
\&quot;Brukenthal\&quot; e tare la aparitii internationale
in "British Archaeological Reports", specialistii din Romania au fost prezenti doar cam o data la zece ani.
Ei bine, ne-a venit randul din nou, asa ca primele situri neolitice din tara ne asaza iar pe Harta celebrei
publicatii stiintifice. "Din Romania s-a publicat in aceasta serie de studii stiintifice o data la zece ani.
British Archaeological Reports este telul oricarui cercetator, oricarui arheolog din lume: colectia e editata
la Oxford si apare de vreo 40 de ani, fiind foarte bine cotata. Printr-un program coordonat de Academia
de Ştiinte a Poloniei reusim sa publicam si noi. Este vorba de un proiect axat pe primele situri neolitice
din centrul si sud-estul Europei, iar cel de-al doilea volum este dedicat siturilor de pe teritoriul
Romaniei", spune Sabin-Adrian Luca, editor al volumului, alaturi de Cosmin Suciu. Volumul dedicat
Romaniei are 136 de pagini, cu ilustratii, si costa 33 de lire. 
  
  Europa se prezinta prin muzeele sale, acesta este sloganul care a stat la baza alcatuirii de catre ICOM
Europa a volumului "Reflecting Europe in its Museum Objects". Peste 116 dosare au fost primite de la
muzee din Europa si doar 49 de imagini au fost selectate pentru volumul final. Una dintre aceste imagini
a fost propusa de Muzeul National "Brukenthal" si nu este vorba de un vreun tablou asa cum ati putea
crede, ci de o creatie a gruparii Şoimii Şatrei. "Am tinut sa participam cu imaginea lucrarii pe care Şoimii
Şatrei au creat-o in Brukenthal, pornind de la pictura lui Peter Bruegel "Masacrul inocentilor". Am vrut sa
testam care este atitudinea Europei fata de operele create de Şoimii Şatrei. Daca n-ar fi avut valoare,
aceasta opera nu ar fi fost selectata pentru a reprezenta Romania", subliniaza Sabin Adrian Luca.
"Reflecting Europe in its Museum Objects" a fost editat in 5000 de exemplare si a fost distribuit la
Conferinta Mondiala ICOM , in scopul cresterii vizibilitatii muzeelor din Europa. 
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