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.”....pe lângă foloasele de termeni științifici pe care le dobândim acum, aici, avem o
sublimă declarație de dragoste pe care poate să o facă societatea în general față de
membrii săi. Când cineva îți spune că îți aduce cerul, Luna, stelele la picioare, înseamnă
că te iubește foarte mult și cred că este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care
am primit-o noi până acum. ”
Elena Lăcătuș:președintele Uniunii Nevăzătorilor din România, filiala Maramureș
Cuvânt de deschidere la vernisajul expoziției Cerul în mâinile tale, Baia Mare
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DESCRIEREA DIAGRAMELOR TACTILE
STUDIU DE CAZ – CERUL ÎN MÂINILE TALE
Introducere
Activitatea de bază a Complexului Astronomic Baia Mare nu este
realizarea de expoziții din cauza faptului că instituției îi lipsește practic
patrimoniul material, obiectele de expus (planete, stele, comete, corpuri
cerești în general), fiind practic intangibile. Din acest motiv expozițiile
realizate sunt de cele mai multe ori expoziții foto -documentare, digitale sau
expoziții de machete.
În cadrul Complexului Astronomic se utilizează planetariul (aparatul
de proiecție care simulează aspectul cerului) și se fac observații astronomice
cu lunetele sau telescoapele din dotare. Însă toate acestea include în mod
obligatoriu simțul văzului. Încercarea de a prezenta constelațiile persoanelor
nevăzătoare sau cu deficiențe severe de vedere este un proiect foarte ambițios
în care Complexul Astronomic s-a implicat.
Există un mit care spune că nevăzătorii, pentru a compensa lipsa vederii, și-ar
dezvolta atât de mult simțul tactil și auzul încât acestea ar deveni ieșite din comun.
Desigur, acest lucru nu este adevărat. La fel ca orice om, un nevăzător învață (mulți încă
din copilărie) să recunoască forme cu ajutorul degetelor. Acestă deprindere se dobândește
prin mult exercițiu și este inerent limitată față de percepția vizuală.
Diagramele tactile reprezintă o modalitate comună și eficientă pentru educația
elevilor și studenților nevăzători, dar și pentru informarea cu privire la planul unei clădiri
sau alte materiale informative special concepute pentru a fi explorate exclusiv tactil.
Puțini cunosc faptul că o diagramă tactilă poate fi complet inutilă pentru un
nevăzător neantrenat să o folosească; de obicei, nevăzătorii tardivi învață mai greu să
folosească eficient simțul tactil și nu mai reușesc să învețe alfabetul Braille sau să
recunoască prin pipăit forme complexe. De asemenea, dacă nu sunt respectate niște reguli
simple, dar ne-intuitive, nevăzătorul ar putea avea probleme în utilizarea unei diagrame
tactile.
În sfârșit, materialele tactile pentru nevăzători trebuie însoțite de o descriere
verbală (de preferință) sau în format Braille, dacă asistența directă nu este disponibilă.
Descrierea unei diagrame tactile trebuie, de asemenea, să respecte niște reguli; după o
descriere generală, sunt enumerate și localizate elementele tactile cele mai importante întro ordine care urmărește explorarea naturală, în general de jos în sus.

5

2. Reguli generale de realizare a diagramelor tactile
Nu ne propunem aici să enumerăm toate regulile de întocmire a materialelor
tactile, deoarece acest lucru nu poate fi realizat în numai câteva pagini și nici nu este
scopul acestei lucrări.
Prima regulă constă în limitarea la minim a elementelor care sunt reprezentate. Pe
lângă limita rezoluției simțului tactil, care este de circa 2,5 mm, o densitate prea mare de
informație face informația dificil de înțeles, chiar dacă limita rezoluției tactile nu este nici
pe departe atinsă.
Așa cum se poate observa, diagramele care reprezintă constelațiile tradiționale
românești sunt realizate pe un format relativ mare, de 300 x 400 mm (aproximativ cât
două coli de hârtie format A4). Prin aceasta se asigură o dimensiune suficient de mare
pentru stele și liniile imaginare care le munesc. De asemenea, este suficient loc pentru
numele constelațiilor și al stelelor. Cu greu ar fi încăput toate acestea într-un format mai
mic.
Nu trebuie uitat că, în general, diagramele tactile de uz public se adresează nu
doar nevăzătorilor, ci și persoanelor cu acuitate vizuală scăzută (slab-văzători). Pentru
aceștia trebuie asigurate culori care să asigure un contrast suficient, să fie diferențiate
cromatic de către daltoniști (persoane care suferă de cecitate cromatică), iar literele să fie
suficient de mari, drepte și fără serife (fonturi sans-serif). Prezența literelor poate încărca
și mai mult diagrama.
A doua regulă o reprezintă regula contrastul tactil. În reprezentarea constelațiilor,
stelele (care sunt strălucitoare) sunt realizate astfel încât să dea senzația de aspru. Liniile
care unesc stelele într-o constelație sunt imaginare, astfel încât acestea au fost realizate
într-o manieră discretă, fiind mai puțin evidențiate tactil decât stelele, dar ușor de
identificat și urmărit. Pentru deficienții de vedere s-a asigurat o grosime suficient de mare
a acestora, pentru a fi ușor de văzut. În plus, fiecare stea are un punct central, care permite
localizarea precisă a acesteia.
O a treia regulă de care trebuie ținut cont o reprezintă etichetarea elementelor pe
o diagramă tactilă. Aceasta trebuie realizată cu evitarea aglomerării elementelor tactile.
Titlul diagramei se găsește vizual în partea de sus, așa cum suntem obișnuiți, dar tactil se
găsește în partea de jos, în stânga. Dacă există multe elemente care trebuie etichetate (așa
cum se întâmplă pentru planul unei clădiri, de exemplu), atunci se folosesc doar abrevieri
de una sau două litere. Acestea trebuie, desigur, explicitate într-o legendă care se poate
găsi într-un colț liber al diagramei, sau chiar într-un document braille separat.
Datorită faptului că sunt relativ puține stele care au un nume tradițional și pentru
că diagrama este destul de mare, s-a optat pentru etichetarea directă, fiecare stea având
numele lângă aceasta. Desigur, prioritate de proximitate a avut eticheta tactilă braille față
de textului vizual.
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3. Descrierea diagramelor tactile
Așa după cum s-a arătat, fără o descriere în cuvinte o diagramă tactilă este
aproape inutilă.
3.1 Descrierea generală
Descrierea trebuie să înceapă cu elementele generale, privind natura conținutului
și modul de reprezentare a informației. În continuare este dată descrierea generală a
diagramelor tactile reprezentând câteva constelații românești tradiționale.
Stelele sunt niște puncte luminoase care se văd noaptea pe cer. De-a
lungul timpului, oamenii au obișnuit să și imagineze linii care unesc
unele dintre cele mai strălucitoare stele, astfel încât să rezulte forme
familiare; acestea se numesc constelații. Fiecare diagramă are scris în
braille, în partea din stânga-jos, numele tradițional românesc al
constelației, urmat de numele în limba latină al constelației.
Stelele sunt aspre la pipăit și sunt reprezentate printr-un punct (care
seamnă cu litera A în braille) și care este înconjurat cu niște linii
aspre. Unele dintre stele sunt unite cu linii, care sunt reprezentate mai
fin, pentru că nu există de fapt; ele sunt imaginare.
Unele stele au nume care este scris imediat lângă aceasta. Numele
stelelor este scris și în negru, dar nu este făcut să fie citit cu degetele;
la fel și numele constelației este scris în negru în partea de sus a
diagramei. Ignorați toate aceste texte; ele sunt scrise și în braille.
3.2 Descrierea specifică
După descrierea generală, urmează descrierea individuală a fiecărei diagrame, cu
elementele sale specifice. Deși este de presupus că un nevăzător cult poate citi în braille,
la descrierea vocală, fiecare text va fi citit cu voce tare atunci când este cazul. Desigur,
descrierea fiecărei diagrame va începe cu numele constelației reprezentate. În cazul
copiilor este bine să facem o paranteză și să ne asigurăm că aceștia au înțeles care este
semnificația numelui. Ne putem aștepta ca un copil nevăzător să nu știe ce este o coasă
sau un car, la ce folosește și cum arată acestea.
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3.2.1 Carul mare

Carul este un vehicul terestru încăpător, cu patru roți și o rudă de
care se leagă unul sau mai multe animale de tracțiune, folosit la țară pentru
transport.
Constelația Carul Mare este formată din șapte stele. Oiștea carului
este frântă și conține trei stele, celelalte patru stele reprezentând roțile
carului.
În partea stânga-jos a diagramei e steaua Alkaid care reprezintă
capătul rudei. Oiștea continuă cu steaua Mizar, loc în care se frânge ruda
carului și se termină în steaua Alioth. Prelungind linia imaginară în sens
opus rudei ajungem în steaua Megrez, roata din dreapta-față a carului și
înaintând în partea dreapta-sus a diagramei identificăm steaua Dubhe, roata
din dreapta-spate. Coborând pe diagramă găsim și roata din stânga-spate a
carului – steaua Merak – și revenind în stânga diagramei închidem
dreptunghiul format de cele patru roți cu steaua Phad, roata din stânga-față
a carului. În continuare, ascultați povestea românească despre această
constelație.
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3.2.2. Scaunul

Tronul, simbol al domniei, este scaunul sculptat sau împodobit pe
care stau monarhii în timpul ceremoniilor. În viziunea strămoșilor noștri,
tronului ceresc i se vedeau trei din cele patru picioare. Steaua Caph din
partea de jos a diagramei reprezintă capătul piciorului din stânga-față a
scaunului. Piciorul din dreapta-față este format din stelele Shedir în partea
de jos și Navi spre partea de șezut a scaunului. Stelele Ruchbach și Segin
formează spătarul scaunului.
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3.2.3.Fata de împărat

Fata de împărat purta pe umeri o cobiliță, adică o piesă din lemn
curbat ce folosea la transportarea găleților, a cofelor sau coșurilor. Steaua
din partea inferioară a diagramei reprezintă picioarele fetei, mai sus în
dreapta și stânga se dezvoltă brațele fetei formate din câte două stele
fiecare iar în partea superioară a diagramei avem trei stele apropiate.
Steaua din mijloc, Altair, rprezintă capul fetei, iar stelele Alshain și
Tarazed sunt cârligele cobiliței de care se atârnă cofele.
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3.2.4.Hora

Hora este un dans popular românesc în care dansatorii se prind de
mână formând un cerc închis. Steaua Alphekka reprezintă fata din horă iar
stelele din interior sunt lăutarii. Hora (Coroana Boreală) este și constelația
care a folosit ca sursă de inspirație pentru sigla de pe steagul Uniunii
Europene.

14

15

3.2.5.Cloșca cu pui

Cloșca cu pui (Pleiadele) este un grup de stele foarte apropiate
unele de altele, grup ce face parte din constelația Taurului. Este, în fapt, un
roi deschis de stele din care se văd cele mai strălucitoare nouă stele. În
mitologia greacă e imaginată o familie formată din părinții Atlas și Pleione
(stelele din partea de jos a diagramei) și fiicele lor Sterope, Merope,
Electra, Maya, Taygeta, Celaeno și Alcyone.
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3.2.6.Ciobanul cu oile

Oile ciobanului formează un paralelogram, în partea inferioară a
diagramei fiind stelele Sulafat și Sheliak. În dreapta-sus este ciobanul
reprezentat de steaua Vega, cea mai strălucitoare stea a cerului de vară.
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3.2.7.Puțul cu Jgheab

Puțul este o groapă cilindrică sau pătrată, cel mai adesea cu pereți
pietruiți, săpată în pământ până la nivelul unui strat de apă care servește la
alimentarea cu apă sau la scurgerea apelor uzate până la un strat permeabil
care să le absoarbă.
Jgheabul este o conductă sau canal deschis în partea superioară, din
piatră sau trunchi de copac, ce permite prin înclinarea sa scurgerea unui
lichid. În viziunea românilor, marele pătrat al lui Pegas imaginează forma
puțului cu stelele Algenib și Markab la bază, iar jgheabul este dat de
constelația Andromeda.
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3.2.8.Coasa

Coasa este o unealtă agricolă compusă dintr-o lamă metalică cu
vârful curbat, fixată pe o coadă lungă din lemn, căreia i se atașează de
regulă și un mâner. E folosită la tăiatul ierburilor sau al cerealelor păioase.
Steaua Errai (partea dreapta-sus a diagramei) și steaua Alderamin (centrujos) formează coada coasei, iar steaua Alfirk reprezintă mânerul. Tăișul
coasei (lama) începe în steaua Alderamin și continuă cu cele trei stele în
curbă din partea stânga-jos a diagramei.
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3.2.9.Capra cu trei iezi

Steaua Capella din partea superioară a diagramei este capra iar cele
trei stele dispuse în triunghi din partea de jos a diagramei reprezintă iezii
caprei.

************

Există modele matematice care descriu Universul, se încearcă înțelegerea
acestuia folosind fizica, informatica, biologia, chimia și evident astronomia, însă oricât de
multe cunoștințe am avea și de ori câte simțuri am dispune există o barieră de care nu știm
dacă și când vom trece.
Proiectul „Cerul în mâinile tale” a utilizat o mână curentă (balustradă) ce i-a
ghidat pe nevăzători în parcursul expozițional, balustradă pe care au fost marcați
indicatori pentru căști audio și diagrame tactile cu scriere Braille, sfere pe care a inserat
constelațiile, mirosuri distincte pentru fiecare constelație în parte, toate acestea în
încercarea de a deschide o poartă spre cunoaștere unei categorii speciale de public. Dacă
demersul nostru își va atinge scopul, acest proiect poate fi un exemplu de bună practică în
conceperea și realizarea expozițiilor multisenzoriale.
Paul Fogarrasy, Ovidiu Ignat, Mircea Lițe.
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Daca majoritatea dintre noi culegem informatiile despre lumea in care traim, cu
ajutorul ochilor, nevazatorii au invatat sa isi construiasca imaginea mentala prin celelalte
simturi: auditiv, tactil si, nu in ultimul rand, olfactiv.
In cadrul interviurilor pe care Team for Youth Association le-a realizat cu persoane
nevazatoare din Baia Mare ("Viata, prin ochii lor"), am aflat ca prima impresie se poate
contura prin miros astfel: o persoana parfumata denota o tinuta ingrijita. De asemenea,
personalitatea sau starea de spirit dintr-un anumit moment, poate fi citita prin miros: o
persoana transpirata indica o persoana agitata, grabita sau colerica.
Dar, in cele mai multe cazuri, nevazatorii folosesc simtul olfactic pentru a-si crea harti
mentale ale traseelor lor zilnice. Din calendarul de activitati al proiectului "Eye Care/Day
Care", implementat de Team for Youth Association, a facut parte si "Redescopera Baia
Mare prin simturi". Evenimentul a avut ca scop recunoasterea celor patru locatii
prezentate, exclusiv cu ajutorul simturilor auditiv, tactil, gustativ si olfactiv (persoanele
vazatoare au fost legate la ochi). Astfel, in incaperea care recrea Muzeul Satului s-au
intalnit mirosuri precum menta, busuioc, flori. Parcul municipal "Regina Maria" a fost
descoperit cu ajutorul miresmelor de turta dulce si popcorn, Muzeul de Istorie ne-a purtat
in vremea bunicilor prin lampa cu petrol, iar Centrul Vechi s-a revelat prin aromele de
cafea si placinte.
In cadrul unei expozitii, trecerea de la un exponat la altul, trebuie sa fie marcata si cu
ajutorul simtului olfactiv. Acesta are o influenta pozitiva in memorarea si recunoasterea
ulterioara a informatiilor primite. In particular, spatiul indepartat al expozitiei "Cerul in
mainile tale" este perceput olfactiv - mirosul indica prima data apropierea de un alt
exponat, abia apoi ajungandu-se la informatiile din microspatiu - descrierea sonora si
diagramele tactile.
Mirosurile atribuite fiecarei constelatii vor constitui puncte de reper in orientarea spatiala.
Astfel, daca persoana cu deficienta de vedere nu utilizeaza mana curenta si pierde directia
succesiunii exponatelor, nu trebuie sa asculte descrierea sonora pentru a-si da seama ca se
gaseste pentru a doua oara la aceeasi constelatie, este suficient sa perceapa acelasi miros.
Sa nu uitam ca procesul de cunoastere a nevazatorilor este atribuit in mare masura
nivelului sporit de atentie.
Insa, expozitia "Cerul in mainile tale" este dedicata tuturor categoriilor de varsta, si se
cunoaste faptul ca cei mici pierd relativ rapid atentia. De aceea, pentru a evita apatia si
plictiseala, este binevenita stimularea atentiei prin mijloace cat mai variate.

MONIKA SZEKELY | Activities Coordinator
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GHIDAJUL
Dr Rodica Pop
„Formele de comunicare sînt la fel de importante, pentru o expoziţie valoroasă, ca şi
alegerea exponatelor sau organizarea expoziţiei în sine”. -Alexandra Zbuchea
Scopul unei expoziţii bune trebuie să fie încurajarea vizitatorilor de a se angaja în dialog
şi în reflecţie pe marginea istoriei şi, înainte de toate, a prezentului. Oferirea posibilităţii
de informare şi de o bună înţelegere a tematicii prezentate în expoziţie este necesară
indiferent de caz. Un ghidaj bine realizat împlineşte nevoile tuturor categoriilor de public
muzeal. Mulţi vizitatori doresc să se informeze şi vin la muzeu în scopuri explicit
educative. Alţi vizitatori vin pentru petrecerea interesantă şi agreabilă a timpului liber sau
sunt aduşi de alţii1.
Ghidajul : presupune oferirea de explicaţii cu privire la tematica expoziţiilor şi la diferite
componente ale colecţii lor muzeului, prezentate în cadrul unui tur organizat. Acesta este
un serviciu suplimentar cu totul special deoarece asigură înţelegerea mai bună şi de durată
a obiectelor de patrimoniu şi a valorilor culturale prezentate 2.
Există opinia că din punct de vedere teoretic s-a spus totul despre această formă de relaţie
cu marele public3. Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze dacă ghidajul mai prezintă un
interes, sau a căpătat alte valenţe, au apărut noi forme ori a încetat să mai existe în
raporturile cu publicul muzeal.
Pornind de la ideea că numai o comunicare integrală poate duce la rezultate optime în
transmiterea şi fixarea cunoştinţelor, muzeul aplică, în edificarea limbajului, metoda
comunicării bilaterale, prin care publicul se face simţit ca personalitate alături de
îndrumătorul său. Astfel, conjugarea expunerii cu dialogul, cu schimbul de informaţii, cu
vehicularea unor întrebări şi răspunsuri de la emiţător la receptor şi invers, prin
comunicarea vie, expresivă, bilaterală, ca metodă de transmitere dar şi de verificare a
cunoştinţelor, de sondare a opiniilor, ne dă posibilitatea să interceptăm psihologia şi
Alexandra Zbuchea ,O viziune de marketing privind expoziţiile muzeale RM 1/2005 p 83
Ibidem p 81
3
Anghel Paul, Ghidajul-O formă de relaţie cu pubicul pe cale de dispariţie?R.M.nr 1/1996 p.24
1
2
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reacţia publicului, să-i cunoaştem interesele, răspunzându-i totodată la problemele pe care
le ridică4.
Comunicarea este astfel "un schimb continuu, prin care întrebările şi răspunsurile educă şi
stimulează, dau o viaţă nouă la ceea ce pare mort sau uitat" 5. Referitor la persoana care
face ghidaj este interesantă noua terminologie folosită în prezent. Nu se mai vorbeşte de
muzeograf sau ghid îndrumător ci de"educator de muzeu"6. Această nouă denumire
indică o schimbare sau, poate, o accentuare de optică care arată clar, spre bucuria noastră,
că muzeul rămâne o instituţie cu un cert caracter instructiv-educativ, pusă în slujba
comunităţii în sânul căreia îşi desfăşoară activitatea. In noua viziune, educatorul de muzeu
trebuie, în mod obligatoriu, să aibă o serie de calităţi, fapt ce nu a fost pînă acum pus în
discuţie. Astfel, acesta este "obligat să aibă capacitatea de a stabili o legătură de afinitate
cu publicul încă din primul moment 7." El trebuie ca imediat ce a luat contact cu publicul
muzeal să se orienteze asupra componenţei sale, a nivelului de pregătire şi interes al celor
ce îl compun, ceea ce presupune ca pe baza a două-trei cuvinte schimbate cu grupul să
poţi stabili nivelul şi modul în care va decurge vizita în expoziţie 8. O altă calitate a
educatorului de muzeu este aceea că el trebuie să se facă ascultat de public, nu ca la şcoală
unde elevii sunt obligaţi să fie atenţi la profesor, ci din interes faţă de tot ceea ce se spune
şi ceea ce se vede în expoziţie. Aceasta presupune un anumit mod de prezentare şi de a
atrage atenţia vizitatorilor asupra exponatelor etalate pe panouri sau în vitrine. Educatorul
de muzeu trebuie să cunoască în mod tot obligatoriu, toate colecţiile muzeului inclusiv, tot
ceea ce se află in depozite, pentru a putea face, oricând, trimiteri şi legături cu alte piese
patrimoniale ale muzeului în care îşi desfăsoară activitatea. Aceasta îi permite să
informeze publicul asupra valorilor deţinute de muzeu, să îl provoace la o vizită
ulterioară, să-l fidelizeze ajungând până într-acolo, în a-l consulta în vederea realizării
altor demersuri expoziţionale. Astfel i se impune educatorului să fie "un liant între

Sanda Larionescu.Principii şi metode în edificarea limbajului educaţional şi informaţional al muzeului
modern.RM-Muzee nr 4/1977,p.34
4

Cornelia Brűninghaus- Knubel,L'educateur de musėe, avocat du public,în Revista « Museum Internaţional » nr
180/1993,p.13
7
Ibidem ,p.14
8
Anghel Paul, art-cit p.25
6
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diferitele persoane care compun grupul" 9. El trebuie să se facă înţeles de către toţi
vizitatorii, să le stârnească un interes egal, sau aproape egal, faţă de ceea ce văd şi aud, şi
să se exprime într-un mod inteligibil pentru toţi, fără a face rabat la conţinutul ştiinţific al
expoziţiei10.
O altă cerinţă pentru un educator, şi care nouă ni se pare fundamentală, este aceea că "el
trebuie să aibă calităţile unui bun pedagog, apt să transmită cunoştinţele sale, să fie
permanent în actualitatea muzeală, să poată prezenta într-o manieră abilă, spirituală şi
imaginativă (expoziţia) pentru toate categoriile de grupuri" 11. Talentul pedagogic nu este
omis ci, dimpotrivă, el se impune a fi nuanţat în sensul abilităiţii şi imaginaţiei de care
trebuie să se facă uz în îndrumarea vizitatorilor.
Se mai cere educatorului de muzeu să fie un bun sociolog şi director de marketing. Având
în vedere profilul colecţiilor muzeului şi resursele sale financiare limitate, se impune ca
educatorul să cunoască bine colectivitatea umană în care instituţia muzeală există pentru a
cunoaşte nevoile spirituale (şi nu numai) ale acesteia şi a acţiona în consonanţă cu ele şi să
aibă capacitatea de a atrage în acţiunile muzeului sponsori şi activişti voluntari 12.
O ultimă cerinţă ce apare acum în aproape toate domeniile activităţilor în care este
implicat un număr mare de oameni, este şarmul-charisma pe care trebuie să o aibă
educatorul de muzeu. Lucrul ar putea părea destul de simplu dar nu este, fiindcă, până în
prezent, la angajarea muzeografilor se cere doar o bună pregătire profesională. Şarmul
charisma nu trebuie asimilată doar cu o figură cu trăsături plăcute, ci cu mult mai multe
elemente: ţinută impecabilă, un mers şi o gestică adecvată, o mină a feţei ce reflectă o
bună dispoziţie, iar pe traseul prezentării expoziţiei o mimică variată în funcţie de
diversele momente expoziţionale13.
În ceea ce priveşte pregătirea, se recunoaşte că nu există mijloace de calificare pentru
acest segment de activitate muzeală, că lipsesc mijloacele de informare (materialele
bibliografice), ca şi schimburile de experienţă în domeniu. Se lucrează încă pe baza
iniţiativei personale, fără mijloace moderne care să permită o cunoaştere globală a ceea ce
Cornelia Brűninghaus- Knubel,Op cit 180/1993,p.15.,
Anghel Paul, art.cit. p.26
11
Cornelia Brűninghaus- Knubel Op. cit.,p.14
12
Anghel Paul, art-cit p.26
13
Ibidem p.26
9

10
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reprezintă astăzi muzeul în contextul educaţional, eficienţa muncii celor din muzee şi
preferinţele publicului privind activităţile organizate de instituţiile muzeale.
"Pornind de la aceste constatări pe plan internaţional, perfect valabile şi pe plan naţional,
credem că forurile diriguitoare ale muzeelor din ţara noastră trebuie să aibă mai mult în
vedere aceste probleme. Sunt necesare materiale scrise, schimburi de experientă, sondaje
de opinii, cursuri specializate etc"14.
În Occident s-a renunţat la îndrumarea clasică , s-a ajuns la unele forme radical
inovatoare, care încă nu se aplică la noi. Pentru preşcolari şi elevii mici vizita în
expoziţie capătă forma unui joc sau concurs spontan, fără ca scopul educativ să fie direct
exprimat, ci se subînţelege, fără a putea fi cuantificate sau evaluate consecinţele
ulterioare15.
În instituţiile muzeale lucrează astăzi oameni cu specialităţi foarte deosebite: istorici,
etnografi, biologi, literaţi, ingineri, critici de artă, dar şi artişti dramatici, pictori, sculptori,
balerini, meşteri populari, rapsozi etc. Se consideră că prezenţa lor permite o legătura
strînsă şi fructuoasă între publicul muzeal şi instituţie.
De exemplu, într-o expoziţie de arheologie, un meşter ceramist, cunoscător al tuturor
tehnicilor de realizare a ceramicii încă din neolotic (modelată manual, cu tipar sau la
roată), care execută demonstraţii în faţa vizitatorilor şi oferă explicaţii privind formele,
decorul şi utilizarea vaselor, este mai eficient decât explicaţiile docte date de o îndrumare
cu caracter strict ştiinţific.
De asemenea, un pictor care explică concret cum se realizează o operă de artă
(materialul-suport, combinaţia culorilor, tehnica picturii, modul prin care se obţin luminile
şi umbrele etc.), înlocuieşte perfect ghidajul stereotip, realizat de un angajat al muzeului,
într-o expoziţie de artă.
În cazul unei expozitii de sculptură, o balerină poate ilustra şi explica diversele poziţii
ale corpului uman aşa cum au fost ele redate de către artist, iar cunoştinţele obţinute vor fi
mult mai puternic memorate fiind întărite de ineditul explicaţiei.

14
15

Cornelia Brűninghaus- Knubel Op.cit.,p.15
Anghel Paul, art.cit. p.27
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O expoziţie cu profil etnografic sau de artă populară poate de asemenea fi prezentată de
meşteri populari sau rapsozi, ghidajul fiind mult mai autentic şi mai aproape de realitate.
Într-un muzeu etnografic în aer liber, arhitectura populară, modul de realizare a unor
monumente populare, asemănările sau diferenţele privitoare la tehnicile arhaice şi
moderne de construcţie pot fi mult mai bine explicate de către un inginer constructor
decât de oricare alt muzeograf din instituţie. În cadrul unei expoziţii de instrumente
muzicale (culte sau populare) un interpret care execută partituri muzicale la mai multe
instrumente ajută mai bine publicul vizitator, în înţelegerea diferenţelor de sunet produse
de varii instrumente (legat de modul şi din ce materiale sunt realizate), decât ceea ce poate
explica în cuvinte un educator de muzeu.
Desigur, există un număr mare de expoziţii care reclamă prezenta exclusivă a educatorului
de muzeu. Rolul său nu s-a diminuat, dar ghidajul prin prezenţa în expoziţie şi a altor
specialişti s-a nuanţat, a căpătat şi alte dimensiuni decât cele cunoscute până acum, mai
ales că el trebuie să fie adaptat la publicul muzeal care receptează informaţia în feluri
diferite16.

B: Ghidaj prin sistem digital

GuidePORT
A învăţa despre ceva nou poate fi fascinant mai ales când procesul de învăţare este
experimentat prin alte simţuri decât cel al văzului. Transmiterea de informaţii prin alte
mijloace decât cele vizuale este în beneficiul tuturor. Când informaţia este asigurată atât
în formă auditivă cât şi vizuală, ea va cuprinde cu siguranţă mult mai multe categorii de
public muzeal. În acest sens vă prezentăm ca studiu de caz o metodă modernă de ghidaj
prin sistem digital.
GuidePORT este un sistem digital de informare care prin informaţia transmisă dintr-o
sursă către multiple persoane, fără să perturbe sunetul ambiental. Ea poate să realizeze;

16

Anghel Paul, Op cit p.27
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prezentări ( tehnologice, istorice, sociologice, culturale,etc.) şi reclame în cadrul unor
expoziţii, parcuri tematice sau muzee. Implementarea lui

contribuie la aplicarea

conceptului de “recreere prin informare”. GuidePORT este realizat de firma germană
Sennheiser şi utilizează tehnologia informaţiei asociată cu sistemele audio.
Exponatele dintr-o expoziţie, oricare ar fie ele, într-o prezentare statică au o atractivitate
aparentă. Obişnuit, exponatele sunt prezentate de un text ataşat. Sistemul GuidePORT
înlocuieşte textul ataşat şi eventualul ghid care oferă informaţia.Exponatele prind viaţă.
Preluarea informaţiei devine uşoară, însufleţită, acceptarea creşte. Este ca şi cum am
“oferi un ghid” fiecărui vizitator.
GuidePORT ca sistem de informare oferă:
-

Informare în cadrul unor tururi pentru vizitatori ghidaţi individual, automat
sau cu ghidul “live”

-

Informare în mai multe limbi şi pe mai multe grade de aprofundare, 30 ++

-

Stereo pentru evenimente audio în timp real (Eveniment de tip cinema,
Prezentări multimedia integrate; Spectacol Live în timpul funcţionării).

-

Tururi cu ghid real: adresare directă grupului, numai grupul aude ghidul.

-

Adresare directă către alţi vizitatorii, pe zone selecţionate, pe limbi
selecţionate, pe categorii selecţionate. Cum vizitatorii primesc toate
informaţiile lor in RF (radio-frecvență), fără fir, ei pot să fie contactaţi
permanent. Se pot insera anunţuri pentru evenimente speciale, anunţuri
comerciale, informaţii privind activităţile sponsorilor.

GuidePORT- infrastructura necesară:
1. Celule Transmiţător
2. Antene de distribuţie
3. Receptoare
4. Identificatoare care startează informaţia (pot funcţiona cu bateri cel puţin 3 luni (Nu
sunt necesare fire) sau cu main power 12 VDC.
5. PC –ul controlează sistemul.
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GuidePORT-ul este o platformă digitală. Părăsind zona Recepţie, sistemul întâmpină
vizitatorul şi îi dă explicaţii despre ansamblul GuidePORT. La apropierea de un exponat
informaţia startează automat catre vizitator, pentru fiecare vizitator individual.
GuidePORT are următoarele avantaje:
-

Este posibilă modificarea continuă într-o expoziţie (schimbarea exponatelor,
(fig.41) adăugarea unor informaţii noi )

-

Minim de instalaţii

-

Maxim de flexibilitate17*

Fig.41 O prezentare a sistemului guidePORT ™ cu idei interesante pentru expoziții
și showroom-uri viitoare.18

Informaţii primite de la Dr.ing.Lucia Coculescu, Savana Comteh, prin prezentarea CD –ului „Utilizarea
Tehnologiei Informaţiei într-un Muzeu Naţional de Artă"
18
http://www.guideport.de/sennheiser/guideport.nsf
17
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EXPOZITIA CERUL IN MAINILE TALE BAIA MARE caz practic

– locul celor nouă constelații românești tradiționale pe bolta cerească (sfere realizate de
voluntari văzători și nevăzători. După parcurgerea de două ori a expoziției cu diagrame
tactile, voluntarii nevăzători au recunoscut pe aceste sfere între 3 și 5 constelații.

34

Cască audio pe care au fost aplicate dopuri de plută impregnate cu
arome(uleiuri esențiale) diferite pentru fiecare constelație

Marcare cu două butoane pe mâna curentă a locului unde se află pe
perete castile audio

35

Vedere de ansamblu marcaj loc căști pe mâna curentă, căști și monitor

36

Început diagramă tactilă (marcată cu un buton pe mâna curentă) și
diagramă tactilă cu textul scris si în Braille. Textul este scris in relief și
cu caractere mari albe pe fond albastru pentru persoanele cu deficiențe
de vedere.

37

Parcurgere expoziție de către nevăzători

38

Parcurgere expoziție de către văzători

39

Chestionar pentru nevazatori

40

41

Afiș tactil la intrarea în expoziție
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Manual realizat de Complexul Astronomic Baia Mare

Tiparit de

Tipografia Ceconii
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PARTENERI

BAUM engineering SRL
Dezvoltare de produse
pentru nevăzători și ambliopi
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