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A III-a ediţie a evenimentului 
„Zilele Maramureșului  
– Haida, hai în Maramureș” 
va avea loc în perioada 18 – 23 mai 

Pentru organizarea 
evenimentului „Zilele 
Maramureșului – Haida, hai 
în Maramureș” ediția a III-a, 
consilierii județeni au aprobat 
un protocol de colaborare între 
Consiliul județean Maramureș și 
instituțiile de cultură: Ansamblul 
Folcloric Național „Transilvania”, 
Muzeul de Etnografie și Artă 
Populară, Centrul Județean 
pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
Maramureș și Școala Populară 
de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare. 

Evenimentul finanțat cu o 
valoare estimată de 187.500 de 
lei va avea loc între 18 – 23 mai 
2017 și va debuta joi, ora 13.00, 
cu un eveniment dedicat Zilei 
Internaționale a Muzeelor.

Joi, 18 mai

Muzeul Județean de Mineralogie 
„Vi ctor Gorduza” Baia Mare va pre
zenta, sub egida „Donații și achiziții 
minerale recente”, noile vitrine cu 

flori de mină. De la ora 15.00, la 
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” 
fotograful Victor Mihalca vă invită 
„La pas prin Maramureș”, iar de la ora 
15.00, în aceeași locație va avea loc 
vernisajul expozițional de fotografie 
„Case mici din Maramureș”, a fo to
gra fului băimărean Mihai Grigo
rescu. Ultima acțiune a zilei de joi, 

18 mai 2017 va fi vernisajul „Bresle 
și meșteșuguri urbane”, la Bastionul 
Măcelarilor din Baia Mare, cu în
cepere de la ora 18.00. 

Vineri, 19 mai

Vineri, 19 mai, de la ora 9.00, la Mu
zeul Județean de Mineralogie se va 
des fă șura a IIIa ediție a sim pozionul 
științific național „Patrimoniul 
național al României”. Între orele 
10.00 și 20.00 vor avea loc târguri, 
festivaluri și expoziții de produse 
tradiționale, ateliere interactive de 
meșteșuguri. 

„Promovarea 
Maramureşului ca brand 
cultural şi turistic se 
numără printre priorităţile 
constante ale Consiliului 
Judeţean Maramureş. 
Maramureşul este un 
teritoriu încărcat de 
poveşti, de obiceiuri 
care încă se perpetuează 
şi de oameni calzi şi 
primitori, care oricând 
sunt bucuroşi de oaspeţi. 
Avem această zestre 
inestimabilă care aşteaptă 
doar să fie promovată 
şi pusă în valoare. De 
fapt, acesta este şi scopul 
Zilelor Maramureşului, 
iar sub îndemnul «Haida, 
hai la Maramureș!» ne 
propunem să organizăm 
cea mai amplă acțiune 
de promovare a 
Maramureșului ca și 
destinație turistică, 
să punem în valoarea 
identitatea, istoria, cultura, 
unicitatea Maramureșului, 
toate elementele care ne 
fac mândri de originea 
noastră”.

- Gabriel Zetea, preşedintele 
CJ Maramureş

Ședința festivă a Consiliului Jude
țean Maramureș va avea loc la ora 
10.30, în Sala „Bogdan Vodă”, 
după care, de la ora 12.00, va avea 
loc Parada portului Popular. Des
chi derea oficială a evenimentului 
„Zilele Maramureșului – Haida, 
hai în Maramureș” a fost stabilită 
pentru ora 13.00, la Muzeul 
Județean de Etnografie și Artă 
Populară. Tot aici va avea loc, cu 
începere de la ora 14.00, „Joc în 
sat”, precum și lansarea cărții „Elită 
academică în închisoarea politică 
de la Sighet: 19501955”. De la ora 
16.00 va fi prezentată aplicația „Visit 
Maramureș”, precum și viziunea 
Consiliului Județean Maramureș 
privind strategia de dezvoltare 
turistică a județului. Cu începere 
de la ora 19.00 va avea loc o vizită 
la stațiunea montană Șuior, Cota 
1000, urmată de cină tradițională și 
foc de tabără în aer liber.

Sâmbătă, 20 mai

În cursul zilei de sâmbătă, 20 
mai, pe lângă târguri, festivaluri și 
expoziții va avea loc vernisajul ex
pozițional „Interferențe etnice în 
portul tradițional din Maramureș”, 
la Muzeul Județean de Etnografie 
și Artă Populară, urmat, de la ora 
12.00, de simpozionul științific cu 
tema „Ziua Națională a costumului 
tradițional din România”, ediția a 
IIa. La ora 11.00 va debuta meciul 
de fotbal între echipele Glorii M a
ra mureșene și Glorii Sătmărene pe 
stadionul Municipal „Viorel Ma
teianu”.

Sâmbătă, 20 mai – Show avia-
tic la Aeroportul Internațional 
Baia Mare

Un alt eveniment de anvergură 
va fi mitingul aviatic „Maramureș 
Air Show”, care va avea loc între 
orele 14.00 – 16.00, la Aeroportul 
Internațional Baia Mare, urmat, de 
la ora 17.00, de concertul Smiley / 
Adrian Sînă / Lidia Buble. 
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În calendarului evenimentului 
„Zilele Maramureșului – Haida, 
hai în Maramureș” va avea loc și 
festivalul interjudețean pentru copii 
„Floare mân dră de pe Iza”, ediția a 
XXVIIa, la Șieu, cu începere de la 
ora 13.00, dar și spectacolul „De pe 
plaiuri lăpu șene”, stabilit pentru ora 

15.00, la Casa de Cultură „Vasile 
Grigore Latiș” din Târgu Lăpuș. 
Gala Ambasadorilor va începe la ora 
20.30, iar în cadrul evenimentului se 
vor înmâna titlurile de „Ambasadori 
ai Turismului Maramureșean” unor 
personalități din diverse domenii de 
activitate. 

Duminică, 21 mai

Din ciclul evenimentelor care vor avea 
loc duminică, 21 mai 2017, amintim 
festivalul concurs interjudețean „Mân
drui danțu pe la noi”, ediția a VIIa, 
care va avea loc în Recea, cu începere 
de la ora 12.00. 
De la ora 18.00, la Casa de Petrecere 
a Moroșenilor din comuna Oncești 
se va desfășura „Festivalul Nunților 
Tradiționale”. 

Elementul de noutate al 
„Zilelor Maramureșului” îl 
reprezintă organizarea acestui 
infotrip destinat unui grup 
țintă format din ambasadori 
ai misiunilor diplomatice în 
România, dar și ale României 
în străinătate, turoperatori 
naționali și internaționali și 
reprezentanți ai Ministerului 
Turismului și Federației 
Patronatelor din Turismul 
Românesc. 

Oaspeții vor avea posibilitatea 
de a vizita câteva din cele 
mai importante zone ale 
Maramureșului, atât din 
punct de vedere turistic, cât și 
cultural și spiritual. 

Programul propus este unul 
foarte bine structurat, în așa 
fel încât pe parcursul șederii în 
Maramureș, invitații să poată să 
viziteze și să identifice puncte 
de interes atât pentru investiții, 
cât și pentru petrecerea 
vacanțelor. Totodată, va 
fi valorificat și promovat 
proiectul implementat de 

Luni, 22 mai

Luni, 22 mai 2017, și marți, 23 mai, 
cu începere de la ora 11.00, la Muzeul 
Județean de Istorie și Arheologie Ma
ra mureș vor avea loc mesele rotunde: 
„Arheologia și reconstituirea isto
rică. Orașul medie val Baia Mare” 
și „Foto grafia – document istoric. 
Colecția Suba Zoltan”

În cursul zilei de luni, cu începere de 
la ora 15.00, la Muzeul Județean de 
Etnografie și Artă Populară Baia Mare, 
Revista „Nord Literar” va prezenta 
simpozionul „Maramureș – istorie, 
cultură, literatură. Personalități ale 
literaturii Maramureșului”, iar de la 
ora 17.00, Centrul județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale va organiza o seară de 
film etnologic. 

Marți, 23 mai

Complexul Astronomic Baia Mare va 
prezenta marți, 23 mai, de la ora 11.00, 
evenimentul „Zilele Constelațiilor 
Românești Tradiționale”. De la 
ora 13.00, la Biblioteca Județeană 
„Petre Dulfu” va avea loc dezbaterea 
„Maramureșul și Academia Română”, 
în timp ce de la ora 15.00, Muzeul 
Județean de Mineralogie „Victor Gor
duza” în colaborare cu Muzeul de 
Paleontologie și Stratigrafie a Uni
versității „BabeșBolyai” din Cluj
Na poca prezintă vernisajul expo zi
țio nal „Fosile mezozoice din mările 
Transilvaniei”.

Consiliul Județean Maramureș, 
„Circuitul Bisericilor de Lemn 
din Maramureș”, prin efectuarea 
unei vizite la bisericile de lemn 
din Ieud, Rozavlea și Şurdeşti. Va 
fi evidențiată și zona montană 
prin efectuarea unor vizite în 
stațiunile Șuior și Mogoșa. 

Sunt planificate o serie de 
întâlniri și discuții în vederea 
încheierii de protocoale, dar 
și de prezentare a strategiei 
de dezvoltare turistică a 
județului Maramureș și a 

destinației ecoturistice Ocna 
Şugatag – Budeşti – Călineşti 
– Mara. Nu vor lipsi din cadrul 
evenimentului momentele 
artistice oferite de artiști 
maramureșeni consacrați, dar 
și momentele petrecute în aer 
liber, care să ilustreze momente 
din viața oamenilor simpli de 
la țară. Oficialii administrației 
județene vor înmâna artiștilor 
maramureșeni, care au 
promovat Maramureșul dincolo 
de granițele acestuia, titlul de 
„Ambasadori ai Maramureșului”.

În perioada 18 – 21 mai 2017, 
muzeele vor oferi vizitatorilor acces 
gratuit între ore 10.00 – 18.00, iar 
Complexul Astronomic va organiza, 
între orele 11.00 – 14.00, observații 
astronomice asupra soarelui, în 
funcție de condițiile meteo.
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În 20 mai 2017, Aeroportul 
Internaţional Baia Mare, care 
şia schimbat recent numele 
în Aeroportul Internaţional 

Maramureş, va fi gazda unui eve
niment deosebit, organizat în parte
neriat cu UAC Europe: Maramureş 
AirShow 2017. Un spectacol la 
înălţime, la propriu şi la figurat, care 
îşi aşteaptă spectatorii pe durata 
întregii zile, cu activităţi diverse şi 
inedite. Intrarea este gratuită, iar 
activităţile vor începe de la ora 13.00. 

În cadrul manifestării „Maramureş 
Air Show 2017”, maramureşenii vor 
asista la spectaculoase demonstraţii 
de măiestrie ale piloţilor de acrobaţie 
şi paraşutiştilor. 

Spectacolul avia tic este asigurat de 
Aeroclubul României, de asemenea 
vor fi expuse avioane militare şi vor 
avea loc întreceri inedite între un 
avion şi un autoturism, un avion 
şi o motocicletă. Programul va fi 
com  pletat cu o prezentare de modă 

organizată de Lorand Coza şi o de
monstraţie culinară tradiţională.
Participanţii îşi vor putea cumpăra 
gulaş tradiţional, iar banii din vân
zarea lui vor fi donaţi în scop caritabil. 
Una dintre premierele ediţiei din 
acest an constă în amenajarea unei 
zone speciale pentru copii, cu spaţii 
de distracţie şi jocuri gonflabile, astfel 
că evenimentul se adresează tuturor 
categoriilor de vârstă.

Mitin gul aviatic va începe la orele 
prânzului şi va continua cu un 
concert de muzică pop: Smiley, Lidia 
Buble, Adi Sână&Band.  Acest lucru 
este posibil cu sprijinul UAC Europe, 
unic partener al evenimentului.  
Dorin Buda, directorul Aeroportului, 
a declarat: „Cu ajutorul acestui eve
niment vom putea prezenta atât 
companiilor aeriene cât şi tour 
operatorilor din turism, facilităţile 

pe care noi le oferim, să vadă cu 
ochii lor că infrastructura şi lucrările 
de investiţii sunt finalizate. La câte 
discuţii au fost nu ne mai cred că 
lucrările sau făcut, şi cred că acest 
eveniment este de bun augur. În 
plus, Maramureş Air Show este un 
eveniment aviatic de înaltă calitate 
şi spectaculozitate care sperăm săi 
bucure pe toţi maramureşenii ce vor 
decide săşi petreacă ziua de sâmbătă 
pe Aeroportul Internaţional Baia 
Mare. Sperăm să fie prezenţi cât mai 
mulţi spectatori la acest miting de 
excepţie, de aceea, pentru familiile cu 
copii, am gândit şi o zonă cu jocuri de 
agrement pentru cei mici, cu sprijinul 
celor de la UACE. Am pregătit mai 
multe surprize ce sperăm să placă 
spectatorilor”.

      
 

un eveniment aviatic 
de excepţie 

2017
În 20 mai, maramureşenii sunt 

invitaţi să asiste la un spectacol 
aviatic unic, de înaltă ţinută: 

Maramureş Air Show 2017, 
organizat de Consiliul Judeţean 

Maramureş, Aeroportul 
Internaţional Maramureş, în 
parteneriat cu UAC Europe. 

Pe parcursul întregii zile, 
spectatorii se vor bucura de 

demonstraţii de măiestrie 
ale piloţilor de acrobaţie şi 
paraşutiştilor, demonstraţii 

culinare, parada modei, 
concursuri inedite şi un concert 
extraordinar Smiley, Lidia Buble 

şi Adi Sână & Band. 
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În momentul de faţă, aplicaţia  
Vi sit Maramureş se află în faza de 
dezvoltare, urmând ca în cel mai scurt 
timp să fie completată cu informaţii 
din ce în ce mai diverse, datorită 
caracterului scalabil pe care aceasta îl 
deţine.

Aplicaţia are următoarea structură: 

1 Obiective turistice  este un 
modul cu funcţionare on line, 

dar şi cu posibilitatea de a func
ţiona offline prin păstrarea cache
ului după o primă accesare. Aici 
regăsim monumente, clădiri istorice, 
arheologie şi biserici;

2Restaurante şi baruri  este 
un modul cu funcţionare online 

şi cu posibilitatea de a funcţiona 
offline prin păstrarea cacheului 
după o primă accesare. Informaţiile 
furnizate în acest modul fac referire 
la restaurante, baruri, cafenele şi Fast 
Fooduri care se regăsesc în judeţul 
Maramureş; 

3 Cazare  este un modul cu 
func ţionare online, dar şi cu 

posibilitatea de a funcţiona offline 
prin păstrarea cacheului după o 
primă accesare şi care cuprinde lista 
cu hoteluri, pensiuni, moteluri şi 
cabane; 

4Cultură şi Timp liber  este un 
modul cu funcţionare online şi 

cu posibilitatea de a funcţiona offline 
prin păstrarea cacheului după o 
primă accesare. Acesta conţine in

formaţii despre săli spectacole, mu
zee, sport, cluburi, cinemauri; 

5 Informaţii turistice  este un 
modul cu funcţionare online, 

dar cu posibilitatea de a funcţiona 
offline prin păstrarea cacheului după 
o primă accesare. Informaţiile despre 
birourile de informare turistică şi 
agenţiile turistice la care pot să se 
adreseze turiştii vor fi disponibile la 
această secţiune; 

6Calendar evenimente  este 
un modul cu funcţionare on

line, cu posibilitatea de a funcţiona şi 
offline prin păstrarea cacheului după 
o primă accesare. Aici regăsim lista cu 
evenimentele organizate în Judeţul 
Maramureş; 

7 Biserici de lemn  este un mo
dul exclusiv online şi cuprinde 

lista cu bisericile de lemn din Mara
mureş, inclusiv Circuitul Bisericilor 
de lemn din Transilvania de Nord, 
proiect implementat de Consiliul 
Judeţean Maramureş, care a fost 

premiat cu Premiul de excelenţă în 
cadrul Galei Turismului din Ro
mânia 2016, proiect care are un 
impact semnificativ în dezvoltarea 
turismului din judeţul Maramureş şi 
din România. Este o secţiune specială 
ce vizează afişarea unuia sau mai 
multor trasee ce includ bisericile de 
lemn din Maramureş (cu localizarea 
pe hartă, media şi descriere). 
Acest modul permite localizarea 
utilizatorului pe hartă atunci când 
acesta se află în aria de interes; 

8Drumul verde  este un modul 
exclusiv online care vizează 

afi şarea unui traseu de 88 km unde 
nu este permis accesul maşinilor şi 
care leagă 7 sate tradiţionale. Dea 
lungul traseului sunt afişate ima
gini şi informaţii despre obiective 
turistice precum: Rezervaţia 
Creas ta Cocoşului, Pădurea Cră
iasca, Lacul Morărenilor, Tăurile 
de la Hoteni, Turbăria Iezerul 
Mare, Cheile Tătarului, Mlaştinile 
Poiana Brazilor etc. Acest modul 
permite localizarea utilizatorului 
pe hartă atunci când acesta se află 
în aria de interes; 

9 Harta Maramureş  este un 
mo dul cu funcţionare offline 

după prima accesare a aplicaţiei. 

Harta judeţului Maramureş în 
format jpeg, care include prin
cipalele obiective turistice şi poate 
servi ca o veritabilă unealtă de 
orientare în acele zone unde nu 
este posibil accesul la transfer de 
date mobile. De asemenea, acest 
modul oferă posibilitatea, atunci 
când utilizatorul are acces la date 
mobile, de rutare către o adresă cu 
ajutorul motorului Google Maps. 

Aplicaţia Visit Maramureş 
este disponibilă pe platforma 
Android, putând fi descărcată 
de pe Google Play, iar în 
curând va fi disponibilă şi 
pentru platforma iOS, cu 
descărcare de pe App Store. 

„Obiectivele turistice din 
Maramureş au devenit 
din ce în ce mai căutate şi 
au atras turişti din toate 
colţurile lumii. Având în 
vedere numărul crescut 
de turişti şi evoluţia 
tehnologiei moderne 
datorită căreia informaţii 
despre orice destinaţie 
de pe glob se află la doar 
un click distanţă, prin 
intermediul internetului 
şi al aplicaţiilor de date 
mobile, digitalizarea 
turismului devine o 
necesitate pentru turişti. 
Astfel, prin intermediul 
acestui concept a 
luat naştere «Visit 
Maramureş», o aplicaţie 
versatilă şi prietenoasă cu 
utilizatorul, care vine în 
sprijinul turiştilor aflaţi 
în Maramureş, şi are rol 
de promovare pentru cei 
care doresc să-l viziteze. 
Cu ajutorul acestei 
aplicaţii turiştii vor putea 
descoperi Maramureşul 
în toată splendoarea lui, 
fiind ghidaţi de informaţii 
actualizate şi optimizate 
pentru nevoile lor”.

Gabriel Zetea, preşedinte 
al Consiliului Judeţean 

Maramureş. 

Visit Maramureş – aplicaţie 
inedită destinată turiştilor 
Visit Maramureş este o aplicaţie bilingvă (română şi engleză) 
care facilitează accesul unei palete mai largi de utilizatori, şi 
interactivă, prin indicarea poziţiei utilizatorului şi posibilitatea de 
a-l ghida pe acesta prin funcţia de rutare. Acesta are posibilitatea 
de a suna direct din aplicaţie şi de a trimite e-mail sau de a 
accesa o pagina web. Aplicaţia funcţionează preponderent 
online, dar are posibilitatea de a funcţiona şi parţial offline prin 
cache-ul care este păstrat în telefon după o primă accesare.
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Urmare a Hotărârii nr. 80 
din 19 septembrie 2006 
a Consiliului Jude ţean 
Maramureş, la 1 octom

brie 2006 sa înfiinţat Muzeul Judeţean 
de Istorie şi Arheologie, entitate care 
continuă activitatea secţiilor Istorie şi 
Arheologie, preluând şi îmbogăţind 
patrimoniul cultural mobil al acestora. 
Pe lângă localul Monetăriei, edificat în 
cursul secolului al XVIIIlea, muzeul 
mai administrează un important mo
nument istoric, care a făcut parte 
din sistemul de fortificaţii al oraşului 

medieval Baia Mare, Bastionul Măce
larilor (sec. XV). Acesta a fost redat 
comunităţii locale şi a reintrat în 
circuitul turistic în anul 2011, datorită 
proiectului Restaurarea şi revitalizarea 
Bastionului Măcelarilor din Baia Mare, 
Maramureş, implementat de către 
Consiliul Judeţean Maramureş. 

Patrimoniul muzeal, alcătuit din va
riate categorii de bunuri culturale, 
din care o parte depăşeşte importanţa 
locală, regională şi chiar naţională, este 
pus în valoare în spaţiile generoase ale 

fostei Monetării a oraşului, dar şi ale 
Bastionului Măcelarilor.
Statistic, acesta însumează un număr 
de 80.652 numere de inventar, din care 
patrimoniul arheologic  35.803 de 
artefacte, cel aparţinând secţiei Istorie 
 25.028 piese, cărora li se adaugă cele 
9.313 volume (sec. XVI XX) ale 
fondului documentar de carte şi 10.508 
volume (publicaţii de specialitate, 
anuare) ale fondului de carte curentă. 

Bunurile culturale mobile care alcă
tuiesc patrimoniul muzeului provin 

din  cercetări arheologice (sistematice, 
pre ventive, de suprafaţă), cercetări de 
teren, descoperiri întâmplătoare, achi
ziţii şi donaţii.
Patrimoniul arheologic provine din 
cercetări arheologice sistematice şi 
preventive, din cercetări de suprafaţă, 
dar şi datorită unor descoperiri întâm
plătoare, creionând liniile evoluţiei 
umane pe parcursul unei lungi perioade 
de timp. O parte dintre artefactele des
coperite este pusă în valoare în cadrul 
expoziţiei permanente „Comori ale 
Epocii Bronzului din Nordul Tran
silvaniei”.
Un alt segment important îl constituie 
colecţiile de arheologie medievală, 
tezaurele monetare, piesele de lapidar, 
însemnele şi produsele de breaslă, ti
parele şi sigiliile, armele albe şi de foc, 
stampele şi documentele, toate acestea 
oferind posibilitatea reconstituirii 
dina micii evoluţiei comunităţilor de pe 
teritoriul actualului judeţ Maramureş.

Mineritul a constituit mult timp baza 
economică a zonei Baia Mare, pa
trimoniul muzeal care face posibilă 
reconstituirea evoluţiei sale cuprinzând 
aproximativ 1500 piese. Unelte, mij
loace de transport ale minereului, 

mijloace de iluminat în subteran, 
documente şi fotografii se regăsesc în 
colecţia de istorie a mineritului, multe 
dintre piese având caracter de unicitate. 
Acestora li se adaugă componente 
păstrate in situ de la prima instalaţie de 
afinare din România care a funcţionat 
în acest spaţiu începând cu anul 1926 
până în 1967, inclusiv  Trezoreria, 
locul unde se păstrau lingourile de 
aur şi argint înainte de a ajunge în 
seifurile Băncii Naţionale a României. 
Toate acestea pot fi admirate în cadrul 
expoziţiei permanente „Minerit şi 
civilizaţie în Maramureş”, unică în 
peisajul expoziţional din România.

O atracţie deosebită pentru public 
o constituie colecţia de ceasornice 
(aproximativ 300 de piese), unele 
exemplare de excepţie conferind ex
po ziţiei permanente „Călătorie în 

uni versul Ceasului” valenţe culturale 
şi ştiinţifice deosebite. De la uriaşe 
orologii de turn la mici ceasuri de 
masă şi de buzunar, de la pendula 
de perete contemporană Revoluţiei 
Franceze (1789) la ceasuri de verificare 
a paznicilor, toate stârnesc curiozitatea 
privitorilor, fascinaţi atât de decorul 
fastuos, caracteristic stilului rococo, 
al unor ceasornice de perete sau de 
postament, cât şi de motivele florale 
şi emailuri pictate cu mult talent de 
meşteri de altădată.
Acest patrimoniu de excepţie cons
tituie şi un important mediator de 
educaţie muzeală, instituţia derulând 
programul „Muzeul Viu”, dar şi pro
iecte cu finanţare nerambursabilă de 
la Administraţia Fondului Cultural 
Naţional (AFCN): „Muzeu fără ba
riere accesul la cultura muzeală a per
soanelor cu dizabilităţi” (20102012), 
„Mari civilizaţii ale Antichităţii” 
(20112013), „Pe urmele lui Marte. 
Războinici și artizani de prestigiu în 
lumea antică” (2016).

Expoziţiile permanente şi temporare, 
proiectele culturale şi editoriale im
plementate au determinat creşterea 
constantă a numărului beneficiarilor 
serviciilor culturale oferite de către 
instituţia noastră: 9838 în anul 2012, 
14.207 în 2013, 12.488 în 2014, 
15.541 în 2015 şi.18.367 în anul 2016.

Cercetarea ştiinţifică a patrimoniului 
este valorificată prin studii şi articole 
apărute în publicaţiile Muzeului Jude
ţean de Istorie şi Arheologie Mara
mu reş, respectiv anuarul Marmatia şi 
seriile Bibliotheca Marmatia, Co lec
ţii muzeale, Studii şi cercetări mara
mureşene, Muzeul Viu. 

Curtea interioară  
a muzeului

Bastionul Măcelarilor

Minerit

Mari Civilizaţii ale Antichității

Muzeul Judeţean  
de Istorie şi Arheologie  
Maramureş

Muzeul Judeţean de Istorie 
şi Arheologie Maramureş 
este o instituţie publică de 
cultură aflată în subordinea 
Consiliului Judeţean 
Maramureş, care asigură 
resursele financiare necesare 
realizării obiectivelor rezultate 
din funcţiile de bază ale 
muzeului. 

Călătorie în universul Ceasului Comori ale Epocii Bronzului  
din nordul Transilvaniei 1 (2)
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La 40 de ani de la înființarea 
Secției de Științe Naturale în 
cadrul Muzeului Județean 
Maramureș – „strămoșul” 

Muzeului de Mineralogie  am 
reușit să reunim dea lungul anului 
anterior evenimente deosebite și 
reușite care ne bucură. Depășirea 
re cordului anterior de vizitatori, 
dez voltarea patrimoniului muzeal 
prin achiziții și donații, creșterea 
veni turilor proprii, implicarea mu
zeului în managementul ariilor 
naturale protejate, participarea la 
simpozioane și publicarea de articole, 
expozițiile organizate la sediu, în 
țară și străinătate și prezența noastră 
ca invitat la cel mai mare eveniment 
mineralogic din Europa, fac din 2016 
un an ce, din anumite puncte de 
vedere, va fi greu de întrecut. 

Poate cel mai important indicator 
al faptului că anul 2016 a fost unul 
remarcabil pentru Muzeul de Mi
neralogie este evoluția numărului de 
vizitatori. 

În grafic se poate 
observa repartiția 
lunară a numărului 
de vizitatori, până la 
finele anului, 32.810 
vizitatori au trecut 
pragul Muzeului 
de Mineralogie, 
depășindu-se recordul 
anterior consemnat 
în anul 2012, de 
27.848 vizitatori cu 
aproape 5.000.

de artizanat reprezentative pentru 
teritoriul chilian.

În străinătate au fost organizate în 
anul 2016 două expoziții temporare, 
în Ungaria și în Germania. Expoziția 
temporară „Splendori minerale din 

Maramureș, România” este cea dea 
10a expoziție organizată în Ungaria 
și a fost realizată în colaborare 
cu Muzeul Janus Pannonius din 
localitatea Pecs.
Cea dea doua expoziție temporară 
organizată în străinătate a reprezentat 
poate cel mai important eveniment 
în care Muzeul a fost implicat în 
acest an, Mineral Munich Show. În 
cadrul acestei manifestări Muzeul a 
fost prezent cu expoziția temporară 
„Minerale și asociații unice de mi ne 
rale din comorile ascunse ale Muzeu
lui Florilor de Mină din Baia Mare”.

Activitatea de cercetare științifică a 
fost concretizată prin redactarea de 
lucrări, organizarea și participarea 
la simpozioane științifice, precum 
și publicarea lucrărilor în reviste de 
specialitate. 

Pentru al doilea an consecutiv, în luna 
mai, în cadrul manifestării „Zilele 
Maramureșului”, Muzeul a organizat 
simpozionul „Patrimoniul natural 
al Transilvaniei”, un simpozion ce 
a reunit specialiști din domeniul 
științelor naturale din întreaga țară. 
Un alt simpozion important la care 
am fost prezenți cu o lucrare a fost 
„Forum Minerale”, organizat în 
cadrul Mineral Munich Show. În 
total am fost prezenți, în anul 2016, 
la 5 simpozioane, la care am prezentat 
10 lucrări.

În ceea ce privește publicațiile în 
reviste de specialitate, acestea au fost 
cinci la număr. Dintre acestea două 
articole au fost publicate în Buletinul 
Științific al  Centrului Universitar 
Nord din Baia Mare, un articol a fost 
publicat în cartea tematică editată 

de organizatorii Mineral Munich 
Show, unul în anuarul Muzeului 
Maramureșean și un articol aniversar 
în Revista Muzeelor.

O modalitate extraordinară de a marca 
cei 40 de ani de activitate a fost prin 
preluarea în custodie a trei arii naturale 
protejate de interes geologic. Astfel, 
începând cu luna mai a anului 2016, 
monumentele naturii „Coloanele 
de la Limpedea” și „Rozeta de piatră 
Ilba”, precum și „Rezervația Fosiliferă 
Chiuzbaia” se află în custodia 
Muzeului de Mi neralogie.
În anul 2016, colecția Muzeului sa 
îmbogățit cu 160 de piese, din care 19 
au fost achiziții, iar 141 de eșantioane 
minerale au fost donate Muzeului.
Pentru a marca întrun mod potrivit 
un an atât de plin de evenimente, 
de noutăți și de împliniri, ultima 
manifestare organizată de Muzeu a fost 
reprezentată de „Povești de Cră ciun” 
 un dublu eveniment ce a cuprins o 
prezentare detaliată a Republicii Chile 
și un splendid con cert de colinde 
oferit de Corala Armonia. 

2016 – un an de succes 
pentru Muzeul de Mineralogie

Vernisaj ChileVernisaj Dunărea, Dobrogea, Delta Vernisaj Pecs UngariaVernisaj Negresti Oaş

Simpozion „Patrimoniul natural al Transilvaniei”

Dintre expozițiile găzduite de Mu
zeul de Mineralogie în acest an 
trebuie menționată expoziția tem
porară „Ultimii dinozauri din Tran
silvania”. Această expoziție, vernisată 
în noiembrie 2015 a fost prezentă 
la sediul Muzeului până în luna mai 
a anului 2016 și a atras un număr 
foarte mare de vizitatori.

Pe durata anului 2016, la sediul 
Muzeului au fost organizate două 
expoziții temporare proprii.
Prima, „Mina Herja”, a fost vernisată 
la data de 18 mai pentru a marca 
„Ziua Internațională a Muzeelor”.  
Cea dea doua expoziție temporară, 
„Chile – o altă extremă latină”, 
organizată în colaborare cu Ambasada 
Republicii Chile în România, a cu
prins  eșantioane minerale și obiecte 

Expoziţia temporară „Ultimii 
dinozauri din Transilvania ” 

În perioada iulie – august 
2016, în colaborare 
cu Centrul Muzeal 
Ecoturistic Delta Dunării, 
a fost organizată expoziția 
temporară „Dunărea, 
Dobrogea, Delta”, o 
expoziție de fotografie 
cu peisaje reprezentative 
pentru spațiul dobrogean. 

În privința expozițiilor cu 
tematică mineralogică 
organizate de Muzeul de 
Mineralogie în România, 
acestea au fost două 
la număr și ambele au 
reprezentat premiere 
expoziționale, fiind 
organizate în Negrești-
Oaș și la Giurgiu, locații în 
care Muzeul nu a mai fost 
prezent în trecut. 



În încercarea de a reconstitui 
universul arhaic al satului tra
dițional maramureșean, muzeul 
va îmbrăca straie de sărbătoare, 

aducând în fața publicului vizitator 
crâmpeie din viața bunicilor noștri:  
case frumos „gătate”, ateliere de 
meșteșuguri, cântec, joc și voie bună 
asigurate de ansamblurile folclorice 
participante dar și ospitalitatea spe
cifică maramureșenilor prin bucate 
gustoase cum numai în Maramureș 
găsești.

Iubitorii de tradiții sunt invitați vi
neri, 19 mai, ora 12.00, să îmbrace 
frumosul port tradițional și să par
ticipe alături de organizatori, an 
sambluri, grupuri folclorice din 
județ și invitați la Parada Por tu lui 
Popular pe traseul: sediul Con siliului 
Județean – Podul Viilor – Muzeul 
Satului, unde, începând cu ora 13.00, 
va avea loc deschiderea oficială a 
evenimentului. 

Discursurile oficialităților vor fi ur
mate de un scurt moment coregrafic 
oferit de elevii Școlii Populare de Artă 
„Liviu Borlan”, Ansamblul Folcloric 
Național „Transilvania”, precum și a 
celorlalte ansambluri participante. 
Începând cu ora 14.00, la Teatrul de 
vară, Spectacolul folcloric „Joc în sat” 
va prezenta frumusețea folclorului 
din toate zonele etnografice ale jude
țului Maramureș: Țara Chioa rului, 
Maramureșul Voievodal, Ținutul 
Co drului și Țara Lăpușului. Vor 
participa orchestra și dansatorii 
Ansamblului Folcloric Național 
„Transilvania”, An samblurile: „Mara
mureșul”, „Coconii Maramu re șului” 
și alte ansambluri folclorice din județ.

În continuarea programului de vi neri, 
de la ora 14.00, Secția Pavilionară 
a Muzeului Județean de Etnografie 
și Artă  Populară va fi gazda unui 
eveniment adresat publicului iubitor 
de istorie și cultură: lansarea cărții 
„Elită academică în închisoarea po
litică de la Sighet: 19501955” a 
autorilor  Gheorghe Mihai Bârlea şi 
Andrea Dobeş. Prezintă conf. univ. 
dr. Ştefan Vişovan, conf. univ. dr. 
Florian Roatiş și moderator dr. Teo
dor Ardelean. Organizator: Biblio

teca Județeană „Petre Dulfu” Baia 
Mare.

Sâmbătă, 20 mai, începând cu 
ora 10.00, la Secția Pavilionară a 
Muzeului Județean de Etnografie și 
Artă Populară, va avea loc vernisajul 
expoziției „Interferențe etnice în 
portul tradițional  din   Maramureș” 
realizată de colectivul Muzeului Jude
țean de Etnografie și Artă Populară. 
Expoziția își propune să evidențieze 
influențele reciproce între costumele 
tradiționale românești din zonele 
etnografice ale județului Maramureș 
și costumele tradiționale ale etniilor 
conlocuitoare.
Programul zilei de sâmbătă va con
tinua cu Simpozionul științific „Ziua 
Națională a costumului tradi țio
nal din România”, ediția a IIa, cu  
tematica: „Interetnicitate în comuni
tățile tradiționale”.

Evenimentul,  programat cu începere 
de la ora 12.00, va reuni muzeografi, 
etnologi și profesori de la diferite 
instituții din țară, care vor prezenta 
lucrări pe tema simpozionului. Tot în 
cadrul acestei manifestări culturale, 
de la 14.00, se va lansa Revista 
„Caietele Simpozionului”.

Iubitorii muzicii populare sunt 
invi tați sâmbătă după amiază, cu 
începere de la ora 15.00, la Teatrul 
de Vară, pentru a urmări două 
spectacole folclorice deosebite: 
„De pe Plaiuri Lăpușene”, organizat 
de  Primăria orașului Târgu Lăpuș 
și Casa de Cultură „Vasile Grigore 
Latiș” și „Armonii de Primăvară”, 
susținut de Orchestra de muzică 
populară a Școlii Populare de Artă 
„Liviu Borlan” (suite de orchestră, 
solouri instrumentale, canto popu
lar  grupuri vocale, solişti vocali, mo
mente coregrafice dansuri populare 
din diferite zone/subzone: Oaş, 
Maramureş, Chioar, Someş).
         
Un eveniment deosebit de atractiv 
pentru publicul vizitator, „Noaptea 
Europeană a Muzeelor”, se va des
fă șura la Muzeul Județean de 
Etnografie și Artă Populară sâmbătă, 
20 mai,  între orele 18.00  24.00.  
Evenimentul, desfășurat în Secția 

Pavilionară a muzeului, va cuprinde 
următoarele manifestări: 

n parada costumelor militare 
și ci vile antice, prezentate de 
Asociația Omnis Barbaria, 
n premierea elevilor de la Co
legiul de Arte Baia Mare, câști
gători ai Con cursului „Sigla 
Mu zeului”,
n concert susținut de Corul 
Madrigaletto al Colegiului de 
Arte Baia Mare.

Duminică, 21 mai, începând cu ora 
14.00, la Muzeului de Etnografie și 
Artă Populară  Teatrul de Vară, va 
avea loc spectacolul folcloric „Tra
diție și continuitate” susținut de 
artiștii Ansamblului  Folcloric Națio
nal „Transilvania” și invitații săi.   

În intervalul 1921 mai, între orele 
10.00 – 20.00, în Muzeul Satului, 
se vor desfășura Târgul de meșteri 
populari și Festivalul Dacilor Liberi 
– festival de reconstituire istorică 
care îşi propune să aducă în atenţia 
publicului, printro manifestare şi 
atmosferă inedită, aspecte mai puţin 
cunoscute din viaţa civilă şi militară 
din perioada dacilor liberi, populaţie 
ce locuia în antichitate şi pe teritoriul 
actual al judeţului Maramureş. 

Dintre activitățile interactive cu 
publicul amintim: simulări de an
trenamente, lupte de gladiatori, meş
teşuguri antice (ateliere de olărit, de 
țesut, de fierărie, de confecționare 
a cămășilor din zale de fier, atelier 
de coafură, cosmetică și parfumuri 
romane) și probare de costume 
antice.

Menționăm că în perioada 1921 mai 
accesul vizitatorilor în muzeu este  
gratuit.
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Muzeul Judeţean  
de Etnografie și Artă Populară,  
în straie de sărbătoare

În perioada  18 – 23 
mai 2017, Muzeul 
Județean de Etnografie 
și Artă Populară va fi 
gazdă bună pentru o 
parte însemnată din 
activitățile desfășurate 
la a treia ediție a „Zilelor 
Maramureșului – Haida, 
hai în Maramureș”.

Muzeul Județean de 
Etnografie și Artă Populară 
vine în întâmpinarea 
publicului vizitator cu 
colecțiile sale de bază: 
„Lemnul în comunitatea 
tradițională din nordul 
României: de la leagăn 
la mormânt” și „Ceramica 
- moștenire culturală a 
municipiului Baia Mare”, 
precum și cu Expoziția 
temporară „Paștele 
în iconografia din 
Transilvania”.



Noua clădire a bibliotecii, 
a cărei piatră de temelie 
sa pus în 19 iunie 1991, 
oferă acces liber,  gratuit 

şi nediscriminatoriu la cunoaştere şi 
informare prin baza sa de date şi prin 
colecţiile  proprii, dar şi condiţii excep
ţionale de desfăşurare a diverselor 
activităţi culturale. Prin Decizia Consi
liului Judeţean Mara mureş nr. 102 din 
10 decembrie 1992, Bibliotecii Judeţene 
i sa atribuit numele „Petre Dulfu”.

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
este un model definitoriu pentru atin
gerea standardelor cerute de Uniunea 
Europeană, atât prin multitudinea acţiu
nilor desfăşurate, prin diversificata paletă 
de servicii oferite, cât şi prin profe sio
nalismul specialiştilor care o deservesc. 
Astfel, comunitatea băimăreană şi ma
ra mu  reșeană se poate bucura de ser
viciile unei biblioteci cu peste 710 
000 de unități biblioteconomice, care 
răspunde nevoilor impuse de societatea 
informaţională, o bibliotecă ce oferă 
accesul la informaţie, indiferent de 
localizarea acesteia.
Biblioteca este unică în ţară, atât prin 
construcţie, dotare, profilare, cât şi prin 
amplasarea serviciilor în aşa fel încât să 
permită circulaţia optimă a utilizatorilor.
Identitatea unei instituţii se conturează 
dea lungul anilor şi constituie un 
proces delicat şi complex aflat întro 
directă şi strânsă dependenţă de relaţiile 
cu publicul utilizator. De aceea pentru 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” stabi
lirea şi menţinerea relaţiilor cu publicul 
constituie o preocupare continuă și 
deosebit de importantă.
Crearea, menţinerea şi dezvoltarea 
acestor relaţii se realizează prin imple

men tarea unor servicii şi programe de 
acţiune menite să servească şi să apro
pie interesele instituţiei de cele ale 
publicului utilizator şi, în acelaşi timp, 
să favorizeze un climat de încredere şi 
simpatie în rândul publicului. Cei peste 
72 000 de utilizatori înscriși ai bibliotecii 
pot reprezenta confirmarea calității și 
diversității serviciilor oferite.
Biblioteca este instituţia care face 
edu caţie pentru toate vârstele şi pen
tru orice categorie profesională, iar 
acest rol de educator îl realizează în 
complementaritate cu şcoala, universi ta
tea, cu alte instituţii de cultură şi, uneori, 
la concurenţă cu acestea. 
Această instituție de referință este 
organizatoare de activităţi formative 
în domeniul educaţiei şi pe baza unor 
programe concepute în colaborare cu 
alte instituţii de educaţie formală sau 
nonformală. Modalităţile de realizare 
sunt diverse şi conţin toată gama mani
festărilor culturale, educative, ştiinţifice 
şi artistice posibile, ale căror gazdă şi 
organizator a fost: de la simpozioane 
şi dezbateri, concursuri, expoziţii, 
spec tacole, proiecţii de filme, până la 
conferinţe tematice şi de specialitate, 
lansări editoriale, reuniuni cenacliere, 
editare de cărţi în cadrul programelor de 
editare, proiecte etc.
Biblioteca este o prezenţă vie între elevi 
şi cadre didactice, fiind preocupată me
reu de aspiraţiile acestora pentru lectură 
şi cunoaştere. Dacă bazele inte resului 
pentru carte, pentru lectură, se pun 
încă din primii ani de viaţă în 

familie, în instituţiile preşcolare şi în 
şcoală, bibliotecii îi revine obligaţia 
de a menţine acest interes pentru tot 
restul vieţii. Pentru cei mici cartea este 
o jucărie, iar cititul este un joc, dar un 
joc deosebit, pentru că el oferă totul: 
distracţie, recreere, cunoştinţe din me
diul înconjurător, descoperire etc. Pentru 
ca activităţile să aibă şanse de reuşită mai 
mare se încearcă ca acestea să se desfăşoare 
pe teritoriul şi în mediul cu care ei 
sunt familiarizaţi. Acesta este un motiv 
determinant pentru bibliotecari să se 
deplaseze şi în instituţiile de învăţământ 
unde copiii îşi petrec cel mai mult 
timp, pentru a efectua diverse activităţi 
culturaleducative, în completarea celor 
care se organizează la sediul bibliotecii.

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
Baia Mare şia câştigat un loc aparte în 
comunitatea băimăreană datorită rela
ţiei bune cu autorităţile cărora le este 
subordonată, cu celelalte instituţii de 
cultură şi de învăţământ şi pentru rolul 
prin excelenţă de educaţie permanentă, 
ce se constituie întrun important 
sprijin pentru formarea 
tinerilor.

Biblioteca Judeţeană  
„Petre Dulfu” Baia Mare, 
o instituţie de referinţă în peisajul  
cultural maramureşean

Instituţie de referinţă 
în peisajul cultural 
maramureşean, Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu” Baia 
Mare serveşte interesele de 
studiu, lectură şi recreere ale 
utilizatorilor din municipiul 
Baia Mare şi din întreg judeţul 
Maramureş.


