Muzeul Civilizatiei Traditionale ASTRA
Orasul Sibiu deschide spre vizitare, unul dintre cele mai mari muzee in aer liber din Romania si din
sud-estul Europei, Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA. Acesta este situat in Padurea
Dumbrava, la 4 km de orasul Sibiu. Spatiul impresionant din Dumbrava prezinta, in zone armonios
marcate ca spatiu si tematica, lumea minunata a satului romanesc. Muzeul in aer liber a fost infiintat in
anul 1963, de catre o echipa condusa de Cornel Irimie, sub denumirea de Muzeul Tehnicii Populare.
Abia, din anul 1990 muzeul se va numi Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale. Dar ideea de a
deschide un muzeu etnografic este insa, mai veche, actualul muzeul fiind o continuare a primului Muzeu
Etnografic-Istoric al Romanilor din Transilvania ( fondat la Sibiu in 1905 si inchis in 1950 ).

O moara hidraulica cu aductiune inferioara a fost primul monument adus in Dumbrava Sibiului si il
regasim si astazi in sigla muzeului. Cu timpul colectia a fost dezvoltata, iar muzeul a putut fi deschis
publicului in anul 1967. Cativa ani mai tarziu s-a inceput adaugarea de case taranesti, alaturi de atelierele
mestesugaresti, urmand ca in anul 1989 sa fie adaugate monumentele ca: biserica, scoala, carciuma,
popicaria etc. Suprafata alocata Muzeului ASTRA din Sibiu, muzeu al civilizatiei populare traditionale
este de 96 de hectare, mult mai mare decat a Muzeului Satului din Bucuresti.
Strabatut de 10 kilometri de alei de-a lungul carora se gasesc peste 300 de cladiri, spatiul muzeului este
un loc placut pentru a petrece timpul la sfarsit de saptamana, daca nu in fiecare zi. Ilustrand monumente
originale reprezentative pentru sistemul de valori al satului romanesc muzeul din Padurea Dumbrava
reuseste sa aduca in fata turistilor patrimoniul etnogtafic si monumental, ca parti vi ale civilizatiei
populare. Organizarea muzeului in aer liber este facuta in functie de tematica, astlel sunt descrise cinci
mari sectoare. Alaturi de gospodarii muzeul ne prezinta ateliere pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea
pietrei sau prelucrarea metalelor, dar si ateliere pentru realizarea de imbracaminte si obiecte de uz
gospodaresc, ateliere pentru prelucrarea pieilor si a blanurilor etc. Deasemenea sunt prezentate toate
domeniile precum: agricultura, cresterea animalelor, apicultura, pescuitul si vanatul prin gospodarii
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specifice precum stane, crame, cherhanale etc.
Pe langa acestea, muzeul se poate lauda cu expozitia de scluptura moderna in lemn, oferita de mari
artisti romani si straini ale caror opere sunt inspirate din universul satului traditional. Orice iubitor de
frumos trebuie sa vada aceste monumente, nu poate uita traditia, sau nu poate rata cunoasterea unor noi
obieceiuri, mai mult acest spatiu ofera o lume a satului, a inocentei pierdute, dar si o liniste greu de gasit
in zilele noastre.

Ceea ce atrage foarte multi turisti in muzeul din dumbrava Sibiului sunt si festivalurile mestesugaresti si
diferitele manifestari cu specific etnografic desfasurate aici. Muzeul gazduieste anul, etapa nationala a
Olimpiadei Mestesuguri artistice trditionale, in cadrul unui program de recuperare si revitalizare de catre
tineri, in contextul vietii conteporane, a creatiilor artistice populare traditionale, prin dezvoltarea
talentului si aptitudinilor acestora in sensul producerii de valori autentice de arta populara traditionala.
Deasemenea in fiecare an, in luna august, spatiul muzeal reuneste la Tirgul creatorilor populari din
Romania, pe cei mai valorosi creatori ai centrelor de veche traditie mestesugareasca, reprezentand toate
genurile artei populare: tesut, brodat, olarit, prelucrarea lemnului, osului, metalelor, confectionarea
instrumentelor populare muzicale, a mastilor, pictura pe lemn si sticla, incondeierea oualelor etc. in
fiecare an numarul turistilor creste din ce in ce mai mult.
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Agrementul oferit publicului vizitator este extrem de variat, de la plimbarile cu lotcile pe lac, la cele cu
trasurile si saniile trase de cai, pe aleile muzeului, de la vizitarea cu minicarurile, la oferta culinara
traditionala la carciumioara si hanul din muzeu si cazarea in spatiile din incinta (53 locuri). Deasemenea
nu trebuie uitata popicaria, situata in apropierea Carciumii din Batrani, care dispune de un pavilion rustic
pentru jucatori si de o tabla, pe care jucatorii isi pot trece scorurile realizate in timpul jocului. Atat bilele
cat si popicele sunt confectionate din lemn. Toate acestea fac din muzeul in aer liber din Dumbrava
Sibiului cea mai generoasa si ospitaliera oferta turistica sibiana. Portile Muzeului Civilizatiei Populare
Traditionale sunt deschise in tot timpul anului, zi si noapte. De asemenea, pentru cei iteresati se pot
organiza nunti si diverse alte activitati festive tematice. Muzeul asigura ghidaje de specialitate, pliante,
ghiduri, CD-uri, filme etc.
Orar de vizitare:
Marti - Duminica, orele 10,00-18,00
Luni - intrarea libera (fara vizitarea interioarelor)
Muzeul in aer liber incepe noul sezon in data de 19 aprilie. Programul muzeului va fi prelungit,
acesta functionand intre orele 10,00 si 18,00. Accesul se va putea face si pe Aleea Elevilor, pe Poarta
de la Cacova.. Interioarele monumentelor vor fi redeschise insa dupa 15 mai.

Cuvinte cheie: muzeul satului muzeul astra Muzeul Civilizatiei Traditionale ASTRA
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Tur Virtual in Muzeul Civilizatiei Traditionale ASTRA

Moara de vant caciulata

Mori de vant

Carciuma din Batrani

Lacul din Muzeu

Coplex de industrie textila

Gospodarie de oieri
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Biserica de lemn - Bezded

Intrare / Iesire din Muzeul Satului

Moara de vant cu panze

Alee spre Carciuma din Batrani

Moara plutitoare

Gospodarie de pescari

Atelier pentru prelucrarea canepii

Biserica de lemn - Dretea
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Interiorul Morii de vant caciulata
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