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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZEELOR 2010 

În secolul XXI, muzeele se află la răspântia unor mari transformări, în cadrul economiei şi al mediului 
globale. Ele se găsesc în poziţia de a se preocupa de urgenta necesitate de a salva diversitatea culturală şi
biodiversitatea, ca patrimoniu comun al omenirii. Peste tot, în lume, muzeele se îndreaptă către susţinerea durabilităţii 
ambientale, culturale, economice şi sociale. Muzeele au un rol important de jucat, în calitate de mediatori ai acestor 
transformări. Pentru Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), anul 2010 va reprezenta o piatră de hotar pentru 
promovarea dialogului intercultural, a respectului mutual şi a practicilor care vor pune în valoare etica 
intergeneraţională, pentru incluziunea tinerilor în muzee. Pentru muzee, acest an va constitui o provocare în vederea 
constituirii muzeului ca proces, forum şi construct intelectual. 

În 2010, Ziua Internaţională a Muzeelor, sărbătorită, ca în fiecare an, la 18 mai, desfăşurată sub genericul 
Muzeele pentru armonia socială, va fi dedicată preocupării pentru urgenta necesitate de a proteja şi a salvgarda toate 
formele de patrimoniu (material şi imaterial, mobil şi imobil, cultural şi natural), mai ales, în ţările şi regiunile unde 
aceste resurse ale patrimoniului sunt ameninţate de conflicte armate, foamete, schimbări climatice, trafic ilicit şi
tensiuni între tendinţele de conservare şi cele de dezvoltare. Fundamentul armoniei sociale constă în dialog, toleranţă,
coexistenţă şi dezvoltare – bazate pe pluralism, respectul pentru diferenţă, competiţie şi creativitate. 

Din această perspectivă, fiecare dintre noi trebuie să fie preocupat de problema creşterii calităţii serviciilor 
profesionale oferite de muzee, oferind prioritate capacităţii de a edifica, la toate nivelurile, mai ales, la cele care sunt 
legate intrinsec de funcţiunile muzeale de bază: documentarea, cercetarea, conservarea, comunicarea şi dezvoltarea. 

Pentru membrii ICOM, Ziua Internaţională a Muzeelor trebuie să fie un prilej de reflecţie: cum putem 
stimula mai bine şi în mai mare măsură accesul la resursele generate de ICOM, precum şi utilizarea lor? Cum poate fi 
promovată o cultură a păcii, prin intermediul muzeelor, ştiut fiind că, de exemplu, chiar şi armonia socială este 
percepută în multe feluri, din perspective diferite, de la cultură la cultură.

Ziua Internaţională a Muzeelor, sărbătorită, începând din 1977, în fiecare an, la 18 mai, va constitui un prilej 
pentru creşterea gradului de conştientizare a importanţei rolului şi status-ului muzeelor, în demersul de promovare a 
armoniei şi incluziunii sociale. Anul 2010 va reprezenta, fără îndoială, momentul unui nou record, după ce, în 2009, 
când tema a fost Muzeele şi turismul, Ziua Internaţională a Muzeelor a fost celebrată de circa 20.000 muzee, din peste 
90 de ţări, cu ateliere, conferinţe, vizite insolite şi ghidaje nocturne. Suntem convinşi că, în 2010, muzeele din întreaga 
lume, inclusiv, muzeele din România, vor dovedi că armonia socială, care presupune înţelegerea, în ciuda deosebirilor 
de vederi, şi căutarea unui spirit comun, în pofida diferenţelor, vor reuşi să atragă un număr record de vizitatori, prin 
programele speciale şi prin angajamentul muzeografilor, pentru a aduce muzeele cât mai aproape de public, de 
cetăţean, de comunitate. 
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