
Conferina „Mobilitatea coleciilor muzeale” 
Bucureti, 14 septembrie 2011 

 

Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional (Direcia Patrimoniu Cultural), Muzeul Naional al 
ranului Român i British Council România v invit s participai la conferina naional pe 

tema mobilitii coleciilor muzeale. 
 

Obiectivul principal al acestei conferine îl constituie diseminarea celor mai noi tendine în domeniul 

circulaiei bunurilor culturale, aa cum sunt promovate i dezvoltate strategic la nivelul Uniunii 

Europene, de ctre Comisia European.

În egal msur conferina va constitui un prilej de promovare a bunelor practici europene în 

domeniul managementului coleciilor. 

 

Evenimentul se adreseaz, cu precdere, specialitilor responsabili cu mobilitatea bunurilor 
culturale, din cadrul instituiilor muzeale (muzeografi, conservatori, refereni) sau din cadrul altor 

instituii ce administreaz bunuri culturale mobile. 

 

Conferina este programat a avea loc la sediul Muzeului Naional al ranului Român, în data de 14 
septembrie 2011, între orele 09:00-17:00.  
 
Tematica evenimentului  se aliniaz iniiativei europene „Mobilitatea Coleciilor”, iniativ ce are ca 

scop punerea în valoare a patrimoniului cultural muzeal din toate statele membre ale U.E., prin 

facilitarea circulaiei acestuia, prin stimularea  schimburilor culturale în cadrul expoziiilor i prin 

promovarea i diseminarea bunelor practici în domeniul organizrii expoziiilor i al schimburilor 

culturale, al managementului coleciilor, al standardelor i procedurilor specifice.  

 

Programul „Mobilitatea Coleciilor” a fost lansat în anul 2004 de ctre preedinia olandez a Uniunii 

Europene, fiind continuat i sub mandatele urmtoare, deinute de Marea Britanie, Germania i
Finlanda, în 2007 fiind preluat de Comisia European, drept component prioritar a Agendei 

Europene pentru Cultur i fiind inclus în Planurile de lucru în domeniul culturii pentru intervalele 

2008 – 2010 i 2011 – 2014. 

 

România a participat activ la dezvoltarea i implementarea acestei iniiative, începând cu anul 2005, 

fiind implicat în toate grupurile de lucru ce au susinut iniiativa, inclusiv în proiectul „Collections 

Mobility 2.0” finanat prin Programul Cultura 2007 – 2010, în cadrul cruia au fost specializai ca 

formatori specialiti din toate rile participante. 

 

Conferina „Mobilitatea Coleciilor” este susinut de formatorii români pregtii în cadrul 

Proiectului  european „Collections Mobility 2.0”, precum i de ctre reputai specialiti britanici în 

domeniul managementului bunurilor culturale. 

 

V rugm s confirmai intenia dumneavoastr de a participa la acest eveniment pân în data de 09 
septembrie 2011, prin e-mail, la adresa: rsvpevents@britishcouncil.ro, indicând numele 

dumneavoastr complet, funcia, instituia i datele de contact. 


