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ZIUA INTERNA4IONAL? A MUZEELOR 2010
În secolul XXI, muzeele se afl la r spântia unor mari transform ri, în cadrul economiei i al mediului
globale. Ele se g sesc în pozi ia de a se preocupa de urgenta necesitate de a salva diversitatea cultural i
biodiversitatea, ca patrimoniu comun al omenirii. Peste tot, în lume, muzeele se îndreapt c tre sus inerea durabilit ii
ambientale, culturale, economice i sociale. Muzeele au un rol important de jucat, în calitate de mediatori ai acestor
transform ri. Pentru Consiliul Interna ional al Muzeelor (ICOM), anul 2010 va reprezenta o piatr de hotar pentru
promovarea dialogului intercultural, a respectului mutual i a practicilor care vor pune în valoare etica
intergenera ional , pentru incluziunea tinerilor în muzee. Pentru muzee, acest an va constitui o provocare în vederea
constituirii muzeului ca proces, forum i construct intelectual.
În 2010, Ziua Interna ional a Muzeelor, s rb torit , ca în fiecare an, la 18 mai, desf urat sub genericul
Muzeele pentru armonia social , va fi dedicat preocup rii pentru urgenta necesitate de a proteja i a salvgarda toate
formele de patrimoniu (material i imaterial, mobil i imobil, cultural i natural), mai ales, în rile i regiunile unde
aceste resurse ale patrimoniului sunt amenin ate de conflicte armate, foamete, schimb ri climatice, trafic ilicit i
tensiuni între tendin ele de conservare i cele de dezvoltare. Fundamentul armoniei sociale const în dialog, toleran ,
coexisten i dezvoltare – bazate pe pluralism, respectul pentru diferen , competi ie i creativitate.
Din aceast perspectiv , fiecare dintre noi trebuie s fie preocupat de problema cre terii calit ii serviciilor
profesionale oferite de muzee, oferind prioritate capacit ii de a edifica, la toate nivelurile, mai ales, la cele care sunt
legate intrinsec de func iunile muzeale de baz : documentarea, cercetarea, conservarea, comunicarea i dezvoltarea.
Pentru membrii ICOM, Ziua Interna ional a Muzeelor trebuie s fie un prilej de reflec ie: cum putem
stimula mai bine i în mai mare m sur accesul la resursele generate de ICOM, precum i utilizarea lor? Cum poate fi
promovat o cultur a p cii, prin intermediul muzeelor, tiut fiind c , de exemplu, chiar i armonia social este
perceput în multe feluri, din perspective diferite, de la cultur la cultur .
Ziua Interna ional a Muzeelor, s rb torit , începând din 1977, în fiecare an, la 18 mai, va constitui un prilej
pentru cre terea gradului de con tientizare a importan ei rolului i status-ului muzeelor, în demersul de promovare a
armoniei i incluziunii sociale. Anul 2010 va reprezenta, f r îndoial , momentul unui nou record, dup ce, în 2009,
când tema a fost Muzeele i turismul, Ziua Interna ional a Muzeelor a fost celebrat de circa 20.000 muzee, din peste
90 de ri, cu ateliere, conferin e, vizite insolite i ghidaje nocturne. Suntem convin i c , în 2010, muzeele din întreaga
lume, inclusiv, muzeele din România, vor dovedi c armonia social , care presupune în elegerea, în ciuda deosebirilor
de vederi, i c utarea unui spirit comun, în pofida diferen elor, vor reu i s atrag un num r record de vizitatori, prin
programele speciale i prin angajamentul muzeografilor, pentru a aduce muzeele cât mai aproape de public, de
cet ean, de comunitate.
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