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RECENZIE
LA CARTEA GHERGHINEI BODA „PERSPECTIVE ȘI INTERPRETĂRI  

ALE MUZEOLOGIEI ȘI PATRIMONIULUI ÎN SECOLELE XX–XXI”  
(Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2018. 201 p.)

În vâltoarea schimbărilor rapide din ultimile 
decenii, muzeul ca instituţie de patrimonializare şi 
educare trebuie să se adapteze în permanenţă la noi-
le cereri de pe piaţă şi rezultate ştiinţifice, păsându-şi 
totodată funcţiile clasice. El trebuie să rămână atrac-
tiv pentru public, dar totodată să-şi păstreze funcţia 
sa principală de conservare şi pa-
trimonială.

În susţinerea acestui demers 
se prezintă a fi lucrarea „Perspec-
tive şi interpretări ale Muzeologiei 
şi Patrimoniului în secolele XX-
XXI”, scrisă de dr., cercetător şti-
inţific de gr. III, Gherghina Boda, 
care prezintă o elaborare ştiinţifică 
modernă a funcţiilor şi importan-
ţei educative a muzeului.

Având experienţă în cerce-
tarea acestui domeniu, autoarea 
examinează cu exactitate şi corec-
titudine perspectivele actuale de 
dezvoltare a muzeului, invitând 
cititorul interesat de cultură în 
general, şi de muzeologie, în mod 
special, la o reflecţie şi interpretare a faptelor de mu-
zeologie, care la sigur va avea impact major asupra 
evoluţiei de mai departe a muzeului şi muzeologiei 
din România. 

Gherghina Boda a reuşit să publice o monografie 
demnă de reţinut pentru demersul muzeologic ori-
ginal şi stilul elegant. Lucrarea, bazată pe o îndelun-
gată experienţă şi cunoaştere a muzeelor din Româ-
nia, precum şi a celor din străinătate, se deschide cu 
un elogiu adus autorului şi cărţii de către profesorul 
universitar, dr. Andrei Marga: „Elaborată metodic, pe 
baza unei calificări solide şi cu o bună cunoaştere a 
muzeului ca instituţie şi a muzeologiei, racordată te-
meinic la dezbaterea internaţională din domeniu, pli-
nă de sugestii şi scrisă alert şi exact, cartea Gherghinei 
Boda este un eveniment pe piaţa editorială. După ce 
este, cu certitudine, un eveniment în domeniul muze-
ologiei din ţara noastră!”.

Prin Cuvântul înainte întocmit riguros, autoarea 
ne prezintă într-un limbaj ştiinţific adecvat actualita-
tea şi importanţa problemei luate în dezbatere, nouta-
tea şi originalitatea ştiinţifică a subiectului în discuţie, 
dezvăluindu-ne din start percepţia proprie asupra 

spaţiului muzeal românesc, care, în viziunea autoa-
rei „încearcă, dacă nu să progreseze, cel puţin să ţină 
pasul cu noile restructurări ale domeniului”. Ceea ce 
constituie subiectul cărţii, după cum ne mărturiseşte 
însuşi autoarea, este „modul în care este privit muzeul 
modern şi felul în care este interpretat şi reinterpretat 

obiectul de muzeu – ca vehicul al 
informațiilor către vizitator, ca o 
reală media purtătoare de educație 
şi instrucție”. Sau, şi mai explicit, 
am spune că este o lucrare despre 
muzeu şi muzeologie, o carte des-
pre soarta muzeului de ieri şi per-
spectiva muzeului de astăzi.

În prezentarea demersului 
său, G. Boda operează cu infor-
maţii bibliografice din istoriografia 
muzeală internaţională şi naţiona-
lă, cu analize structurale ale insti-
tuţiilor muzeale de divers profil şi 
din diferite țări ale lumii, prioritate 
abordându-se muzeului european.

Autoarea consideră noua mu-
zeografie ca o parte esenţială din 

procesul de reformă culturală. În cadrul ei preocu-
pările sunt altele decât cele cu care ne-am obişnuit, 
dinamismul e o condiţie a evaluării pozitive, iar efi-
cienta culturală un rezultat concret. Gherghina Boda 
analizează direcţiile în care evoluează muzeul con-
temporan, cum şi prin ce mijloace răspunde muzeul 
necesităţilor unei societăţi urbanizate şi cibernizate, 
care este rolul managementului şi a marketingului în 
politica de supravieţuire a muzeului, pe cât este de 
interesant muzeul în procesul de educaţie într-o so-
cietate informatizată, care este legătura între muzeu 
şi comerţ.

G. Boda atrage atenţia cititorului asupra faptului 
că în cadrul noii muzeologii interesul pentru obiectul 
de muzeu este înlocuit cu interesul pentru vizitator, 
care devine astfel nucleul central al aproape întregii 
activități muzeale. Generaţiile noi imprimă muzeelor 
o altă filozofie, un alt mod de a răspunde la ceea ce 
s-a considerat a fi reprezentativ. Noua muzeografie 
contemporană se va schimba în continuare, or deja ea 
pune în discuţie un altfel de muzeu decât până acum. 

Conţinutul lucrării redat într-o formă clară, de 
pe poziţiile unei vaste şi profunde documentări ştiin-
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ţifice şi ale unei practici solide în domeniu, ne dezvă-
luie structura şi activitatea multilaterală a unor muzee 
europene, ne prezintă rolul expoziţiilor în educaţia ti-
nerei generaţii, ne descifrează situaţii în care muzeul 
favorizează cunoştințele şcolare şi devine un spațiu de 
petrecere a timpului liber. Punctul de reper al auto-
rului în tratarea problematicii noilor muzeografii este 
patrimoniul. Autoarea consideră că şi colecţiile nu 
pot fi abordate din perspective teoretice fără a le rela-
ţiona cu patrimoniul real, existent într-un anume loc, 
spaţiu, țară şi public. Mulţimea şi diversitatea aces-
tuia, valoarea şi reprezentativitatea sa condiţionează 
prezența muzeală şi potenţează însemnătatea oricărui 
demers de muzeologizare. Autoarea susţine că „Noua 
muzeologie” cercetează cu asiduitate relaţia dintre om 
şi realitate, punând accent pe vocaţia socială a muze-
ului şi pe caracterul său interdisciplinar, pe modurile 

sale de expresie şi de comunicare reînnoite, interesul 
său deplasându-se spre noile tipuri de muzee conce-
pute (Eco muzeele, muzeele virtuale, cybermuzeele).

Calităţile de necontestat ale conţinutului lucră-
rii sunt susţinute de anumite momente semnificati-
ve din viaţa muzeală naţională şi internaţională şi de 
propuneri de acţiune concrete; însumează informaţii 
privind perspectiva de evoluţie a sistemului muzeal 
din România.

Cartea dr. Gherghina Boda se citeşte cu interes 
datorită conţinutului şi structurii originale a materi-
alului prezentat şi o recomand cu plăcere nu numai 
specialiştilor din instituţiile muzeale, dar şi celor pre-
ocupaţi de problematica culturii şi protejării patrimo-
niului cultural şi natural.
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