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2012 JÚniuS – JÚliuS 

ReZulTATe 



.ATinge iSToRiA 
Prin exPoziţia ATinge iSToRiA MnCR 
şi-a ProPus să Promoveze Patrimoniul 
CulTuRAl MuZeAl publiCului 
nevăzător, Prin realizarea unui TuR 
exPoziţional Pentru 2 din exPoziţiile 
sale, aşezarea Preistorică Păuleni 
ciuc dâmbul cetăţii şi Prima şcoală 
românească din sfântu GheorGhe, 
devenind de asemenea,  a 2-a exPoziţie 
din ţară sPecial adresată acestui 
GruP ţintă.     

.Perioadă vizitare: iunie-iulie 2012

.Atinge Istoria .Foto macheta - locuinţă din Epoca Pietrei, Cultura Cucuteni-Ariuşd 

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  – A Kökorszaki lakóház, Cucuteni – Erősd – Tripolje Kultúra 



. ÉRinTSd Meg A TöRTÉnelMeT
AZ „ÉRinTSd Meg A TöRTÉnelMeT” 
kiálliTáS egy különlegeS MÚZeuMi 
séta a vak és GyenGénlátó vendéGeink 
részére, amely két jelenleGi 
kiálliTáSunkAT kiSÉRTe: a csikPálfalvi 
őskori telePülés – várdomb ÉS A 
sePsiszentGyörGyi első román iskola 
TáRlATokAT. eZálTAl RoMániAbAn eZ A 
MáSAdik kiálliTáS AMely kiMondoTTAn 
a vak és GyenGénlátó vendéGek 
SZáMáRA kÉSZülT. 

.NYitvatartÁS: 2012 JÚniuS – JÚliuS 

.Atinge Istoria .Foto macheta - locuinţă din Epoca Pietrei, Cultura Cucuteni-Ariuşd 

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  – A Kökorszaki lakóház, Cucuteni – Erősd – Tripolje Kultúra 



deşi iniţial exPoziţia atinGe istoria a fost 
Gândită ca un tur muzeal sPecial adresat 
Persoanelor nevăzătoare,  aceasta a fost 
ProPusă Publicului larG ca o alternativă 
penTRu  TuRul MuZeAl ClASiC, ProPunând 
folosirea simţului tactil drePt mijloc de 
comunicare şi cunoaştere. 

astfel, exPoziţia a dePăşit sfera 
activităţilor muzeale, devenind un real 
inSTRuMenT SoCiAl, de sensibilizare a 
Publicului larG, de atraGere a atenţiei 
asuPra nevoilor Persoanelor cu deficienţe 
de vedere, care sunt atât de Puţin luate în 
considerare la nivel naţional.  

.Atinge Istoria .Foto macheta - locuinţă din Epoca Pietrei, Cultura Cucuteni-Ariuşd 

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  – A Kökorszaki lakóház, Cucuteni – Erősd – Tripolje Kultúra 



habár kezdetekor az „ÉRinTSd Meg A 
TöRTÉnelMeT” kiálliTáS kiMondoTTAn A 
vak és GyenGénlátó vedéGek számára 
készült, a szervezők eGy haGyománytól 
eltérő múzeumi ÉlMÉnyT kinálTAk Mindenki 
részére: taPintáson keresztűl ismertették 
Meg TöRTÉnelMünkeT MindAZoknAk Akik 
közelebb szeretttek kerülni hozzá. 

eZálTAl A kiálliTáS áTlÉpTe A MÚZeuMi 
küldetését, eGy iGazi szociális eszközé 
válva, felhozva a naGyközönséG 
fiGyelmét a vak és GyenGénlátó személyek 
különleGes iGényeikre, amelyekre naP mint 
naP kevés fiGyelmet háritunk.  

.Atinge Istoria .Foto macheta - locuinţă din Epoca Pietrei, Cultura Cucuteni-Ariuşd 

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  – A Kökorszaki lakóház, Cucuteni – Erősd – Tripolje Kultúra 



.deTAlii TuR MuZeAl
turul exPozitional a fost alcătuit 
din 4 machete  tridimensionale, rePlici 
ale obiectelor din Patrimoniul mncr, 
Ghid Printat braille şi Ghid audio în 
limbile română şi maGhiară. 

.Perioadă vizitare:  iunie-iulie 2012

.intrarea libera, Pe bază de 
pRogRAMARe

.Foto - detaliu din expozitia MNCR - Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc Dâmbul Cetăţii, locuinţă din Epoca Pietrei, Cultura Cucuteni-Ariuşd

.A Képen egy részlet a KKNM A csikpálfalvi őskori település – Várdomb kiállitás keretéből – egy Kökorszaki lakóház, Cucuteni – Erősd – Tripolje Kultúra   



.A MÚZeuMi SÉTA 
a kiállitás 4 háromdimneziós 
makettből állt. a kiálitott 
tárGyakot román és maGyar nyelvű 
braille nyomtatványok és audio-
tárltavezetések kisérték. 

 .NYitvatartÁS: 2012 JÚNiUS – JÚLiUS 
.a BeLÉPÉS iNGYeNeS, ProGraMÁLÁS aLaPJÁN 

.Foto - detaliu din expozitia MNCR - Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc Dâmbul Cetăţii, locuinţă din Epoca Pietrei, Cultura Cucuteni-Ariuşd

.A Képen egy részlet a KKNM A csikpálfalvi őskori település – Várdomb kiállitás keretéből – egy Kökorszaki lakóház, Cucuteni – Erősd – Tripolje Kultúra   



.Atinge Istoria .Foto macheta - locuinţă din Epoca Pietrei, Cultura Cucuteni-Ariuşd

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  – A Kökorszaki lakóház, Cucuteni – Erősd – Tripolje Kultúra 



.ReZulTATe
deschisă în Perioada 14 iunie – 31 iulie 
2012,  exPoziţia tactilă „atinGe istoria” 
a atras un număr de 659 de vizitatori 
din ţară şi străinătate (unGaria, sua, 
anGlia, Germania, italia etc.), din care 
195 vizitatori cu deficienţe de vedere, 
în PrinciPal din judeţele covasna, 
harGhita şi braşov

vizitarea exPoziţiei a fost Gratuită  

.Atinge Istoria .Foto macheta - reprezentarea așezării de tip Wietenberg, din epoca Bronzului Mijlociu, de la Păuleni Ciuc

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  - a Wietenberg Kultúra települése Csikpálfalván - Középső Bronzkor



.eRedMÉnyek 
kiállitásunk 2012 június 14. – július 31. 
között volt nyitva, amely idő alatt 
659 hazai és külfőldi (maGyarorszáG, 
sua, anGlia, németorszáG, olaszorszáG 
stb.) vendéG taPintotta meG, 
köZöTTük 195 GyenGénlátó vaGy vak 
vendéG, kovászna, brassó és harGita 
meGyékből. 

a kiállitásra a beléPés inGyenes volt  

.Atinge Istoria .Foto macheta - reprezentarea așezării de tip Wietenberg, din epoca Bronzului Mijlociu, de la Păuleni Ciuc

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  - a Wietenberg Kultúra települése Csikpálfalván - Középső Bronzkor



.câteva imPresii
„m-a imPresionat Până la lacrimi, felicitări celor 
care s-au Gândit la nevăzători şi din Punctul 
de vedere al culturii... zilnic trebuie să avem în 
„vedere” ce comoară avem – comoara de a „vedea”. 
vă mulţumesc!”

„când am intrat la muzeul de orbi am fost curios 
şi entuziasmat, dar când am ieşit mi-am dat seama 
Prin ce trec ei zi de zi.” (un elev din bârlad)  

„când am intrat în Prima încăPere, o lume oarbă 
avea culori Prin mâinile mele. felicitări!” (o elevă) 

„ochii minţii şi mâinile „văd” o altă realitate. o idee 
minunată care ar trebui să fie Preluată de toată 
lumea. Poţi înţeleGe un om doar dacă ajunGi în 
pApuCii lui. MulT SuCCeS.”

„Genial! mi s-a Părut foarte interesant mai ales 
Partea leGată de simţuri. sunt Plăcut imPresionat de 
calitatea machetelor!”

„your museum is amazinG! thank you for the tour and 
the very interestinG „touch” session(atinGe istoria). i 
am now even more excited to become an archaeoloGist 
and discover the Past” (sarah, wharton, texas)

„suntem extrem de imPresionaţi de eforturile Pe care 
le-aţi făcut şi Pentru noi, cei cu vedere slabă sau chiar 
nevăzători. mulţumim.” (asociaţia nevăzătorilor 
braşov - inclusiv GruPa făGăraş, Preşedinte virGil 
lazăr, referent teodora ţiGănaş)

.Atinge Istoria

.Érintsd meg a történelmet 



.néhány vélemény 
„könnyekiG meGhatott, Gratulalok mindazoknak 
akik a vakokra Gondoltak kulturális 
szemPontoból is... naP mint naP fiGyelemben kéne 
veGyük hoGy eGy iGazi „kincset” hordozunk – a 
„látási” kéPesséGet. naGyon széPen köszönöm!” 

„amikor beléPtem a vakoknak készitett múzeumban 
kiváncsi és lelkes voltam, de amikor kiléPtem 
rájöttem hoGy min mennek keresztül ök naP mint 
naP” (eGy tanuló, bârlad)
 
„amikor beléPtem az első teremben eGy vak viláG 
szineket kaPott kezeimen keresztül. Gratulálok!” 
(eGy tanuló)

„a lelki szemek és a kezek eGy más „valósáGot” 
látnak. eGy csodálatos ötlet, mindenki át 

kéne veGye. csak akkor tudunk eGy embert teljesen 
meGérteni amikor az ö ciPőjébe kerülünk. sok 
SZeRenCSÉT”  

 „naGyszerű! naGyon érdekes volt, leGinkább az 
érzéki része. naGyon jó benyomást keltett a makettek 
minőséGe!”  

„your museum is amazinG! thank you for the tour and 
the very interestinG „touch” session(atinGe istoria). i 
am now even more excited to become an archaeoloGist 
and discover the Past” (sarah, wharton, texas)

„naGyon meG vaGyunk hatódva az irántunk, a vak és 
GyenGénlátó személyek iránt mutatott erőkifejtéssel. 
köszönjük széPen!” (a brassói vakok eGyesülete és a 
foGarasi csoPort. virGil lazăr - elnök, teodora ţiGănaş 
- referens)

.Atinge Istoria

.Érintsd meg a történelmet 



.Atinge Istoria

.Érintsd meg a történelmet



.Atinge Istoria 

.Érintsd meg a történelmet 



.Atinge Istoria

.Érintsd meg a történelmet



.Atinge Istoria

.Érintsd meg a történelmet 



.Atinge Istoria .Foto macheta - reprezentarea așezării de tip Wietenberg, din epoca Bronzului Mijlociu, de la Păuleni Ciuc

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  - a Wietenberg Kultúra települése Csikpálfalván - Középső Bronzkor



.Atinge Istoria .Foto macheta - reprezentarea așezării de tip Wietenberg, din epoca Bronzului Mijlociu, de la Păuleni Ciuc

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  - a Wietenberg Kultúra települése Csikpálfalván - Középső Bronzkor



.Atinge Istoria .Foto macheta - reprezentarea așezării de tip Wietenberg, din epoca Bronzului Mijlociu, de la Păuleni Ciuc

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  - a Wietenberg Kultúra települése Csikpálfalván - Középső Bronzkor



.Foto - detaliu din expozitia MNCR - Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc Dâmbul Cetăţii - turnul de acces în aşezare, cu ritualul de sacrificiu, cultura Costişa-Ciomortan

.A képen egy részlet a KKNM A csikpálfalvi őskori település – Várdomb kiállitás keretéből - a település átjárója, egy rituális áldozat szinhelye – Costișa-Ciomortan Kultúra 



.Atinge Istoria .Foto macheta - turnul de acces în aşezare, cu ritualul de sacrificiu, cultura Costişa-Ciomortan

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  - a település átjárója, egy rituális áldozat szinhelye – Costișa-Ciomortan Kultúra  



.Atinge Istoria .Foto macheta - turnul de acces în aşezare, cu ritualul de sacrificiu, cultura Costişa-Ciomortan

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  - a település átjárója, egy rituális áldozat szinhelye – Costișa-Ciomortan Kultúra  



.Atinge Istoria .Foto macheta - turnul de acces în aşezare, cu ritualul de sacrificiu, cultura Costişa-Ciomortan

.Érintsd meg a történelmet .A képen egy makett  - a település átjárója, egy rituális áldozat szinhelye – Costișa-Ciomortan Kultúra  



.Foto - detaliu din expozitia MNCR - Prima Școală Românească - sală de clasă specifică secolului al XIX-lea 

.A képen egy részlet a KKNM - A sepsiszentgyörgyi első román iskola kiállitás keretéből – egy 19. Századi osztályterem



.Foto - detaliu din expozitia MNCR - Prima Școală Românească - sală de clasă specifică secolului al XIX-lea 

.A képen egy részlet a KKNM - A sepsiszentgyörgyi első román iskola kiállitás keretéből – egy 19. Századi osztályterem



.Atinge Istoria .Foto macheta - sală de clasă specifică secolului al XIX-lea

.Érintsd meg a történelmet . A képen egy makett  - egy 19. Századi osztályterem



.Atinge Istoria .Foto macheta - sală de clasă specifică secolului al XIX-lea

.Érintsd meg a történelmet . A képen egy makett  - egy 19. Századi osztályterem



.Atinge Istoria .Foto macheta - sală de clasă specifică secolului al XIX-lea

.Érintsd meg a történelmet . A képen egy makett  - egy 19. Századi osztályterem



.ConTinuARe

exPoziţia „atinGe istoria” Poate fi vizitată 
în continuare la sediile mncr din sfântu 
GheorGhe, Până la mijlocul lunii sePtembrie 2012, 
când machetele exPoziţiei de arheoloGie vor 
fi itinerate la Galaţi, în cadrul unui Proiect 
realizat în colaborare cu muzeul de istorie 
Galaţi (lider de Proiect),  asociaţia art & co şi 
asociaţia nevăzătorilor din românia, intitulat 
“cunoaşte-ţi istoria Prin atinGere”, finanţat de 
afcn. 

Preţul biletului de intrare la exPoziţia „atinGe 
istoria” în Perioada amintită este de 1,5 lei / 
Persoană.  audio-Ghidul va fi Pus la disPoziţia 
vizitatorilor în mod Gratuit.   

.folytatás 

AZ „ÉRinTSd Meg A TöRTÉnelMeT” kiálliTáS 
szePtember közePéiG várja vendéGeit a kknm-ban. 
a beléPő ára – 1,5 lej mindenki részére. ezután 
a kiállitás réGészeti része vándorolni foG. 
az első meGálló Galaţi-on lessz, eGy ujabb 
pályáZAT keReTÉben „iSMeRd Meg TöRTÉnelMed 
taPintáson keresztül”, amelyet a keleti 
kárPátok nemzeti múzeum, az art & co eGyesület 
és a romániai vakok és GyenGénlátók orszáGos 
szövetséG közremüködésével, valamint az 
afcn (romániai kulturális nemzeti alaP) anyaGi 
támoGatásával szervez a Galaţi-i történelmi 
MÚZeuM.  

a kiállitást kisérő audió-tárlatvezetést 
inGyen biztositjuk továbbra is. 

.Atinge Istoria

.Érintsd meg a történelmet 



.folytatás 

az „érintsd meG a történelmet” kiállitás szePtember közePéiG várja vendéGeit a 
kknm-ban. a beléPő ára – 1,5 lej mindenki részére. ezután a kiállitás réGészeti része 
vándorolni foG. az első meGálló Galaţi-on lessz, eGy ujabb Pályázat keretében „ismerd 
meG történelmed taPintáson keresztül”, amelyet a keleti kárPátok nemzeti múzeum, 
az art & co eGyesület és a romániai vakok és GyenGénlátók orszáGos szövetséG 
közremüködésével, valamint az afcn (romániai kulturális nemzeti alaP) anyaGi 
támoGatásával szervez a Galaţi-i történelmi múzeum.  

a kiállitást kisérő audió-tárlatvezetést inGyen biztositjuk továbbra is.    

.Atinge Istoria

.Érintsd meg a történelmet 



Pe baza chestionarelor am reuşit să obţinem 
informaţii foarte importante în ceea ce priveşte 
organizarea de alte expoziţii tactile pe viitor: 
a kérdőivek alapján sikerült néhány fontos 
információt szerezni, a jövendőbeli tapintható 
kiállitások szervezésére: 

vizitarea unei expoziţii tactile: 
egy tapintható kiállitás élménye: 
în cazul a 80 % din persoanele chestionate aceasta a fost prima 
ocazie de a vizita o expoziţie tactilă. 20 % din persoanele cu 
deficienţe de vedere au avut ocazia de a mai vizita expoziţii, atât 
tactile cât şi expoziţii clasice.  
80% a vendégeinknek akik feleltek kérdőivünkre most 
vettek részt először egy tapintható kiállitáson. 20% a vak és 
gyengénlátó személyek közül akik vendégeink voltak más 
alkalommal is részt vettek ugy tapintható mint klasszikus 
kiállitásokon is.     

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?  
hogyan tetszettek önnek a makettek? elég hely volt a 
teremben? milyen méretbeli változásokat alkalmazna rajtuk? 
mit szól a makettek kifejezőképességéhez?

în procent de 70% persoanele chestionate au răspuns cu „da” 
la toate aceste întrebări. un procent de 30% au oferit şi alte 
răspunsuri, dintre care 10% au considerat expoziţia ca nefiind 
foarte interesantă, iar 20% foarte interesantă şi machetele 
foarte sugestive şi educative. 

70% a vendégeinknek akik feleltek kérdőivünkre pozitivan 
nyilatkoztak. 30% a vendégeinknek más, bővebb válaszokat is 
adtak: 10%-ban nem tekintették túl érdekesnek a kiállitást, ám 
20%-ban nagyon érdekesnek és tanultságosnak találták.  

machetele sunt „mult mai suGestive decât Precedentele 
exPoziţii vizitate” 
a makettek „sokkal gondolatébresztőek voltak mint az eddigi 
látogatott kiállitásokban” 

„nu îmi dau seama cum altfel ar fi trebuit să fie” 
„nem tudok rájönni hogy lehetett volna másképp előadni 
ezeket”

„PiPăind machetele ne-a ajutat să desluşim din tainele 
unei civilizaţii de mult aPuse”  
„a makettek tapintása segitett nekünk megérteni egy rég 
elmult civilizáció titkait”

„a fost loc destul. chiar dacă exPonatele erau mult mai 
reduse decât cele în dimenisuni reale, ele au fost de ajuns 
încât să-mi creez o idee desPre cum erau ele în realitate. 
texturile au fost exPlicite” 
„elég hely volt a teremben. igaz hogy a makettek kisebbek 
voltak mint az élethű rekonstrukciók, ám sikerült az 
alapjukon egy véleményt kifejteni az eredeti tárgyak 
kinézetéről. a textúrák nagyon érthetők voltak”  
 

.Atinge Istoria

.Érintsd meg a történelmet 



alte subiecte care ar Putea fi abordate într-o 
exPoziţie viitoare: 
más témák a jövendőbeli kiállitásokra: 

dintre suGestiile Persoanelor chestionate amintim: 
statuete, în mărime naturală; obiecte de istorie; lucruri 
care să certifice modul de orGanizare al înaintaşilor 
noştri; alte Perioade istorice; alte situri arheoloGice etc.  
a vendégeinknek akik feleltek kérdőivünkre élethű és 
eredeti méretű szobrok, történelmi tárgyak, más történelmi 
időszakaszok és más régészeti lelőhelyek   bemutatását 
ajánlották.

ei şi-au exPrimat dorinţa de a se orGaniza exPoziţii 
dedicate Persoanelor cu deficienţe de vedere care 
tratează subiecte Greu accesibile Pentru ei în mod 
normal (cum ar fi si cele arheoloGice, de exemPlu):   
ugyanakkor örvendenének ha más kiállitásokat is szerveznénk 
a gyengénlátó és vak személyek számára, olyan témákon 
amelyekről ök nehezebben tudnak adatokat szerezni (mint 
példáúl a régészet is): 

„cred că este necesar ca şi în alte domenii să existe 
astfel de exPoziţii accesibile”  
„fontosnak találom hogy más tematikák és kutatási területek 
keretében is szervezzenek ilyen kiállitásokat”
„tot astfel de subiecte, mai Greu accesibile Pentru noi (ex. 
alte asPecte din ePoca de Piatră, alte descoPeriri)”
„ugyan csak ilyen temákot, amelyekhez mi nehezebben 
ferünk oda (több kökorszai leletekről, más régészeti 
találmányokról)”
„subiecte mai Greu accesibile, mai variate”
„nehezebben hozzáférhető, változatos témákról”  

recomandări, schimbări, îmbunătăţiri: 
tanácsok, fontos modósitások, javitások: 

40% consideră că nu trebuie făcute îmbunătăţiri, 10% nu 
au răsPuns la această întrebare, în timP ce 50% din cei 
chestionaţi au avut diferite suGestii, Precum:  
40% a vendégeinknek akik feleltek kérdőivünkre nem 
változtatnának semmit a kiállitáson, 10%-ban nem feleltek 
erre a kérdésre, 50%-ban igyekeztek tanácsokkal szolgálni 
részünkre: 

„să se orGanizeze cât mai multe astfel de exPoziţii şi să 
se facă mai multă Promovare; vizite cât mai multe; cât 
mai diversificat; mai mult sPaţiu; acces tactil la mai multe 
exponATe”
“minnél több ilyen kiállitást kéne szervezni, és jobban kéne 
promoválni ezeket. minnél változatosabb kiállitásokat, több 
mozgási hely, több tapintható tárgy”

„sPer ca exPoziţiile următoare să conţină o informaţie 
mai comPletă, acoPerindu-se astfel Golurile de astăzi din 
cauza cercetărilor aflate încă în lucru„
“remélem a következő kiállitás teljesebb információkkal 
szolgál majd, az új kutatások alapján”

„ar fi extraordinar să Poată fi lărGită exPoziţia cu alte 
machete tot Pe subiectul de unde venim”  
“rendkivüli lenne ha ezt a kiállitást bövitteni lehetne, ugyan 
csak az eredetünk témájával kapcsolatosan”  

.Atinge Istoria

.Érintsd meg a történelmet 
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atât orGanizatorii, cât şi beneficiarii 
Proiectului „atinGe istoria” 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, către toţi colaboratorii 
care au contribuit într-o oarecare măsură 
la obţinerea şi chiar dePăşirea rezultatelor 
ProPuse iniţial.

AZ „ÉRinTSd Meg A TöRTÉnelMeT” kiálliTáS 
szervezői és a Pályázaton belül 
kedvezményezett személyek hálásak 
az afcn-nek, meGköszönik a meGadott 
lehetöséGet eGy ilyen Pályázat 
létrehozásához, az anyaGi támoGatáson 
keReSZTül MuTAToTT biZAloMÉRT. ugyAnAkkoR 
hálások vaGyunk minden támoGatónk és 
pARTneReink köZReMüködÉSÉÉRT. 

hálásak vaGyunk a munkacsaPat minden 
eGyes taGjának, és minden támoGatónknak. 
nélkülük a Pályázatunk nem érte volna el 
és nem léPte volna át az elején eltervezett 
eRedMÉnyekeT. 


