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 Simpozionul 45 DE ANI DE LA FONDAREA MUZEULUI TEHNICII POPULARE a prilejuit
intalnirea, la Sibiu, a directorilor muzeelor in aer liber din Romania. inceput joi, 9 octombrie, in sala de
conferinte a Vilei Diana, din cadrul Muzeului Civilizatiei Populare Traditionale, evenimentul a
reprezentat o rememorare a celor patru decenii si jumatate de la aducerea primului monument, Moara din
Dabaca.

  
 Inceput ca muzeu al tehnicii populare, proiectul ambitios derulat la Sibiu a progresat foarte repede,
devenind reprezentativ pentru intreaga civilizatie traditionala romaneasca si un reper esential pe harta
culturala a lumii. Reprezentantii Muzeului  "ASTRA ", in frunte cu directorul general, prof. dr. Corneliu
Bucur, au adus in atentia publicului factorii care au dus la rezultatele de exceptie ale cunoscutei institutii
sibiene, neuitand sa prezinte si proiectele acesteia, demonstrand prin aceasta atentia deosebita pe care o
acorda in continuare finalizarii proiectului initial si imbogatirii acestuia. Directorul adjunct al C.N.M. 
"ASTRA ", domnul Valeriu Olaru, a prezentat rezultatele din domeniul reconstruirii si conservarii
monumentelor, iar directorul de specialitate, domnisoara Mirela Cretu, a evidentiat rezultatele
programului Tezaure umane vii, unul dintre cele mai ambitioase demersuri ale institutiei.

  
 Simpozionul a continuat la  "Casa Artelor " cu discursurile de felicitare ale oficialitatilor judetului, ale
reprezentantilor MCC si ale unor institutii partenere. Domnul Ilie Mitea, prefectul judetului Sibiu, a
vorbit despre meritele deosebite ale colectivului astrist si despre necesitatea protejarii valorilor
traditionale la nivel national, apreciind ca  "tara intreaga ar trebui sa arate ca un muzeu ". Domnul prefect
a combatut amestecul dezordonat de traditional si modern din satele romanesti, preferinta oamenilor
pentru kitsch si efectele dezastruoase, in planul imaginii de ansamblu a satelor, pe care le au acestea.

  
 Presedintele CJ Sibiu, domnul Martin Bottesch, a subliniat faptul ca C.N.M.  "ASTRA " reprezinta una
dintre cele mai importante institutii de cultura sibiene, spunand totodata ca institutia pe care o conduce va
face toate eforturile necesare pentru a sustine in continuare buna desfasurare a activitatii muzeale in
Sibiu. Mesaje de felicitare au venit si din partea Mitropoliei Ardealului, prin intermediul prof. dr. Dumitru
Abrudan, din partea MCC, prin intermediul doamnei Lidia Ilea, precum si din partea directorilor unor
muzee invitate la manifestare. Domnul Mihai Dancus, directorul Muzeului Maramuresului, a apreciat ca
munca muzeografilor sibieni reprezinta  "un adevarat act de patriotism ".

    
 Programul simpozionului a mai cuprins dezbateri pe tema repertorierii digitale a patrimoniului
monumental si instrumental din Romania, probleme legate de promovarea imaginii muzeelor in aer liber
prin siturile institutiilor si printr-un pliant al Retelei Muzeelor in aer liber din Romania, precum si
Adunarea generala a Asociatiei Muzeelor in aer liber din Romania.

    
 Dincolo de dimensiunea sa aniversara, simpozionul organizat de Muzeul  "ASTRA " reprezinta un
eveniment cultural deosebit de important, bazat pe schimbul de experienta si pe stabilirea de strategii si
proiecte comune ale muzeelor in aer liber din toate regiunile tarii. 

 Ovidiu Baron
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