- 

afaceri şi în mod. 

nsiderare a produselor naturale - 
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h) 'Tehnica diferitelor ramuri de artă;, repararea şi restau- 
rarea obiectelor de artă; * - 

i) Preparea şi montarea obiectelor de istorie naturală, in- 
clusiv taxidermia ; | 

k) Metodele moderne de inventariare ŞI catalogare; 
l) Rutină în afacerile obișnuite; contabilitate şi socoteli; 
mn) Cunoașterea suficientă a limbilor franceză şi germană 

(pentru noi, fireşte, şi cea engleză) pentru a puteă consultă biblio- 
grafia periodică și “tratatele. 

5. Obișnuinţa de a mânui uneltele; ; pentru a lucră la lemanărie, 
ferărie şi piatră; . 

"6. Să fie capabil de a scrie corect şi chiar elegant în limba 
engleză (pentru noi în româneşte) şi în special! “de a redactă 
în mod clar şi concis etichetelz și explicaţiile. 

7. Experienţă de a conduce bine asistenții şi în raporturile 
cu autoritățile. 

8. In fine să fie un neruşinat şi îndrăsneț cerşitor (can un- 

scrupulous and shameless begear») Di. 
De sigur că — după cum însuş Sir Hoyle o recunoaşte — 

_un astfel de director ideal, înzestrat cu atâtea cunoştinţe și 
calităţi, nu. se va găsi niciodată. Dar e tot atât de sigur că nu 
se poate conduce şi organiză un muzeu: fără a ave cunoștințe 
adânci în toate ramurile de ştiinţe care privesc acel Muzeu; 
„fără a fi un bun administrator şi organizator de muncă, având 
cunoştinţele speciale cerute spre a puteă” conduce lucrările ce 
se fac în laboratorii, ateliere, etc., cât şi.pe teren; fără a fi un 
bun cunoscător nu numai a valorii ştiinţifice a obiectelor, ci şi 
a valorii lor comerciale, spre a puteă întreține continue . rela- 
ţiuni cu furnizorii de obiecte de artă, antichităţi, obiecte de 
istorie naturală etc. din toată lumea; fără a fi un bun peda- 
gog şi dibaciu demonstrator, care știe a-și adaptă metodele 
'sale de expunere cerinţelor intelectuale şi psihologiei publi- 
cului de toate vrâstele, de orice grad de cultură şi din toate 
clasele și categoriile societății ; ș.a. m. d şi, mai presus de toate, 

  

3) cf. The Education of a Curator, By W. E. Hoyle. Presidential Address, Bristol 
" Conference 1906. în: 'The Museums Journal, 'The Organ of The Museums Associa- 
„tion. Vol, VI. London 1907, pag, 11—s2.
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fără a cunoaşte cu deamănuntul metodele şi întreaga tehnică 
modernă a muzeologiei. | Aa | 

In această din urmă privință, tratatele şi revistele speciale de muzeologie ne: dau fireşte multe învățături folositoare, dar şi o practică îndelungată nu poate fi prin nimic înlocuită. "Tocmai 
de acesa e nevoie de stabilirea unei tradiții, atât în fiecare ţară cât şi chiar în fiecare muzeu, pentru a asigură continuitatea muncei dela o generaţie la alta, pentru a consemnă tor: ce a fost experimentat odată și pentru: a înlesni urmașilor ca să. poată duce la bun: sfârșit opera odată începută, | Ca unul care am fost în fericita situaţie de a organiză muzeul nostru de Istorie naturală și de a-l conduce peste un: sfert de veac, am căutat și eu a fixă rezultatele experienţelor dobândite, fie publicându-le ca lucrări științifice, fie prin acte oficiale. In lucrarea intitulată: «Principiile de organizare ale Muzeului de Istorie naturală din Bucureşti. O contribuţiune miizeologică» am arătat principiile care m'au călăuzit în organizarea acestui muzeu şi am dat un program pentru lucrările ce vor trebui . făcute pentru ducerea la bun Sfârşit a operei începute. Ani avut satisfacțiunea ca propunerile mele de reforme muzeologice să . fie bine primite şi în străinătate Şi ca muzee mari — între care Muzeul de Istorie naturală din Berlin 1) — să pună în aplicare principiile stabilite de mine pentru modul de expunere a faunei. ţării în diorame cu mediul lor natural, 

„În această lucrare nu am putut însă trată decât chestiunile ! privitoare la modul de aranjament al colecțiunilor publice. 

  

2) Cf, Prof. IP. Kikenthal. Das Berliner Zoologische Museum, Vossische Zeitung August 1918. | ' : . «Vizitarea muzeului nostru este fără îndoială prea mică. Aci trebue numai dec «o reformă. In loc de statistice detailate voiu arătă numai ca exemplu: că Muz ră «de Istorie Naturală din Bucureşti are anual 300.000 vizitatori pe când cel din uzet 
enumai 70.000; ceeace în raport cu populaţia înseamnă că Muzeul din N rlin tmâniei are de 24 ori mai mulţi vizitatori ca cel din Capitala Germaniei 

«o parte din Forme în așă zise «Grupe biologice», Fauna, Germaniei, pentru expune. «rezervat o sală specială, ar fi cel mai frumos dacă am puteă-o expune în eg: care s'a In urmă Direcţia acestui Muzeu mi-a cerut fotografii, Proecte, planuri 19rame..., dioramele Muzeului din Bucureşti şi m'a rugat să le dau tot concursul 5 Ste», după aranjament. 
j Pentru noul
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„Pentru a creă. o tradiţiune şi pentru a asigură o funcţionare. 
automatică a întregului mecanism al acestui. aparat cultural, : : 
chiar atunci când conducerea-va trece în mâna altor persoane, eră 
nevoie de o descriere mai amănunţită a întregei organizări, - 
astfel cum a fost ea concepută și cum s'a cristalizat în forme. 
impuse de necesităţile evoluţiei pe care a percurs-o şi de pro- 
blemele ştiinţifice şi culturale pe care a avut a le rezolvi. După 

"multă chibzuinţă am ajuns la convingerea că forma cea mai 
nimerită şi mai corespunzătoare scopului este cea a unui 
«Regulament pentru organizarea Muzeului de Istorie naturală», 
care eră necesară şi pentru a creă o bază legală modului de 
funcţionare a acestui Institut și îndatoririlor, întregului său 
personal. ' m | | 

Acest regulament —care sper că va fi decretat — nu este 
însă decât un tratat de muzeologie condensat şi 'codificat şi 
principiile sale pot fi aplicate tot atât de bine —cu oarecare 
adaptări — la orice alte muzee și colecţiuni publice. "Tocmai 
de aceea îl voiu publică ca o anexă a acestei conferințe, în 
speranță că — şi în acest mod — voiu puteă contribui cu expe- 
riențele mele. îndelungate la rezolvirea problemei generale a 
muzeelor 'din România. - | 

“Domnilor Colegi, 

Ținând această conferință în Academia Română, intențiunea 
mea nu a fost numai de a'vă pune în curent cu starea unei 
interesante chestiuni, care priveşte atât de aproape cultura na- 
ţională. Am voit totodată să vă atrag atenţiunea și asupra ro- 
lului important ce-i revine acestei înalte instituțiuni de cultură 
în rezolvirea acestei mari probleme culturale a țării. 

Astăzi când vieaţa Statului nostru s'a pus pe o bază atât 
de largă, când toate instituțiunile ce-l compun trebuie să-şi 
prefacă programele de activitate spre a corespunde nouei lor 
meniri, e timpul ca și instituțiunea noastră —care, dela crearea ei 
e simbolul unităţii culturii neamului românesc — să păşească 
cu energie şi să ia inițiativa îndrumării şi rezolvirii marilor 
probleme ce i le impun împrejurările de astăzi. Ea nu trebuie 

3 A. R. — Mem. Ştiinţifice. Seria. 111. Tom 1, 9.
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să piarză din vedere că tot ce s'a câştigat — prin. îndelungata pregătire sufletească pe care a îndrumat-o ea și prin sângele „care s'a vărsat de atâția viteji fii ai vechiului Regat — nu poate fi consolidat decât prin cultură. Această consolidare prin cul- „tură a unității sufletești a naţiunii noastre, Precum şi înălţarea ei la un nivel care să-i permită a produce pe teritoriul etnic al Poporului român o civilizaţie proprie și originală, este noua 
menire a Academiei Române, în vederea căreia trebuie să se 
organizeze. spre a-și puteă îndeplini mai departe rolul ei con- 
ducător, 

ÎN 

Bucureşti, Z6 Februarie 7023. 
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a ANEXA 

PROIECT DE REGULAMENT AL MUZEULUI 
„NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ 
„n DIN BUCUREŞTI | 

ai n CAP. 1 

“SCOPUL MUZEULUI 

Art. 1. Muzeul. naţional de Istorie naturală din Bucureşti este muzeul! 
central al ţării pentru. toate ramurile ştiinţelor naturale şi are de scop: de 
a adună, prepară, studii, clasifică, conservă și expune toate colecțiunile nece- 
sare pentru studii și cercetări ştiinţifice, pentru nevoile învăţământului de toate gradele şi categoriile și pentru popularizarea acestor științe, 

Pe lângă studiile generale ştiinţifice, acest muzeu mai are, ca scop spe- cial, să organizeze și să înlesnească studiarea sistematică a naturii țării şi a 
problemelor ce decurg 'din ea, precum şi să adune materialele necesare în „vederea acestor cercetări, ” | 

  

| CAP. II E 

DESPRE COLECȚIUNI 
a) Scopul şi felul colecțiunilor 

Art. 2. Potrivit scopului general al Muzeului, el are a organiză urmă- 
toarele feluri de colecţiuni: Si 

a) Colecţiuni generale științifice; 
b). Colecţiuni speciale privitoare la studiul şi cercetarea naturii țării şi 

"a poporului; e - " 
c) Colecţiuni necesare înlesnirii învățământului superior, în toate ramu- - rile ştiinţelor. naturale; : - N 

„_d) Colecţiuni didactice, potrivite necesităţilor învățământului şecundar şi inferior, de toate categoriile; 

3*
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7 

e) Colecţiuni publice pentru popularizarea generală a tuturor ramurilor 
științelor naturale și aplicațiunilor lor. Sa 

Art. 3. După natura lor, colecțiunile Muzeului se 
secţiuni: e . 

împart” în următoarele 

_a) Zoologie, anatomie și embriologie comparată; Zoogeografie, faunistică, 
Biologie generală şi Oecologie; Palaeozoologie; Zool ogie aplicată; 

.6) Antropologie, anatomie umană normală și, patologică, teratologie; 

aplicată; Phytopathologie; 
d) Mineralogie, petrografie şi podologie; 
e) Geologie și geologie aplicată; - 
J) Oceanografie, .potamologie și limnologie; 
£) Aquarii, terarii, insectarii. E 

b) Oiganizarea colecțiunilo 

" Ltnografie generală; Preistorie (întrucât e în legătură cu omul preistoric); 
c) Botanică şi palaeophytologie; Phytogeografie şi floristică; - Botanică 

7 
Art. 4. Colecţiunile Muzeului sunt preparate, clasificate, conservate şi expuse astfel, ca să se păstreze încât mai bună stare şi ca să poată servi cât mai bine destinațiunii lor. In acest scop ele sunt împărţite în două secțiuni separate: Colecţiunile publice şi Colecţiunile de studii şi cercetări. ştiinţifice. Art. 3. Colecţiunile publice, având de scop cultura generală, nevoile învă- țământului de toate gradele şi categoriile, popularizarea ştiinţelor şi desvol- tarea sentimentului iubirii conştiente de ţară în “toate păturile sociale sunt ? alcătuite și aranjate în mod cât mai sistematic spre a corespunde acestui scop. | Ele sunt conservate şi expuse în vitrine speciale, într'un mod cât mai înstruc- tiv şi atractiv, spre a puteă fi vizitate de toată lumea în anumite zile şi ore ” Ele trebuie să mai pună în evidenţă frumuseţile şi bogăţiile naturale 
Art, 6. Colecţiunile de studii şi cercetări Științifice, 

varea şi progresul ştiinţei în general şi studiul naturii p 
conservate, clasificate şi înmagazinate în camere sau de 

ale ţării. 
având de scop culti- 
atriei în special, sunt 
pozite separate, unde pot fi studiate numai de specialişti cu învoirea specială a Directiunii, . 

c) Inventariarea colecțiunilor 

Art. 7. Atât colecțiunile publice cât şi cele ştiint 
şi inventariate, purtând fiecare preparat sau obiect de mu 
gistrare. Inventarierile vor fi ţinute zilnic la curent 
achizițiunile noui care intră în colecțiuni. In inventa 
prevedea pentru fiecare obiect: proveniența sa, mo 

' 
data. , 

Art. 8.. Materialele de studii nu vor fi trecute în inventare 
decât după ce vor fi studiate şi determinate şi după ce se y 
numai acele anume obiecte care merită a fi preparate şi a se: 
țiunilor. 

țifice vor fi catalogate 
zeu un număr de înre- 
înregistrându-se toate rele colecțiunilor se va dul de achiziționare şi 

le colecțiunilor 
or alege din ele 
incorporă colec- 

m
a
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Deasemenea nu se vor trece în inventariile colecţiunilor nici acele obiecte 
„sau preparate care prin starea lor nu merită a figură în colecțiuni, rămânând 
„a servi numai ca material consumabil de laborator sau pentru reprepararea 
altor obiecte. "Toate acestea se vor trece numai în registrele provizorii ale depo- 
zilelor de materiale. 

Art. 9. Obiectele de o calitate inferioară și dubletele vor formă o Colec- 
Hiune specială de dublete, servind pentru schimburi sau pentru donaţiuni la 
alte muzee și instituții științifice, şcoli, etc. 

Art. 10. Desființarea obiectelor deteriorate din colecțiuni sau trecerea: 
lor la depozitul de dublete, precum și scăderea lor din inventariile colecţi- 
unilor. se va face numai după propunerea şefului secţiunii respective şi numai 
cu învoirea specială a directorului. În acest caz se va notă în . registrul de 
inventar la rubrica de observațiuni, semnându-se de custodele respectiv şi 
de director. e 

d) Modul de achizițiune al colecțiilor 

Art, 11. Colecţiunile Muzeului se sporesc în următoarele moduri: 
a) Prin excursiuni, expediţiuni și explorări sistematice organizate de per- 

sonalul Muzeului; E Si 
d) Prin cumpărare; 
c) Prin donaţiuni de tot felul; 
d) Prin schimburi. a 

7 

e) Donaţiuni : 

Art, 12. Direcţiunea Muzeului este obligată a ţineă un Registru special 
de donaţiuni, cu cotor, din câre va eliberă donatorului 6 chitanță pentru obiec- 
tele dăruite Muzeului. Direcţiunea Muzeului nu este totuș :obligată de a 
primi orice donațiune şi de a încorporă în colecții obiecte, pe care, în urma 
studiului, le-ar găsi că nu merită a fi încorporate în ele. 

Art. 13. Obiectele donate şi găsite că merită a fi expuse în sălile publice 
vor purtă pe etichetă numele donatorului. Totuș, colecţiunile publice fiind 
alcătuite în virtutea unui plan sistematic de instrucţie și popularizare, bazat 
pe expunerea numai a tipurilor caracteristice, Direcţiunea Muzeului nu poate 
fi obligată de a expune în întregime colecţiuni ce-i s'ar dărui şi care nu ar 
întră în cadrul planului unitar al colecțiunilor fiecărei secțiuni. | 

Art. 14. Direcţiunea Muzeului poate acceptă şi donaţiuni în bani sau 
alte valori, fie pentru achiziţiuni de colecțiuni şi materiale, fie pentru orga- 
nizări de expediţiuni, explorări, etc. In acest caz ea va prezintă însă, atât 
Ministerului Instrucțiunii Publice cât şi donatorului, acte justificative deta- 
liate de modul de întrebuințare a acestor sume. Obiectele achiziționate sau „colectate se vor trece în inventar cu specificarea numelui donatorului.



38 , - DR. GR. ANTIPA 

m Sa CAP, III, | 
DESPRE LABORATOARE, ATELIERE ȘI: BIBLIOTECĂ 

Art. 15. Pentru studile şi cercetările ştiinţifice, precum şi pentru pre- _pararea şi clasificarea colecțiunilor, Muzeul are laboratoriile şi atelierele sale, special amenajate spre a puteă servi lucrărilor ce se fac în Diferitele ramuri ale științelor naturale, precum şi.o bibliotecă pentru diferitele spe- - cialități. | „| a Art. 16. Laboratoarele și biblioteca Muzeului servesc. în primul rând lucrărilor personalului științific al acestui institut. Totuş, cu învoirea Direc- țiunii, pot fi admise a lucră în ele şi persoane străine, care au pregătirea ştiinți- fică necesară spre a puteă face cercetări: speciale în. diferitele domenii ale ştiinţelor naturale, precum şi specialiştii cari fac studii „asupra colecțiunilor ştiinţifice ale Muzeului sau asupra naturii ţării. ,- RI Art. 17. In atelierele de preparatorie — dermoplastică, osteologie, etc. — se vor prepară numai obiectele destinate colecțiunilor Muzeului. Direcțiunea - Muzeului poate totuș îngădui preparatorilor ca, în orele libere, să facă şi lucrări particulare, mai cu seamă colecţiuni didactice sau Preparate care au a servi la scopuri culturale, i E e Art. 18. Toate aparatele, instrumentele şi. mobilierul din laboratoare și ateliere vor fi inventariate în registre speciale. Scăderi din inventar 'a obiec- telor uzate sau deteriorate se vor face în urma propunerii şefilor acelor labo- tatoare sau ateliere şi numai cu aprobarea directorului, notându-se în inven= tar la rubrica observațiunilor, a Aa o Art. 19. Cărţile din bibliotecă vor fi inventariate într'un registru special şi vor fi catalogate după autori şi materii. Ele servesc numai trebuintelor.. Muzeului şi a persoanelor admise a lucră în laboratoriele sale. Art. 20. Pentru: materialele consumabile din laboratorii şi ateliere se vor țineă Registre speciale de depozite, arătându-se întrebuințarea lor. 

CAP. 1v 
DESPRE PERSONAL 

a) Directorul 
Art. 21. Conducerea științifică, tehnică şi. administrativă a Muzeului este încredințată directorului. E] este şeful întregului personal și are res- | punderea pentru starea și bunul mers al întregei instituțiuni,. Art, 22. Funcțiunea de director al Muzeului..de Istorie naturală nu poate fi încredințată decât la persoane care întrunesc următoarele condițiuni: 1) Să poseadă titlul de doctor în ştiinţele naturale, având ca specialitate de preferință — zoologia; 2) să fi produs lucrări ştiinţifice importante de spe-- cialitate, şi 3) să aibă cunoștințe aprofundate de muzeologie şi: metodele ei şi să fi făcut practică în vre'un institut ştiinţific similar din țară sau străinătate. 

N 

+
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Directorul, astfel ales, va fi numit cu titlul de provizoriu. In timpul pri- 
milor ş ani de funcționare el va puteă fi înlocuit, dacă va da dovezi că nu are 
aptitudinele necesare pentru a conduce un astfel de institut. După ş ani el 
capătă de drept titlul de definitiv, E 

Numirea sa se face prin decret regal pe baza propunerii Ministrului 
Instrucțiunii Publice. i : 

Art. 23. Directorul Muzeului de Istorie Naturală este asimilat, în rang, 
salariu, drepturi la gradaţie pentru vechime şi drepturi de stabilitate, cu pro- 
fesorii universitari, , | 

Art. 24. Indatoririle directorului sunt: N 
a) El conduce și administrează întreaga instituțiune și este șeful direct 

al întregului personal; | o 
b) Face planurile generale de organizarea tuturor felurilor de colecțiuni 

şi hotărăște modurile de conservare, preparare și expunere a lor; | 
c) Dă directive pentru. activitatea ştiinţifică din laboratoare și coordi- 

nează și armonizează lucrările personalului . ştiinţific. Deasemenea el' sta= 
bileşte planurile generale de explorări științifice şi organizează excursiunile 
sau expedițiunile în acest scop; | | 
„_d) Dirije şi supraveghiază lucrările preparatorilor, desenatorilor, șefilor 
de ateliere și a întregului personal tehnic; E | 
„_e) Conduce, şi controlează expunerea şi etichetarea cât mai instructivă 

a colecţiunilor publice, îngrijindu-se ca să se alcătuiască note și schițe expli- 
cative, modele, reconstrucții, desenuri, picturi murale călăuze, etc., pentru 
a înlesni cât mai mult popularizarea şi a face astfel ca colecţiunile expuse 

„să producă maximul de efect cultural; 

J) Supraveghează conservarea în bună stare a colecţiunilor și inventari- 
area lor, precum și se îngrijeşțe de determinarea şi clasarea de către specia- 
liști a materialului științific-adunat în depozitele Muzeului; 

2) Poate organiză conferințe publice, cursuri libere, proiecțiuni cine- 
matografice, etc., în sălile Muzeului, atât în interesul popularizării cât şi al 
științei. 

Când mijloacele vor permite construirea în localul Muzeului a unei săli 
speciale pentru conferinţe, directorul va organiză în fiecare an la o epocă 
anumită un ciclu de conferințe publice sau de cursuri speciale cu demon- 
strațiuni, la care va participă în mod obligatoriu întregul personal ştiinţific 
al Muzeului. Directorul poate invită să țină conferinţe şi pe alți oameni de 
Ştiinţă din țară sau străinătate, exploratori ştiinţifici, etc., din toate ramurile 
ştiinţelor naturale; . ! 

h) Redactează publicaţiunile ştiinţifice ale Muzeului, în care se vor con- . 
semnă rezultatele studiilor şi cercetărilor făcute în laboratoarele acestui 
institut. În acest scop, când fondurile disponibile vor permite, se va publică 
un buletin al Muzeului de Istorie Naturală,: Cataloagele rezonate ale colec- 
țiunilor şi o Arhivă specială pentru studiile și cercetările asupra țării şi popo- 
rului român; ” |
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i) Regulamentează raporturile Muzeului cu publicul, studenţii Uni- 
versității și a diferitelor școale superioare, şcoli, etc., atât întrucât priveşte 
vizitarea colecțiunilor publice cât și privitor la condițiunile în care persoanele * 
străine pot fi admise a lucră în colecţiunile. de studii şi cercetări şi în labora- 
toarele Muzeului; - | - 

j) Se îngrijește de noile achiziţiuni pentru îmbogățirea şi completarea 
colecţiilor, în care scop face călătorii, întreține relațiuni cu voiajorii și stați- 
unile ştiinţifice și cu magaziile de obiecte naturaliste din lume și stă în legă- 
turi de schimb cu muzeele din străinătate şi cu alte asemenea institute; 

.k) Supraveghcază întreţinerea în bună stare a localului şi regulata func- . 
ționare a tuturor instalaţiunilor, precum și ţinerea la curent a tuturor inven- 
tariilor de mobilier, aparate, etc. și a registrelor de materiale consumabile 
din depozitele Muzeului; | e | Lc - 

1) Conduce administraţia - Muzeului și întreţine în acest scop cores- 
pondența cu Ministerul Instrucțiunii Publice, precum și cu alte autorități 
sau instituţiuni. Incassează fondurile prevăzute pentru cheltuelile Muzeului 
și prezintă Ministerului acte justificative. pentru întrebuinţarea lor, conform 
legii contabilităţii Statului. Alcătueşte proiectele de buget anuale ale Muzeului. 

Art. 25. In lipsa Directorului, afacerile curente ale Muzeului se conduc 
de subdirector, iar în lipsa unui subdirector de către unul din custozi desemnat. 
de director de a îndeplini această funcțiune. A 

Art. 26. Directorul Muzeului este ajutat în îndeplinirea atribuțiunilor 
sale de personalul ştiinţific și administrativ, care este pus sub ordinele sale 
directe, În acest scop se va ţine în cancelaria Muzeului un Registru. de ordine 
în care directorul va înscrie dispoziţiunile sale şi de care personalul vizat 
va semnă că a luat cunoştinţă spre executare. Condica de ordine face parte 
din arhiva cancelariei : Muzeului. . P 

Art. 27.: Directorul Muzeului de. Istorie Naturală din Bucuresti este 
consilierul permanent al Ministerului Instructiunii Publice în toate chesti- unile privitoare la organizarea și. funcţionarea Muzeelor cu colecțiuni de 
Istorie Naturală din tot cuprinsul Regatului României i 

El este deasemenea reprezentantul de drept al Muzeului față de toate autorităţile care ar cere avizul său în diferite chestiuni ştiinţifice, economice 
sau culturale. 

b) Personalul ştiinţific 

Art. 28. In afară de Director, 
compune din: " | | 

a) Custozi (Conservatori) sau Șefi de secțiuni şi b) Asistenţi. 
„Custodele cel mai vechiu, sau cel pe care-l desemnează directorul înde- 

plineşte tot odată şi funcțiunea de subdirector > 
Art. 29. Personalul ştiinţific al Muzeului este asimilat — în rang, salariul 

drepturi la gradaţie pentru vechime şi drepturi de stabilitate — cu Personalul ştiinţific al laboratoarelor universitare, şi anume: Custozii sau șefii de secti îp 
se asimilează cu șefii de lucrări iar asistenții cu asistenții universitari Petr : | Stea; . u 

personalul ştiinţific al' Muzeului se mai
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merite deosebite câștigate în acest Muzeu și publicaţiuni ştiinţifice impor- - 
tante custozii, pot fi înaintați — după cel puţin ro ani de serviciu — la rangul 
şi salarul de profesori agregați. Drepturile la gradații pentru vechime, câști- 
gate prin serviciul. în alte laboratoare sau în învăţământ, contează; 

Art. 30. Custozii și 'asistenții trebuie să posedă titlul academic. cores- 
punzător pentru specialitatea pentru care sunt numiţi. Se poate face excepţie 
dela aceasta numai pentru unii specialiști recunoscuți, care au dat dovadă 
de activitate indelungată întro specialitate sau care fac dejă parte din per- 
sonalul ştiinţific al Muzeului de cel puţin ro ani. - 

Custozii sunt numiţi prin decret regal, după recomandarea directorului, 
iar asistenții prin deciziune ministerială. - . 

„. Art. 31. In afară de personalul. ştiinţific. bugetar,' Muzeul mai 'poate 
aveă şi custozi sau asistenți onorifici sau voluntari, pentru anume secţiuni 
speciale. . “ | 

Art. 32. Indaroririle custozilor sunt: . 
a) De a secundă pe director în conducerea, organizarea și administrarea |. | Muzeului și de a execută orice fel de însărcinări ce li se dă în această privință. 
d) De a îngriji fiecare de buna stare și de îmbogățirea colecțiunelor ce le sunt date în păstrarea lor şi de a le determină, prepară, conservă și clasi- fică conform prescripțiilor ştiinţei. Ei vor face inventarele acestor colecţiuni şi le vor ţine la curent, precum şi-vor face — după directivele directorului — cataloagele rezonate ale colecțiunelor: Sa „ c) De a studiă şi determină materialul ştiinţific recoltat — de ei sau de. alte persoane — în escursiuni, expediţiuni şi exploraţiuni, 

cumpărături, donaţiuni, schimburi etc. şi de a- 
încorporându-l în colecţiunile Muzeului. 
„d) De a aranjă, conform planului general hotărît de director, obiectele ŞI preparatele care compun colecţiunile publice și de a le completă valoarea lor instructivă prin etichete, note, schițe, modele etc., cât mai explicite. e) Dea supravegheă și îndrumă prepararea obiectelor aparținând colecțiu- nelor din secţiile ce le administrează fiecare din ei. 

/) De a ţine la curent inventariile întregei averi a Muzeului — biblio- tecă, laboratoare, mobilier, vitrine, aparate, instrumentee, ete. — și registrele de materiale consumabile din depozite. | .8) De a supravegheă sălile publice, controlând: 
regulată a Muzeului, ordinea, curăţenia localului, personalul: de pază, etc.; de a da explicațiuni la cerere şcoalelor. sau străinilor care vin să viziteze Muzeul, precum şi de a sta la dispozițiunea persoanelor care vor să facă studii speciale în colecțiunile ştiinţifice Şi în laboratoarele. Muzeului. h) In lipsa unui secretar special, de a face lucrările de cancelarie, cores-, pondenta şi contabilitatea Muzeului precum şi a ține arhiva, i) Fiecare custode prezintă directorului la finea anului bugetar un raport , de desvoltarea colecțiunilor date în păstrarea să şi de studiile ştiinţifice făcute in secţiunile ce le administrează, spre a servi la alcătuirea raportului general 

sau provenit. din 
| prepară, etichetă și conservă; 

deschiderea şi închiderea 

anual. - 

3a A. R.— Mem. Ştiinţifice. Seria IN. Tom. L. 9.
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Art. 33. Asistenţii au îndatorirea de a asistă pe director şi pe custozi în: lucrările lor ştiinţifice, tehnice şi administrative. Ei vor luă parte la deter- minarea, prepararea, conservarea şi inventariarea colecțiunelor, precum și la lucrările necesare pentru expunerea ŞI etichetarea lor. In lipsa de custozi ” suficienţi, directorul poate încredință asistenților 'și 'conducerea unor anume secțiuni pentru care s'au specializat.. |] 

c) Despre preparatori şi desenatori 

la gradație pentru vechime. Totuș, lor nu li se cere să aibă un titlu academic, ci numai să deă dovada că posedă cunoştinţe suficiente științifice în speciali-. tate pentru care -lucrează şi că sunt maeștri buni în arta şi meseria pentru care sunt angajați, precum şi că posedă metodele de a colectă material știin- țific. Preparatorii pot fi angajaţi şi cu contract din străinătate Art. 35. Îndatoririle preparatorilor sunt: , a. 
a) De a face excursiuni pentru a adună material de colectiuni precum şi de a întovărăși şi ajută pe director și custozi în excursiunile los de explorări științifice, - EI - b) De a prepară. materialul adunat după indicaţiunile ce li se dau de către personalul ştiinţific şi de a face Preparate instructive, modele etc., pentru colecţiile publice." | | Me „€) De a revizui în permanență toate colecțiunile din sălile publice şi din depozitele științifice spre a le întreţine în bună stare, a despulberă dula- purile, a le desinfectă şi a repară orice început de stricăciune a preparatelor şi obiectelor din colecțiuni. | : e ae d) De a ţine inventariile tuturor uneltelor şi mobilierului din 'atelierele lor şi registre de materialul consumabil ce li se dă în paza lor. e) Dea învăţă arta de a prepară, conservă şi face colecțiuni pe absolventii şcoalelor normale care vin să facă practică în atelierele Muzeului. - Art. 36. Maeştrii preparatori' pot fi ajutaţi în lucrările lor de ajutori de preparatori, iaxidermişti etc. _ “ . 
Art. 37. Indatorirele desenatorilor sunt: 
a) De a scrie caligrafic etichetele şi textel 

nile publice. “ 
5) De a face schiţe, desenuri, reconstrucțiuni etc. pentru explicarea colec- ţiunilor publice, precum şi picturi murale pentru diorame sau vederi din „natură, cari completează valoarea instructivă a colecțiunilor expuse. c) De a face desenurile necesare pentru studiile şi publicaţiunile . per- | sonalului ştiinţific. | | 

Art. 34. Preparatorii şi desenatorii au acelaş salar ca şi asistenții, cu dreptul 

1 N A 

e explicative pentru colecţiu- 

- d) Personalul tehnic, administrativ şi personalul de serviciu . 

Art. 38. Muzeul are un personal special: pentru administrațiunea sa 
” interioară, pentru paza localului şi a instalaţiunilor salc de apă, lumină, căldură : 

> aquarii, mobilier, vitrine, depozite de combustibil și de materiale ctc.; pentru; 
d 
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paza ordinei în sălile publice când Muzeul este deschis i pentru întreţinerea 
curățeniei; pentru serviciul laboratoarelor şa.m.d. 

"Aceştia sunt: intendent, mecanic, lemnar,' portar, paznici, laboranți și 
servitori. : E i IE 

- Art. 39. Numărul acestor. funcţionari se va prevedea în bugetul anual! al Muzeului potrivit necesităţilor şi desvoltării pe care o.va luă acest institut și în raport cu fondurile bugetare de care se va dispune. Salariile lor se vor : | fixă după normele instituţiunilor similare și a - laboratoriilor. universitare. - 

„V. DISPOZIȚIUNI FINALE 
„Art. 40. Directorul Muzeului este autorizat ca în limitele prescripţiunilor - acestui regulament general să ia dispozițiuni şi să facă regulamente speciale privitoare: E i 

a) La serviciul interior şi îndatoririle personalului. a b) La modul de vizitare al Muzeului de către public, studenţi, şcoale, „străini, etc, a i CR €) La modul de funcţionare şi de administraţie al diferitelor secţiuni. d) La folosirea colecţiunelor ştiinţifice, laboratoare, bibliotecă, etc. şi la codiţiunile de admisibilitate a persoanelor străine în ele. "e) La publicaţiunile Muzeului, Ci II 
/) la stabilirea tututor modalităților pentru punerea în aplicare a prin- cipiilor prevăzute în prezentul regulament. : .: 

“Art. 41. Toate autoritățile şi serviciile Statului și administrative, agricole, silvice, 
da tot concursul lor şi a înlesni 
ştiinţifice în tot cuprinsul țării 
de câte ori s'ar descoperi în vre 

în special organele 
serviciile pescăriilor, etc., sunt îndatorate a - 
personalului Muzeului studiile și explorările 
precum şi a semnală direcțiunii Muzeului 

o localitate obiecte ştiinţifice interesante,
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Precuvântare. 

I. Insemnătatea generală a muzeelor şi evoluţia lor. , 
II. Muzeele din România și starea lor actuală 

r. Nevoile la cari au a răs 
2. Muzeele din vechiul R 

CUPRINSUL 

3. Muzeele din provinciile alipite . 
Basarabia 

Transilvania şi Banat . 
Bucovina 

„III. Plan pentru organizarea generală a muzeel 
“1. Muzeele naționale 
2. Muzeele speciale . . 
3. Muzeele provinciale. 
4. Muzeele regionale, comunale sau “districiuale! 

IV. Politica statului în chestiunea organizării muzeelor - , 

. 

. 

. 

(Muzee generale) 

V. Principiile de organizare ale unui muzeu . 
Ultim cuvânt: Rolul Academiei Ro 

nizării muzeelor în România . 
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