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perioada de desfĂŞurare: 
15.08.2012 - 15.11.2012

scopul proiectului cultural:
promovarea patrimoniului cultural 
Muzeal adMinistrat de Muzeul de istorie 
GalaŢi (miGl) Şi patrimoniul cultural 
al muzeului naŢional al carpaŢilor 
rĂsĂriteni (mncr) din sf. GheorGhe în 
rândul persoanelor nevĂzĂtoare Şi 
faMiliilor aCestora din judeŢele GalaŢi, 
BrĂila, BuzĂu, vrancea, BacĂu.

oBiective:
realizarea unei expoziŢii 
complementare expoziŢiei de BazĂ,  
adresatĂ puBlicului nevĂzĂtor, 
reprezentativĂ pentru miGl Şi MnCr.
atraGerea unui numĂr de 240 vizitatori 
din care 120 vizitatori cu deficienŢe de 
vedere.



tur Muzeal speCial
turul Muzeal  a prezentat 
patrimoniul celor douĂ muzee 
prin interMediul  a Şase machete 
tridiMensionale.
mncr a împrumutat pe perioada 
expoziŢiei 3 machete ce ilustreazĂ 
expoziŢia sa actualĂ de 
arheoloGie.

materiale auxiliare:
replici dupĂ oBiecte de patrimoniu, 
broŞura expoziŢiei în limBaj 
Braille, Ghidaj audio, materiale din 
secŢia daco-romanĂ (stindardul 
dacic, o metopĂ, 2 Basoreliefuri 
- un Grup de daci luptĂtori / 
cetĂŢile dacice din dacia romanĂ, 
busturile lui traian 
Şi deceBal)



machete 
Muzeul de istorie galaŢi

reprezentare:
villa rustica



machete 
Muzeul de istorie galaŢi

reprezentare:
fortifiCaŢie dacicĂ



machete 
Muzeul de istorie galaŢi

reprezentare:
fortifiCaŢie dacicĂ



machete 
Muzeul de istorie galaŢi

reprezentare:
mijloace de transport pe apĂ

E un inEdit din  toatE punctElE dE 
vEdErE… E altcEva… în oricarE 
muzeu în care intri: “nu atingeţi!”  şi 
aici am pus mâna pE toatE lucrurilE…



machete 
Muzeul de istorie galaŢi

reprezentare:
mijloace de transport pe apĂ



machete 
Muzeul de istorie galaŢi

reprezentare:
mijloace de transport pe apĂ



muzeul naŢional al carpaŢilor rĂsĂriteni
reprezentĂri machete:
aŞezare de tip wietenBerG, din epoca Bronzului 
mijlociu, de la pĂuleni ciuc



muzeul naŢional al carpaŢilor rĂsĂriteni
reprezentĂri machete:
aŞezare de tip wietenBerG, din epoca Bronzului 
mijlociu, de la pĂuleni ciuc



muzeul naŢional al carpaŢilor rĂsĂriteni
reprezentĂri machete:
aŞezare preistoricĂ pĂuleni ciuc dâmBul cetĂŢii 
- turnul de acces în aŞezare, cu ritualul de 
sacrificiu, cultura costiŞa-ciomortan



muzeul naŢional al 
carpaŢilor rĂsĂriteni
reprezentĂri machete:
locuinŢĂ din epoca pietrei, 
cultura cucuteni-ariuŞd 



Grupuri ŢintĂ:
copiii, tinerii Şi adulŢii cu deficienŢe de vedere din 
judeŢele GalaŢi, BrĂila, BuzĂu, vrancea, BacĂu.

Beneficiari direcŢi estimaŢi:
120 de copii, tineri Şi adulŢi cu deficienŢe de vedere 
din judeŢele GalaŢi, BrĂila, BuzĂu, vrancea, BacĂu.
120 de însoŢitori ai persoanelor cu deficienŢe de 
vedere din judeŢele GalaŢi, BrĂila, BuzĂu, vrancea, 
BacĂu.

Beneficiari indirecŢi:
muzeul naŢional al carpaŢilor rĂsĂriteni (mncr) 
asociaŢia nevĂzĂtorilor din românia, filialele 
GalaŢi-BrĂila, BacĂu, BuzĂu, vrancea
asociaŢia art & co 
autoritĂŢi locale
puBlicul larG interesat de activitĂŢi muzeale 
aGenŢi economici 
familiile persoanelor nevĂzĂtoare



expoziŢia a fost GânditĂ ca un tur muzeal special adresat 
persoanelor nevĂzĂtoare, fiind propusĂ Şi puBlicului larG ca o 
alternativĂ pentru  turul muzeal clasic, propunând folosirea 
simŢului tactil drept mijloc de comunicare Şi cunoaŞtere. 

în perioada 15 oct. – 15 nov. 2012,  expoziŢia tactilĂ „cunoaŞte-Ţi 
istoria prin atinGere” a atras un numĂr de 450 de vizitatori din 
ŢarĂ, din Care 140 vizitatori cu deficienŢe de vedere, în principal 
din judeŢele GalaŢi, BrĂila, BuzĂu, vrancea, BacĂu, depĂŞind 
rezultatele propuse iniŢial.

vizitarea expoziŢiei a fost GratuitĂ



Despre machete

Machetele Mi s-au părut foarte interesante, 
foarte bine realizate oferind o iMagine 
sugestivă asupra Modului de viaŢă  trecut Şi 
asupra unor parŢi din istoria straMoŞilor 
noŞtri.

Materialele ce ÎnsoŢesc expoziŢia Mi s-au 
părut utile, deoarece astfel se pot face 
cunoscute aceste inforMaŢii si celor ce Încă 
nu au vizitat expoziŢia.

Machetele au fost pentru Mine o ocazie 
deosebită de a cunoŞte tactil ceea ce ŞtiaM de 
la lecŢiile de istorie sau din cărŢile citite...

Mi-au plăcut foarte Mult Machetele,  aŞ fi vrut 
să fie Mai Multe. 

cÂteva iMpresii

aM trăit un sentiMent extraordinar…de eMoŢie În priMul rÂnd 
pentru că era o experienŢă asupra căreia neavÂnd datele necesare, era 
norMal ca toate acestea să se tranforMe În eMoŢie.

dacă la Început aM avut un sentiMent de reŢinere În MoMentul În 
care era nevoie să ating acele Machete, ulterior acest sentiMent 
de reŢinere s-a disipat În condiŢiile În care poŢi avea un schiMb de 
experienŢă cu interlocutorul, cu Muzeograful care ÎŢi explică 
foarte clar detaliile Şi tu ai posibilitatea pe Macheta respectivă să 
constaŢi Şi să faci coMparaŢie prin inforMaŢia care-Ţi parvine pe cale 
verbală Şi Macheta pe care reuŞeŞti să o ÎnŢelegi folosind siMŢul 
tactil.

Materialul braille vine să coMpleteze Mesajul pe care-l transMite 
Macheta respectivă …vine să contureze o iMagine de ansaMblu asupra 
acestui proiect „cunoaŞte-Ţi istoria prin atingere”.  ÎMpreună reuŞesc 
să facă un tot, care să vină În beneficiul persoanelor cu deficienŢă 
vizuală Şi a ÎnsoŢitorului.  acest proiect este o coMponentă socială 
iMportantă, pentru că el reuŞeŞte să Închege foarte bine relaŢia 
dintre persoana cu deficienŢă vizuală Şi ÎnsoŢitorul lui… Îl face pe 
ÎnsoŢitor să ÎnŢeleagă poate Mult Mai bine trăirile pe care le are 
nevăzătorul… ÎMpreună reuŞiM să ÎnŢelegeM foarte Mult din nevoile 
pe care le are o persoană cu deficienŢă vizuală.



….noi ne iMaginaM aŞa În Minte…dar altceva e 
ca să pipăi… 

…noi, Mai ales prin pipăire, ne puteaM da seaMa 
Şi de Materialul din care este fabricat Şi ce 
reprezintă…pentru că [Machetele] sunt 
destul de Mari Şi foarte bine reprezentate.

….aM aflat că puteM să puneM MÂna pe 
lucruri…eu aM răMas iMpresionat…Mi-a 
placut foarte Mult. (un copil)

ar fi bine ca astfel de expoziŢii să fie accesate 
de cÂt Mai Multe persoane cu deficienŢă 
vizuală. 

e ceva eMoŢional pentru tine, ceva neÎntÂlnit, 
ceva care nu Mi s-a Mai ÎntÂMplat. 

această experienŢă a fost una dintre cele Mai 
fruMoase…nu se poate descrie În cuvinte. 
(un copil)

cÂteva iMpresii

…fiind un nevăzător tardiv, adică aM dobÂndit acest handicap 
ulterior…aM citit foarte Mult legat de istorie Şi aM vizitat Şi Muzee….
acuM după atÂŢia ani, vă daŢi seaMa apare o nouă senzaŢie care e 
diferită faŢă de ceea ce ŞtiaM…dar, ÎMpletit cu ceea ce ŞtiaM dinainte 
Mi se par chiar niŞte lucruri extraordinare…adică le vedeai, le citeai, 
dar nu le Şi siMŢeai…

….e excelentă…are ceva pedagogic…oMului Îi explici…MulŢi 
nevăzători ÎŞi fac o iMagine caM cuM arăta o gospodărie, cuM arăta 
un vas sau un soldat dac, cuM avea scutul,  avea sabie…pentru cei care 
sunt nevăzători este extraordinar.

…nu te aŞteptai să se poată realiza ceva Şi pentru cei care nu văd…Şi 
care să vadă cu MÂna.

oMul care nu vede, nu are nici o idee…poŢi să-i explici, dar pÂnă nu a 
pus el MÂna …ŞtiŢi ca Şi copilul care spune: “uff! frige!” Şi cÂnd a fript, 
atunci nuMai pune MÂna…e siMŢul nuMărul 1.

expoziŢii de acest gen ar trebui să existe În fiecare Muzeu pentru ca 
persoanele nevăzătoare să poată cunoaŞte istoria “prin atingere”..



interacŢiunea cu Machetele: 
cuM vi s-a părut interacŢiunea cu Machetele? 
aŢi avut destul loc, sunt acestea potrivite 
ca diMensiune, v-au oferit inforMaŢii clare Şi 
coMplete, v-au ajutat să diferenŢiaŢi texturile? 
sunt ele destul de sugestive?

În procent de 70% persoanele chestionate au 
răspuns pozitiv la toate aceste Întrebări. un 
procent de 30%  au oferit Şi alt răspuns  -  au 
considerat că Machetele sunt destul de Mici 

"Machetele au fost pentru Mine o ocazie 
deosebita de a cunoste tactil ceea ce stiaM de 
la lectiile de istorie sau din cartile citite."
"Mi-au plăcut foarte Mult Machetele, aŞ fi 
vrut  să fie Mai Multe."
"sunt potrivite ca diMensiune, loc a fost 
suficient, inforMaŢiile au fost extreMe de 
clare Şi coMplete iar texturile Mi s-au părut 
uŞor de diferenŢiat una de alta."

pe baza chestionarelor aM obŢinut inforMaŢii relevante În ceea ce 
priveŞte organizarea de alte expoziŢii tactile pe viitor:

vizitarea unei expoziŢii tactile:
În cazul a 90 % din persoanele chestionate aceasta a fost priMa ocazie 
de a vizita o expoziŢie tactilă.  10 % din persoanele cu deficienŢe de 
vedere au avut ocazia de a Mai vizita expoziŢii tactile cÂt Şi clasice.

cuM aŢi aflat despre această expoziŢie:
70% in persoanele chestionate au aflat despre expoziŢie de la  filialele 
anr, 30% au aflat despre expoziŢie de la cadrele didactice

interacŢiunea cu personalul Muzeului: 
100 % din persoanele chestionate au oferit răspunsuri pozitive 
“aM fost foarte bucuroasă că aM fost insoŢiŢi tot tiMpul de 
personalul Muzeului Şi ni s-au oferit perManent inforMaŢii 
pe tot parcursul vizitei” 
“personalul Muzeului  a fost foarte binevoitor, stÂnd la dispoziŢia 
noastră pentru orice Întrebare”
“personalul Muzeului a dat dovadă de profesionalisM  Şi  a răspuns cu 
proMptitudine Întrebărilor noastre, oferind inforMaŢii interesante"



pe baza chestionarelor aM obŢinut inforMaŢii 
relevante În ceea ce priveŞte organizarea de alte 
expoziŢii tactile pe viitor:

cuM vi s-au părut Materialele ce ÎnsoŢesc expoziŢia 
(pliantul tipărit, pliantul audio):
În proporŢie de 100% persoanele chestionate au 
răspuns pozitiv
"Materialul braille este bine realizat Şi destul de 
coMplet."
"utile, Mai ales pentru a putea ÎMpărtăŞi Şi celor 
care nu au fost prezenŢi experienta traită. "
"pliantul braille a fost bine realizat."
"Materialele ce ÎnsoŢesc expoziŢia Mi s-au părut 
utile, deoarece astfel se pot face cunoscute aceste 
inforMaŢii Şi celor ce Înca nu au vizitat expoziŢia."

recoMandări, schiMbări, ÎMbunătăŢiri:
"Mai dese Şi cu teMe diferite din istoria 
roMÂnilor."
"expoziŢii de acest gen ar trebui să fie realizate 
Mai des, fiind utile nu nuMai persoanelor cu 
deficienŢă de vedere."
"astfel de expoziŢii sunt binevenite deoarece 
oferă ocazia Şi persoanelor cu deficienŢă de 
vedere să cunoască Şi să coMpleteze inforMaŢiile 
dobÂndite deja din carŢi sau lecŢiile de istorie."
"expoziŢii de acest gen ar trebui să existe 
În fiecare Muzeu pentru că persoanele 
nevăzătoare să poată cunoaŞte istoria “prin 
atingere” 
"aŞ fi vrut Mai Multe Machete."

























muzeul de istorie GalaŢi
www.Migl.ro
2012

atât orGanizatorii, cât Şi Beneficiarii 
proiectului „cunoaŞte-Ţi istoria prin 
atinGere” mulŢumesc finanŢatorului,  
administraŢia fondului cultural 
naŢional, pentru oportunitatea 
acordatĂ de a realiza un astfel de 
proiect, pentru încrederea în reuŞita 
acestuia, cât Şi tuturor partenerilor 
Care au Contribuit la realizarea 
proiectului, la promovarea acestuia Şi 
la Continuarea sa.

mulŢumirile noastre se îndreaptĂ 
Şi cĂtre echipa de proiect Şi  toŢi 
Colaboratorii Care au Contribuit la 
oBŢinerea Şi depĂŞirea rezultatelor 
propuse iniŢial.


