
Managementul muzeelor, discutat la Sibiu
Shanghai, Sankt Petersburg, Barcelona - aceasta este "vecinatatea" in care Sibiul intra prin intermediul
CIDOC. Mai precis, acestea sunt cateva dintre marile orase care au gazduit editii ale Conferintei
Internationale CIDOC, iar Sibiului ii revine in aceste zile misiunea de a fi primul oras-gazda din
Romania. 
  
  Deschiderea oficiala a conferintei a avut loc ieri, in prezenta oficialilor: Martin Bottesch, presedintele
Consiliului Judetean Sibiu, Klaus Werner Iohannis, primarul Municipiului Sibiu, dr. Hans-Martin
Hinz, presedintele ICOM, Nicholas Crofts, presedintele CIDOC si dr. Virgil Ştefan Nitulescu,
presedintele Comitetului National Roman ICOM. S-a vorbit despre necesitatea ca muzeele sa
beneficieze de oportunitatile oferite de tehnologia moderna pentru o cat mai buna prezervare a
patrimoniului, despre posibilitatile de documentare care exista in prezent, despre necesitatea pastrarii
valorilor de patrimoniu in muzee, pentru a diminua astfel pericolul saracirii spirituale.
  
  Organizarea la Sibiu, de catre Muzeul National "Brukenthal", a acestui eveniment are loc ca urmare a
unei competitii desfasurate intre mai multe orase interesate de gazduirea conferintei. Sibiul a fost ales
castigator in cadrul conferintei organizate la Helsinki. Astfel, in urmatoarele zile, la Sibiu, specialisti din
30 de tari incearca sa raspunda la intrebari precum: Ce stim cu adevarat despre colectiile noastre si cum
ar trebui sa reactionam fata de presupunerile, nesiguranta si indoiala care fac parte integranta din orice
cercetare istorica? Ce cunostinte ar trebui sa inregistram si sa prezentam publicului - adevarul intreg, fara
sa tinem seama cat de neplacut sau incorect politic ar putea fi, sau un mesaj diferit adaptat fiecarui grup
specific de public? Cine poate contribui cu legitimitate la cunoasterea patrimoniului cultural si cui ii
apartine - institutiei, cercetatorului sau omenirii? Ce mijloace si ce tehnici sunt disponibile acum si spre
ce ne indreapta acestea?
  
  Conferinta se incheie in 9 septembrie.
  
  (M. S.)
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