
Observator astronomic si locomotiva cu aburi, proiectele &quot;Astra&amp;#8221;
Anul 2009 nu va fi deloc unul de criza pentru Complexul National Muzeal " Astra ". Directorul general
al complexului, Corneliu Bucur, pregateste o serie de proiecte ce, asa cum el insusi a declarat, " vor
transforma anul de criza intr-unul de succes ". in Sibiu, vor aparea, astfel, un observator astronomic si un
tren cu locomotiva pe aburi. in plus, institutia isi prezinta serviciile cultural-turisice pe un site nou.

 Unul dintre proiectele directorului CNMA vizeaza realizarea unui observator astronomic in muzeul in
aer liber, tocmai in Anul International al Astronomiei. Documentatia a fost deja depusa la primaria Sibiu,
inca de anul trecut, urmand ca aceasta sa fie acceptata de primarul orasului. Proiectul vizeaza cooptarea
unor specialisti in astronomie care sa ofere publicului informatii stiintifice si prevede, de asemenea,
realizarea unor programe educationale. " Elevii sibieni vor putea sa cunoasca, astfel, semnificatiile
populare in ceea ce priveste stelele si tot ceea ce se afla pe cer ", a explicat Corneliu Bucur. Construirea
unui asemenea observator astronomic ar duce si la modificarea programului institutiei. Pentru a putea fi
valorificat la maxim, va exista si un program de vizitare nocturn. Cel de-al doilea proiect prevede
introducerea unui tren cu locomotiva pe aburi pe ruta Sibiu-Rasinari. Locomotiva pe aburi, impreuna cu
cele doua vagoane, vor ajunge in Sibiu in urma unor donatii.

 Site nou pentru prezentarea serviciilor
 Serviciile cultural-artistice oferite de CNM " Astra " vor putea fi consultate de sibieni pe un site nou,
www.muzeulastra.ro. Pana in prezent, 150 de turisti din Anglia si-au exprimat dorinta de a participa, anul
acesta, la workshop-urile organizate in cadrul muzeului in aer liber.
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