MUZEUL JUDETEAN MURES

PROGRAMUL ACŢIUNILOR CULTURALE MINIMALE PRECONIZATE A FI REALIZATE ÎN ANUL 2019 DE CĂTRE INSTITUŢIILE DE
CULTURĂ SUBORDONATE
Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ

SECŢI A AR HEOLOGI E

1

Organizarea Expoziției ”Centre ceramice din
Dacia intracarpatică” organizată în
colaborare cu MNIT și Complexul Muzeal
Bistrița (Nicoleta Man)

2

Cercetări arheologice sistematice la
Călugăreni (Nicoleta Man)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

martieseptembri
e 2019

Expoziția prezintă
Popularizarea celui mai comun
principalele categorii
meșteșug din lumea romană.
ceramice și materii prime
și ustensile ceraamice din
epoca romană descoperite
în centrul și estul
Transilvaniei romane.
10,000

3

4

Continuarea cercetărilor
sistematice din anii
precedenți
Cercetări arheologicesistematice la Vătava – Proiectul constă în
Cetate (Nicoleta Man, Daniel Cioată)
efectuarea unor sondaje
de verificare în apropierea
turnului roman de la
Vătava
Editarea şi publicarea volumului conferinţei Apariţia unor studii
Inter tempora. Cronologia perioadei
ştiinţifice legate de
medievale timpurii (sec. VII – XIII)
cronologia perioadei
împreună cu Complexul Muzeal Arad în seria medievale timpurii (sec.
Orbis Mediaevalis II pe baza protocolului de VII–XIII).
colaborare din 2018. (Bonta Coralia
László Keve)

Continuarea cercetărilor
anterioare din castru și terme.

50,000

5,000

40,000

maioctombrie
maioctombrie
2019

Continuarea cercetărilor din
anii trecuți
10,000

5,000
ianuarieseptembri
e 2019

Problemele, abordarea şi
cronologia perioadei medievale
timpurii

10,000

1

Perioada
(luna)

6,000

Acţiunea

5

6

7

8

Expoziție „Colecții vechi ale Muzeului
Județean Mureș” – Colecția Câmpeanu
(Bonta Coralia)

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

Sporirea ofertei expoziționale a
muzeului și în special a secției
de arheologie
Aport important la oferta
pedagogică a muzeului
Workshop Orbis Mediaevalis II (László Keve Discuţii legate de editarea Problemele, abordarea şi
Bonta Coralia)
cronologia perioadei medievale
volumului Orbis
timpurii
Mediaevalis II şi
cronologia perioadei
medievale timpurii

Editare și tipărire volum de studii Bronze Age
Connectivity
in the Carpathian Basin. Proceedings of the
International Colloquium from Târgu Mureş
13–15 October 2016, Bibliotheca Mvsei
Marisiensis. Series Archaeologica XV (Rezi
Noaptea Muzeelor

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Popularizarea
patrimoniului Muzeului
Județean Mureș

Tipărirea comunicăriloor
științifice susținute în
cadrul colocviului
internaționalBronze Age
Connectivity
in the Carpathian Basin
Ateliere pentru copiii,
expoziție
Cercetare sit medieval
timpuriu

9

Cercetări arheologice la biserica Unitariană
din Sanvasi.

10

Restaurare depozit de bronzuri de la
Restaurarea profesională
Miercurea Nirajului și a tezaurului dacic de la a acestor piese pentru a
Ernei
putea fi expuse

10,000

Promovarea patrimoniului
cultural

28 februarie
-1 martie
2019
1,500

Diagnostic arheologic și
Diagnostic arheologic și cercetări
arheologice preventive pe traseul Autostrăzii cercetarea arheologică a
siturilor care vor fi
identificate pe traseul
autostrăzii

0
mai-iunie
2019

10,000

10,000

5,000

0

25,000

10,000

Pregătirea pieselor pentru a
putea fi expuse.

maidecembrie
2019
8,000

Descărcarea de sarcină
arheologică a terenului afectat
de investiție

aprilienoiembrie
50,000

2

mai 2019
iunie

8,000
11

septembri
edecembrie
2019

0

Promovarea activității muzeului
și a cercetării științifice

Promovarea activității muzeului

Perioada
(luna)

0

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

12

Asigurare fibula de la Suseni, pentru
proiectul internațional intitulat Late Bronze
Age Passementerie Technology.
Archaeometallurgical characterization of
multi-part fibulae from the East Europe

Realizarea de analize
metalurgice pe unele
piese de metal.

Aceste analize pot releva
cronologia, locul de producție
și resursele metalelor din care
au fost confecționate aceste
piese.

13

Pregătire expoziție Pompei

Pregătirea expoziției
Pompei, încheiere de
contracte, asigurare

Marketing, diseminarea
informațiilor , pregătirea
materialelor proprii

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

maidecembrie
2019
2,500

Editare volum Marisia, fascicola Arheologie,
nr. XXXIV

Volum de studii de
arheologie al MJM

Ghidaj tematic

2

Atelier de pedagogie Muzeală

3

Noaptea Muzeelor 2019

4

Expoziția Confluențe, ed-III

Atragerea publicului către
muzeu, valorificarea
expozițiilor existente,
creșterea valorilor
muzeale în rândul
Atragerea tinerilor către
muzeu, prin activități care
să valorifice expozițiile
existente, istoria orașului
optimizarea accesului
publicului la activitatile
muzeale

20,000

Cuprinde studiile arheologilor
din muzeu și a colaboratorilor

TOTAL
ADMINISTRAȚIA PALATULUI CULTURII
1

2,500
mai 2020

150,000
14

Ghidaj tematic cu muzeografii
Muzeului județean Mureș de 60
minute. Tematici: Istoria
Palatului, Secretele Palatului
Culturii, Perla Art Nuevo.
În parteneriat cu Universitatea
de Arte Târgu Mures,
facultatea de arte teatrale și
impresariat artistic. Program
Spectacol muzical de
deschidere eveniment, ghidaje
tematice, promovare
eveniment, materialeauxiliare
pentru eveniment.

Promovarea tinerilor artiști Promovarea artelor în rândul
din țară.
tinerilor, atragerea și educarea
publicului în domeniul artei
moderne, pictură, grafică,
sculptură.

3

Perioada
(luna)

decembrie
15,000
357,000

12,000
118,500

2,000

0

8,000

0

70,000

70,000

20,000

15,000

Acţiunea

5

6

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

Program de voluntariat "Gardienii palatului" Atragerea tinerilor către
muzeu, creșterea nivelului
de responsabilitate asupra
conservarea bunurilor
muzeale, diversificarea
programului cultural, scop
educativ.

Promovarea programului,
înstruirea voluntarilor, activități
de supraveghere, îndrumarea
vizitatorilor, ghidaj, activități
de prmovare prin social media.

Crăciun la Palat

Strângere de fonduri
pentru copii talentați.
Promovarea Palatului
Culturii.

Strângere de fonduri,
atragerea vizitatorilor,
promovarea instituției.

Prezentarea Palatului
Culturii la diferite târguri
de turism, expoziții etc. la
care participă și Consiliul
Județean.

Materiale de promovare: cărți
de vizită, roll-up, broșuri
tematice în 5 limbi, agende,
pixuri personalizate etc.

Obtinerea de noi date
documentare privind
evolutia satului muresean
în perioada de tranzitie de
după Marele Război

Continuarea cercetării
etnografice/etnologice/antropo
logice în legătură cu viața
cotidiană a societății rurale din
spatele frontului; pentru
digitalizarea a noi documente;
cercetare istorică de teren si
de istorie orală prin aplicarea
unor chestionare, interviuri;
achizitionarea unor piese
semnificative pentru ilustrarea
perioadei Primului Razboi
Mondial in tinuturile muresene.
Coordonator: Marc Dorel

7 Materiale de promovare Palatul Culturii

TOTAL
SECȚIA ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ
1 Cercetare etnografica, istorica cu tema:
Satul muresean în tranzitia spre societatea
interbelică

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

5,000

0

4,000

0

4,000
113,000

4,000
89,000
ianuarie noiembrie
2019

10,000

4

Perioada
(luna)

5,000

Acţiunea

2

Expozitia : Mureseni in transeele Marelui
Razboi

Scopul

Expoziția tematică va
prezenta noi documente
privind viața socială,
culturală, religioasă,
economică și politică din
arealul mureșean, cu
precădere cel rural

Obiective (descrierea
acţiunii)

Realizarea unor filme,
inregistrari audio pentru
completarea ghidajului
expozitional.Organizarea unor
evenimente culturale periodice
in cadrul expozitiei (lectii
deschise, work shopuri,
ateliere, conferinte)
Coordonatori: Marc Dorel, Pop
Angela

3 Ateliere de pedagogie muzeală: Îndemânare
şi cunoaştere. De la meşteri populari la mici
meşteşugari.

Cunoaşterea tradiţiilor
locale şi respectarea
acestora. Cunoaşterea
patrimoniului muzeal;

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Atelierele de lucru planificate
cu şcolile partenere, au ca
scop promovarea tradiţiilor
meşteşugăreşti în rândul
tinerilor, prin iniţiere în
practicarea unor meşteşuguri şi
deprinderea de la meşteşugarii
locali a tainelor practicării
acestor îndeletniciri.
Insuşirea unor cunoştinţe
referitoare la tradiţii şi
obiceiuri, aşa cum sunt ele
reliefate în cadrul muzeului;
Cunoaşterea de către copii a
unor lucrări de artă
reprezentative pentru cultura şi
arta populară.
Coordonator: Livia Marc

5

Perioada
(luna)

ianuarie noiembrie
2019

80000

100000

12000

2000

Lunar 2019

Acţiunea

4 Program educaţional: Şcoala altfel - Să ştii
mai multe, să fii mai bun!

Scopul

Proiectul “Şcoala altfel Să ştii mai multe, să fii
mai bun” are ca scop
principal implicarea
elevilor, în activități nonformale, interesante,
atractive, care să le
valorizeze talentele,
preocupările şi
competenţele. Secţia de
Etnografie propune
instituţiilor de învăţământ
o serie de activităţi de
pedagogie muzeală,
ateliere de lucru şi ghidaje
în expoziţiile tematice,
promovarea tradiţiilor şi
obiceiurilor locale legate
de sărbătorile pascale.

Obiective (descrierea
acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Dezvoltarea de abilităţi şi
deprinderi pentru diferite
mestesuguri traditionale
.Ateliere de lucru: tesut, cusut,
pictură icoane pe sticlă,
încondeierea şi vopsirea ouălor
de Paşti;
Coordonator: Livia Marc, Tatai
Orsolya

periodic

6,000

6

Perioada
(luna)

1,000

Acţiunea

5

6

Vacanță la Muzeu

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

Organizarea unor ateliere de
pedagogie muzeală: 1) legate
de Primul Război Mondial:
cunoașterea și confecționarea
modelelor de uniforme
militare; cunoașterea
armamentului utilizat în război;
medalii și decorații; transcrieri
de scrisori de pe front;
transmiterea de mesaje
telegrafice prin alfabetul
Morse; Cruce Roșie militară. 2)
ateliere de meșteșuguri
tradiționale: ţesut, dantelărit,
confecţionare de podoabe şi
port popular, iconărit, cu
scopul de a promova tradiţiile
meşteşugăreşti
Eveniment complex: Noaptea Muzeelor 2019 Atragerea publicului spre Eveniment complex:
muzeu prin programe
concerte, vizionarea de filme
etnografice in curtea muzeului,
muzeale interactive:
ateliere de lucru pentru copii
ateliere de creaţie şi
organizate în parteneriat cu
pedagogie muzeală,
celelalte secţii ale MJM şi
proiecţie de filme
diferite institutii de cultură din
etnografice.
oraş.

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Activităţi interactive
destinate în special
copiilor aflaţi în vacanţă.

Coordonatori: Laura Pop, Livia
Marc,

7

Perioada
(luna)
iulie august
2018

8,000

1,000
mai 2019

5,000

-

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

7

Fotoetnografica: Armata si razboiul

Participarea Muzeului de
Etnografie la
evenimentele culturale de
amploare zonală;
medierea dialogului între
locuitorii satelor
mureşene, etnografi prin
intermediul fotografiilor
de familie

Expozitii, ateliere, cercetare
etnologica pentru imbogatirea
arhivei muzeale cu ocazia unor
festivaluri sau evenimente
culturale: Festivalul Văii
Mureşului, Festivalul Văii
Gurghiului, Vâltoarea
mureşeană, Zilele
târgumureşene. Coordonator:
Pop Angela, Pop Laura

8

Târgul de Crăciun la Muzeu

Ateliere de lucru:
confecţionarea podoabelor
tradiţionale pentru bradul de
Crăciun şi a altor piese din
recuzita sărbătorilor de iarnă;
Colinde.
Târgul de
Crăciun. Expoziţie cu vânzare.
Coordonator: Livia Marc , Tatai
Orsolya

9

Expozitie de icoane

Promovarea tradiţiilor şi
obiceiurilor locale,
însuşirea unor cunoştinţe
referitoare la practicarea
acestora şi sensibilizarea,
dezvoltarea de abilităţi şi
deprinderi pentru
realizarea şi folosirea
recuzitei obiceiurilor de
iarnă, după modele
Valorificarea colectiei de
icoane pe sticla a Sectiei
de Etnografie si Arta
Populara.

Valorificarea colectiei de icoane
pe sticla a Sectiei de Etnografie
si Arta Populara. Coordonator:
Livia Marc

8

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)
martie octombrie
2019

8,000

1,000
octombrie decembrie
2019

3,000

aprilie decembrie
2018

3,000

-

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

10

Roata timpului - Program pentru copii

Activitate pentru copii din Activitatea se organizează în
clasa 1-4. cu tematica
parteneriat cu Asociația Világló
obiceiurilor.
din Tîrgu Mureș și Hungarian
Heritage House din Budapesta.
Programul se adresează
elevilor claselor I-IV., fiind o
activitate comlexă cu elemente
teoretice, jocuri, cântece și
ateliere de creație, în funcție
de tema actuală. Coordonator:
Tatai Orsolya

11

Societatea rurală în timpul Primului Război
Mondial

Proiect de cercetare
etnografica pe Valea
Nirajului.

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

ianuariedecembrie
2019

4,000

12

Workshop de restaurare textile si port
popular

Asigurarea unei stari de
conservare optime pentru
expunerea si valorificarea
colecţiilor etnografice din
patrimoniul sectiei de
Etnografie

Documentare, cercetare în
muzee, biblioteci, arhive.
Cercetare de teren pe Valea
Nirajului. Achiziții documente și
patrimoniu. Coordonator:
Tatai Orsolya

2,000
ianuarieseptembrie
2018

3,000

-

Asigurarea unei stări de
conservare optime pentru
colecțiile din patrimoniul secţiei
de etnografie.
Implicarea în munca de
restaurare atât a specialiştilor
Laboratorului de Conservare
Restaurare, cât şi a unor
specialişti de la alte instituţii de
profil de restaurareconservare. Coordonatori:Ana
Maria Pascu, Gyeresi Carmen

septembrie
2019

5,000

9

Perioada
(luna)

-

Acţiunea

13

14

15

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

Conferinta natională multidisciplinară ”De la Diseminarea rezultatelor
transeele Marelui Război si Marea Unire la
cercetării prin comunicări
societatea interbelică mureseană”
științifice interdisciplinare
de istorie,
arheologie,etnografie,
antropologie

Introducerea în circuitul
ştiinţific național a rezultatelor
cercetăriilor, istorice,
arheologice și
etnografice.Responsabili: Marc
Dorel, Pop Angela

MARISIA - 2019

Responsabil: Pop Laura

Valorificarea cercetărilor
ştiinţifice efectuate de
specialiştii din muzee,
arhive, universități, alte
instituţii de cercetare.

BIBLIOTHECA MVSEI MARISIENSIS. SERIA Valorificarea editorială a
ETHNOGRAPHICA nr 7/2019.
Primul patrimoniului etnologic si
Razboi Mondial
istoric prin publicaţii de
studii

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

noiembrie
2019

15,000

TOTAL
SECȚIA DE ARTĂ

10

12,000
noiembrie
2019

15,000
Introducerea în circuitul
ştiinţific a rezultatelor
cercetăriilor etnografice. Volum
dedicat temelor sesiunilor
naţionale de comunicări
ştiinţifice. Corpus de
documente: scrisori, fotografii,
memorii, jurnale din Primul
Război Mondial Si referitoare la
Marea Unire; documente ale
Consiliului Dirigent cu referiri la
judetul Mures Coordonatori:
Pop Angela, Marc Dorel

Perioada
(luna)

15,000
septembrie
2019

15,000
192,000

10,000
125000

Acţiunea

1

Expoziţie temporară Tonitza. I m agini ale

copilăriei

2

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

Punerea în valoare a
Informarea publicului asupra
ultimelor achiziții și a
valorilor de artă. Organizarea
lucrărilor autorului și a
spațiului expozițional,
altor artiști în contextul
realizarea asigurărilor de
temei din patrimoniul
împrumut, a transportului
Secției de Artă, cu
lucrărilor de patrimoniu,
colaborarea altor muzee și promovarea expoziției,
instituții de specialitate
editarea catalogului, simpozion
din România.
național de istoria artei.

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Martie

250000

120000

150000

0

Noiembrie

Mai

Punerea în valoare a
ultimelor achiziții și a
lucrărilor autorului și a
altor artiști în contextul
temei din patrimoniul
Secției de Artă, cu
colaborarea altor muzee și
instituții de specialitate
naționale și internaționale.

Informarea publicului asupra
valorilor de artă. Organizarea
spațiului expozițional,
realizarea asigurărilor de
împrumut, a transportului
lucrărilor de patrimoniu,
promovarea expoziției,
editarea catalogului, simpozion
național de istoria artei.

” Noaptea muzeelor- Noaptea muzelor”

Educarea publicului.

Informarea publicului asupra
valorilor de patrimoniu local și
educarea plastică a tinerilor.

5000

0

Volum Palatul Culturii, limba engleză

Diseminarea informațiilor
legate de construirea
palatului, cel mai
important monument Art
Nouveau din Romania

Informarea publicului vizitator
asupra valorilor ce se găsesc în
acest edificiu unicat în țara
noastră. O publicație în limba
engleză este de mult așteptat
pe piață.

50000

45000

Publicaţie Conferinţă Ion Vlasiu

Educarea publicului.

Informarea publicului asupra
cercetărilor în domeniul artei

10000

5000

Expoziție de artă M odernități în arta

transilvăneană. M entori și discipoli 19001950.

3

4

5

11

Perioada
(luna)

Iulie

Noiembrie

Acţiunea

6

Expoziție temporară Eugen Gâscă- Editarea
catalogului, afișului și a CD-ului de
prezentare a expoziţiei documentare
TOTAL
SECȚIA DE ISTORIE

Scopul

Cunoaşterea valorilor de
patrimoniu naţional.

Obiective (descrierea
acţiunii)

Informarea publicului asupra
caracteristicilor ale creației
artistului Eugen Gâscă

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat
8000

0

473000

170000

Expoziție, Replica Tezarului de la Sânnicolau Prezentarea epocii
Tezaurul de la Sânnicolau
Mare
migraţiilor prin tezaurul de Mare este unul dintre cele mai
la Sânnicolau Mare
importante tezaure descoperite
în Bazinul Carpatic.

1
Realizarea expoziţiei
tematice despre metodele
de investigaţie a
bioarheologiei. Expoziţie
interactivă pentru copii

Prezentarea riturilor şi
ritualurilor funerare din diferite
epoci şi metode de investigaţie
în bioarheologie. Pedagogie
muzeală pe baza expoţiţiei.
Scopul principal al
organizatorilor este să ofere
informaţii utile pentru studenţi
de la UMF şi elevei din liceele
oraşului Târgu Mureş.

Expoziție, De la stâncă la toporul de piatră,
de la pădure la deșert" (Debrecen)

Prezentarea noilor
descoperiri din preistoria
Bazinului Carpatic
(neolitic) cu ajutorul unei
expoziţii interactive

Organizare expoziție: "A
sziklától a kőbaltáig, az erdőtől
a sivatagig. De la stâncă la
toporul de piatră, de la pădure
la deșert"

2

3

12

Iulie

MaiSeptembrie

40,000
Expoziţie, Oasele vorbitoare - CSI În
arheologie (Szeged)

Perioada
(luna)

40000
SeptembrieDecembrie
2019

25,000

17,000
Maiseptembrie

15,000

10,000

Acţiunea

Simpozion internaţional de antropologie
fizică, ediţia a III-a

4
5

Scopul

Prezentarea noilor
descoperiri în domeniu

Obiective (descrierea
acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Prezentarea noilor descoperiri
în domeniu de specialişti din
centre importante ale Europei
(Franţa, Croaţia, Ungaria şi
România). Prin organizarea
simpozionului internaţional
sprijinim prestigiul
internaţional al Muzeului
Judeţean Mureş.

Octombrie

7,000

EX P OZI ŢI E
Oraşul liber regesc

Realizarea expoziţiei
tematice despre istoria
oraşului liber regesc
Târgu Mureş în secolul al
XVII-lea

Cercetări non-distructive la situl rom an de la Identificarea unor
Tofalău, respectiv zona M ăgherani, sit
complexe arheologice de
presupus din revoluția1848.
mare importanță

Prezentarea rezultatelor noilor
cercetări arheologice şi
arhivistice legate de istoria
oraşului modern timpuriu.
Expoziţia va înfăţişa aspecte
importante legate de viaţa
cotidiană a orăşenilor, cadrul
administrativ şi juridic, breslele
meşteşugăreşti, etc.

6,000
50 Mai-August

60,000

25,000

10,000

5,000

Cartarea unei zone cât mai
extinse a perimentrului sitului
de epocă romană de la situl
Podmoal prin măsurători
geomagnetice și periegheză.

13

Perioada
(luna)

Acţiunea

6

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

Valorificarea sticlăriei arheologice din situl
Cercetarea și promovarea Activitățile concrete de
Tîrgu M ureș - Cetate (analize fizico-chim ice) științifică și muzeală a
inventariere, cercetare și
materialului vitros
medieval și modern, în
vederea reconstituirii unor
aspecte de viață cotidiană
din Mănăstirea
Franciscană și orașul
modern timpuriu

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)
Martienoiembrie

valorificare științifică a acestui
tip de piese de patrimoniu se
impun a fi însoțite, pe lângă o
documentare științifică asupra
caracteristicilor morfologice și
stilistice, de analize
arheometrice realizate asupra
materialului din care au fost
realizate (compoziția pastei).
În acest domeniu Muzeul
Județean Mureș nu dispune de
mijloace tehnice sau personal
specializat, fiind necesară
contractarea unui cercetător
extern.
10,000

7

Cercetare în cadrul proiectului "Topografia
m onum entelor istorice din Targu-M ures"
(OR BÁN J.)

Prelucrarea științifică a
Inventarierea, documentarea,
istoricului patrimoniului
cercetarea unui număr de 10
construit din Targu-Mureș monumente targumureșene.

8

Contribuție la editarea unui volum de studii
despre valorile arhitecturale ale orașului
Târgu-M ureș

Prezentarea rezultatelor
Scoaterea unui volum cu studii
științifice ale proiectului
referitoare la patrimoniul
Topografia Monumentelor construit mureșean.
Istorice din Targu-Mureș.
În parteneriat cu Asociația
Muzeului Ardelean,
Asociația Centrul

Octombrie

5,000

14

5000

5,000
Septembrie

4,500

4,500

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

9

P relucrarea m aterialului din fototeca secției
de istorie

Valorificarea patrimoniului Realizarea unei expoziții cu
imobil și a rarităților
peisaje urbane, rarități
fotografice aflate în
fotografice etc.
colecțiile secției de istorie

10

Ziua Internațională a Monumentelor Istorice, 18
aprilie 2019 (ORBÁN J.)

11

Volum biserica din cetate

12

Cultura filmului de amator în perioada socialistă.
Filmele lui Ervin Schnedarek și Cineclubul Mureș.
Eveniment de proiecție (ORBÁN J.)

Prezentarearea rezultatelor
topografiei mureșene de
monumente, prelegeri, tururi
ghidate în oraș, prezentarea
monumentelor aflate în posesia
muzeului etc.
Diseminarea rezultatelor Prezentarea rezultatelor
cercetării prin publicarea cercetărilor arheologice și a
cercetărilor de paramenți,
în limba germană și
respectiv a celor de arhivă în
engleză despre biserica
vederea oferirii unor informații
medievală din cetate.
pentru turiști.
În perioada socialistă în
Evenimentul planificat ar
Casa Sindicatelor din
prezenta o selecție din aceste
Târgu-Mureș a funcționat materiale. Proiecția filmelor ar
printre altele și Cineclubul fi acompaniate de discuții cu
Mureș condus de Ervin
foștii membri al clubului, ar fi
Schnedarek. Clubul de
prezentat povestea.
filme a făcut accesibil
Diseminarea cercetărilor
recente legate de
monumente,
popularizarea
patrimoniului construit.

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Octombrie

5000

18-19
Aprilie

2500

Mai

20000

20,000
August

2000
206,000

TOTAL

Perioada
(luna)

1,000
138500

SECTI A DE STI I NTELE NATUR I I
1

2

Programul de pedagogie muzeală. Muzeul
mai aproape de tine
Noaptea Muzeelor editia a XI-a

valorificarea patrimoniului
muzeal in functie de
calendarul evenimentelor
ecologice
optimizarea accesului
publicului la activitatile
muzeale

perceperea muzeului ca pe o
resursa educationala care sa
dezvolte competentele si
cunostiintele de specialitate
Ateliere de pedagogie muzeala

ianuarie
decembrie
1,500

mai
1,000

15

1,000

-

Acţiunea

3

Conferinta internationala de comunicari
stiintifice ”Preocupari recente in cercetarea,
conservarea si valorificarea patrimoniului
cultural - editia a XII-a

4

Scoala de vara la muzeu - editia a IX-a

5

Tricolorul României în lumea vie - editia a
VIII-a

6

Editarea și tipărirea volumului Marisia
XXXIX, fascicula Stiintele naturii

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

conferinta tematica, având ca
invitati specialisti renumiti în
domeniul știintelor naturii,
respectiv din domeniul
pedagogiei muzeale din
Romania și din alte tari;
introducerea în circuitul
știintific a rezultatelor
cercetarilor în domeniu,
efecatuate de către specialiștii
muzeului
Atragerea copiilor și a
organizarea unor ateliere de
elevilor spre muzeuși
creatie pentru copii si elevi, în
initierea lor în taainele
cadrul cărora aceștia își pot
meseriei de muzeograf
manifesta creativitatea,
îndemnarea și abilitățile de
comunicare și de lucru în
echipă și pot pătrunde în
tainele muzeului
educarea publicului în
miniexpozitie - Piese muzeale
spiritul dragostei și
deosebite din colectiile
respectului pentru natură, știintifice ale muzeului;
valorificarea expozitională videoproiectie, atelier de
a bunurirlor cculturale
pedagogie muzeala
mobile roșii, galbene și
albastre din colectiile
muzeului.

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

noiembrie

cresterea prestigiului și a
vizibilitatii muzeului în
Romania și in afara
granitelor ei

valorificarea cercetărilor
ştiinţifice în domeniu și a
bunurilor culturale mobile
și imobile din Muzeul
judetean Mureș - sectia
de știintele naturii.

12,000

12,000
iulie

1,000

1000
decembrie

500

0

introducerea în circuitul
știintific a rezultatelor
cercetărilor din domeniul
Știintele naturii

2019

5,000

16

Perioada
(luna)

5000

Acţiunea

7

8

2

Editarea și tipărirea volumului pedagogie
muzeaală VI, fascicula Stiintele naturii

Mini expozitia temporară ”Exponatul lunii”

TOTAL
SECTIA GURGHIU
Mineralia

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

valorificarea cercetărilor
ştiinţifice în domeniu și a
bunurilor culturale mobile
și imobile din Muzeul
judetean Mureș - sectia
de știintele naturii.

introducerea în circuitul
știintific a rezultatelor
cercetărilor din domeniul
pedagogiei muzeale din
subdomeniul Știintele naturii

vizualizarea patrimoniului
muzeal conservat în
depozitele știintifice,
printr-o diversificare a
ofertei pentru public, alta
decât cea prin expozitia
de bază

realizarea, lunar a unor mini
expozitii cu un bun cultural
mobil conservat în depozitele
știintifice ale muzeului, din
dorința de a împărtăși
vizitatorilor bogatia și
varietatea patrimoniului muzeal
deținut de institutia muzeaala
mureșeană, ca parte a
patrimoniului național

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

2019

5,000

Atragerea publicului către Activitate bianuală cu vânzare.
muzeu
Prezintă publicului eșantioane
de pietre prețioase și
decorative, fosile, meteoriți,
prelucrate sau brute. Fiecare
ediție va prezenta o ”vedetă”
cu informații și imagini pe
panouri expoziționale și
eșantioane în vitrine separate
de restul expoziției. Mineralul
”vedetă” este un pretext
pentru o susținută activitate
educațională legată de
înțelegerea scoarței terestre.

17

Perioada
(luna)

5000
ianuarie
decembrie

1,000
27,000

1,000
25,000

2,000

1,000

Martie şi
octombrie

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

2

Educaţie muzeală: „Să știi mai multe, să fii
mai bun!”

Atragerea copiilor și
elevilor către muzeu, prin
activități care să valorifice
expozițiile existente, prin
activități care să explice
copiilor rolul muzeului

Activitate educativă de
popularizare a MJM, a secțiilor
acestuia, a domeniilor de
activitate și expoziționale, de
restaurare și cercetare în
teren. Copiii vor afla istoria
diferitelor obiecte ce pot fi
expuse în expoziții sau
depozitate în muzeu. Vor
executa din materiale diverse,
prin tehnici variate, o seamă
de obiecte legate de temele
discutate.

3

Educaţie muzeală:
școală - Școala la muzeu”

Atragerea copiilor și
elevilor către muzeu

Activitate educativă
interdisciplinară legată de orice
posibilă temă de cercetare sau
expozițională. Copiii pot face
legătura dintre materiile
învățate la școală și activitățile
dintr-un muzeu. Pot înțelege
necesitatea cercetărilor într-un
anumit domeniu, pot înțelege
de ce cunoștințe specifice este
nevoie pentru a face anumite
studii.

3,000

1,000

Ianuariedecembrie,
lunar

4

Educație muzeală: ”Vacanța la muzeu. Să
descoperim împreună: un obiect – o
poveste”

Atragerea copiilor și
elevilor către muzeu

Activitate educativă prin care
participanții vor dobândi
cunoștințe despre istoria unor
obiecte/artefacte din muzeu,
sau depozitele muzeale:
”povești” ale obiectelor
aparținând diferitelor epoci
istorice, descoperite pe
teritoriul orașului sau județului,
etc

3,000

1,000

Iulie și
august

„Muzeul la

18

Program 2019
Sursa de finanţare
Perioada
(luna)
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat
3,000
1,000
Aprilie

Acţiunea

Scopul

5

Proiectul "Traseul Limesului Roman în
judeţul Mureş"

Promovare traseului şi
atragerea vizitatorilor
către muzeu

6

Cercetări de arheologie aeriană pe limesul
estic

7

Ziua porţilor deschise la Castelul Gurghiu

8

Festival 7R de la Călugăreni

9

Cercetări non-distructive la situl roman de la Cercetarea complexă a
Sighișoara
sitului

10

Cercetări arheologice la castrul din Sărățeni

Obiective (descrierea
acţiunii)

Realizarea de materiale
promoţionale (hărţi, broşuri,
afişe) şi indicatoare,
îmbunătățirea expozițiilor din
pavilioanele Time Box de la
Călugăreni.
Identificarea unor noi
Efectuarea a cel puţin 15 ore
puncte pe limesul estic
de zbor şi cartarea siturilor de
pe limesul estic al Dacia.
Sensibilizarea comunităţii Realizarea unei mini expoziţii
locale privind valoarea
privind trecutul castelului şi
ansamblului arhitectural
proiectul de reabilitare a
de la Gurghiu
complexului. Asigurarea de
ghidaje specializate la castel și
realizarea de ateliere de
educaţie muzeală.
Promovarea sitului roman A șasea ediţie a evenimentului
şi monastic de la
muzeal de amploare conţinând
Călugăreni
elemente de reenactment, de
pedagogie muzeală,
expoziţională şi artistică.

Cercetarea complexă a
sitului

Cartarea unei zone cât mai
extinse a perimentrului sitului
de epocă romană de la situl
Podmoal prin măsurători
geomagnetice și periegheză.
Cercetarea unei zone cât mai
extinse a perimentrului sitului
de epocă romană de la castrul
roman cu scopul de a amenaja
un parc arheologic pe terenul
din zona praetenturii castrului.
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Program 2019
Sursa de finanţare
Perioada
(luna)
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat
15,000
6,000
martiedecembrie

10,000

5,000

Ianuariedecembrie

10,000

5,000

Aprilie

80,000

70,000

August

10,000

6,500

Martie-mai

15,000

5,000

aprilie-iulie

Acţiunea

11

Restaurarea și conservarea pieselor
arheologice

12

Analize arheometrice - Ceramica romană de
la Călugăreni

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Perioada
(luna)
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat
Conservarea colecției
Piesele de metal și de ceramică
20,000
0
aprilie descoperite în cursul
decembrie
săpăturilor arhologice pot fi
valorificate științific și
muzeologic doar după o
conservare sau restaurare
adecvată.
Determinarea
Analizele petrografice de tip
6,000
3,000
martie-iulie
caracteristicilor
XRF pe materialele ceramice
componentelor ceramice este necesară pentru a realiza
(XRF), verificarea originii o bază de paste ceramice
acestora și elaborarea
locale la Brâncovenești și
Călugăreni. În cazul celor de la
unei datări relative pe
baza isotopilor de strontiu Brâncovenești se vor selecta
acele vase, care datorită
(ICP-MS)
cercetărilor din atelierul
ceramic s-au adeverit a fi
produse locale. Mostrele locale
pot fi folosite ca și bază de
comparație în cazul tuburilor
de boltă, descoperite în
atelierul ceramic, pentru a
determina sau verifica locul de
producție a acestora.

20

13

Obiective (descrierea
acţiunii)

Acţiunea

Scopul

Cercetări non-invazive pe situl arheologic
Morești

Măsurători geofizice și Efectuarea unor măsurători
periegheză
pe
situl geofizice și topografice pe situl
arheologic de la Morești (jud.
arheologic de la Morești
Mureș), punctele „Podei” și
„Hulă”, cu scopul de a
identifica pe teren săpăturile
arheologice care au avut loc
între 1951–1956. Măsurători
geofizice și periegheză cu
scopul de a identifica
extinderea așezării din epoca
gepidică și a cimitirului roman
de pe punctul „Podei”,
respectiv a cimitirului din
epoca gepidică de pe punctul
„Hulă”. Realizarea unei hărți cu
coordonate stereo 70 care
include toate rezultatele
obținute în urma cercetărilor
de teren.
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Program 2019
Sursa de finanţare
Perioada
(luna)
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat
15,000
5,000
martie-mai

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

14

Războiul tranșeelor - Editare carte

Editare catalog foto

Tranșeele din Primul Război
Mondial situate pe teritoriul
județului Mureș sunt elemente
definitorii ale peisajului cultural
mureșan. Aceste monumente
ale patrimoniului imobil nu au
fost cartate sistematic
niciodată, drept urmare nu pot
beneficia de statutul de situri
arheologice sau monumente
istorice protejate. Cartarea lor
sistematică prin mijloace și
tehnici interdisciplinare (GIS,
măsurători topografice,
fotografii aeriene, periegheză,
etc. desfășurat paralel cu
cercetările cartografice din
arhive și publicații vor permite
întocmirea documentației.

15

Săpături de salvare și supraveghere la
Eremitu

Realizarea cercetărilor condCercetare exhastivă a zonelor
afectate de investițiile
infrastructurale de pe raza
comunei Eremitu.

1

TOTAL
LABORAROR RESTAURARE CONSERVARE
Noaptea muzeelor - 4 ateliere pentru copii

Divertisment oferit copiilor divertisment oferit publicului,
- pedagogie muzeala
pedagogie muzeala,
imbunatatirea imaginii
institutiei
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Program 2019
Sursa de finanţare
Perioada
(luna)
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat
15,000
14,000
ianuarieiunie

300,000

102,500

507,000

226000

ianuariedecembrie

mai
5,000

0

Acţiunea

2

Atelier de pictura

3

4

festivalul Roman de la Calugareni, ateliere
de creatie: sculptura, scriere, mozaic,
teracota
Atelier de restaurare textile

5

Practica cu studenti

6

Scopul

Initierea tinerilor cu
vocatie in arta decorarii cu
pictura a pieselor de
lemn; posibilitatea crearii
unor replici la scara
normala sau redusa, drept
mobilier pt. salile destin
atel. de ped. muz .
asigurarea unor activitati
cu caracter educativ și
formator
restauraraea unor piese
textile din colectia sectiei
de etnografie
Asigurarea unor activitati
cu caracter formator

Obiective (descrierea
acţiunii)

decorarea prin pictare a unor
esantioane și a unor piese de
mobilier, pentru a reconstitui
decorul original, cu rol practic,
expozitional, ilustrativ sau chiar
cu posibilitatea de
comercializare in beneficiul
institutiei
divertisment oferit publicului,
pedagogie muzeala,
imbunatatirea imaginii instit.
restaurarea obiectelor,
colaborarea cu institutii de
profil, implicarea studentilor și
absolventilor in munca de
restaurare
Asigurarea unor activitati cu
caracter formator

Workshop restaurare lemn policrom, Biserica conservarea și restaurarea
de la Cacuci, etapa a IV-a
unor obiecte de
patrimoniu in vederea
expunerii

7

Workshop restaurare pictura ulei pe panza

8

Catalog, achiziții, restaurare

TOTAL
TOTAL GENERAL

restaurarea obiectelor,
colaborarea cu institutii de
profil, implicarea studentilor și
absolventilor in munca de
restaurare
conservarea și restaurarea operatii de restauarare,
restabilirea integritatii
obiectelor muzeale
obiectelor, implicarea
studentilor și absolventilot în
munca de restaurare
Valorificarea prin
O publicatie de specialitate
publicare a lucrarilor de
pentru public țintă
restaurare din cadrul
Muzeului
DIRECTOR,
Soos Zoltan

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

mai

25,000

0
august

5,000

0
septembrie

15,000

10000
septembrie

18,000

0
octombrie

25,000

25,000
septembrie

25,000

25,000
septembrie

45,000
163,000
2,038,000

0
60,000
952000
981000
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Perioada
(luna)

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea
acţiunii)

Program 2019
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat
DE VERIFICAT
FORMAT NUMBER
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Perioada
(luna)

