Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti
IANUARIE
2010

•
•

•

Finalizarea planurilor anuale de activitate pe domenii de activitate : cercetare,restaurareconservare,punerea în valoare apatrimoniului,educatie muzeală.
Activităti de pregătire pentru anul 2010 comportând:
– Cercetare, colectionare (definitivarea programelor şi proiectelor , a echipelor de cercetare în
teren,definitivarea instrumentelor de lucru în teren şi a bibliografiilor de specialitate cf.temelor )
– Restaurare –conservare patrimoniu (întocmirea listei de urgente de restaurare,pregătirea dosarelor
pentru fiecare monument,refacerea comisilor de specialitate)
– EvidenŃa ştiintifică (întocmirea fiselor în continuare şi a dosarelor de clasare)
– Punerea în valoare a patrimoniului (pregătirea primelor actiuni din anul 2010:Sfântul Valentin,
Dragobetele, Mărtisorul, Floriile cu bucurie ;
– Pregătirea Zilei Muzeului
Pregătirea primelor două expozitii din anul 2010 :
– 1.GALAXIA CULORILOR, în colaborare cu REPUBLICA MOLDOVA,Ministerul Culturii si Turismului;Expozitie
de pictura,Autor Valeria Duca,4 februarie - 8 martie 2010, sectia Muzeul Costumelor Populare;
– 2. ICOANA CASEI ,colaborare cu Republica Moldova, la sediu, sala Gheorghe Focsa

Redactare catalog, invitatii, afise , primirea
lucrărilor din Republica Moldova şi executarea
lucrărilor de conservare impuse de carantina
obiectelor

Finalizare lucrări din anul 2009
•

Finalizarea restaurării mobilierului de la Rosia Montană (servicii pentru terti)

•
•
•
•
•

Continuarea cercetărilor de arhivă: Drăgus,volumul II,Portrete de Ńărani în Arhiva Muzeului Satului
Continuarea cercetării pe colectia Scoarte în vederea redactării volumului Scoarte din Oltenia
Continuarea organizării depozitului de ceramică(evidenŃă şi tipodimensionare )
Întocmirea rapoartelor de activitate 2009,2007-2009
Pregătirea programului ,,Masti” –în colaborare cu Muzeul Mastii şi Carnavalului din Belgia
(coorganizator)

•

Cele mai multe lucrări au fost dedicate pregătirii activităŃii anuale şi întretinerii muzeului .

NUMAR VIZITATORI Ianuarie 2010 - 2258

Raport economic
În prima luna a anului 2010 Muzeul NaŃional al Satului
„Dimitrie Gusti”, instituŃie publica cu finanŃare de la
Bugetul de Stat şi din venituri proprii, a înregistrat
următoarea execuŃie bugetara:
Încasări totale realizate 748.474 lei din care:
97,26 % adica 728.000 lei subventie de la ordonatorul principal de
credite Ministerul Culturii şi Patrimoniului National;
2,74 % adica 20.474 lei venituri proprii;
În totalul veniturilor proprii incasate de 20.474 lei (100 %)
structura în lei şi procente a fost:
a) venituri din taxe intrare 6.750 lei adică 32,96 %;
b) venituri din vânzarea produselor de artă populară în regim de
consignaŃia 13.724 lei adică 67,04 %

