Detalii privind organizarea de evenimente la
Muzeul Național al Țăranului Român
Muzeul Național al Țăranului Român aduce în atenția partenerilor și colaboratorilor
săi o serie de detalii și aspecte tehnice privitoare la derularea acțiunilor și evenimentelor
organizate în spațiile sale. În acest sens, pentru realiyarea unui parteneriat/ colabărări,
sunt necesare următoarele:
1. existența unei solicitări oficiale înregistrată la Secretariatul Muzeului sau trimisă
pe mail (info@muzeultaranuluiroman.ro);
2. avizul favorabil dat de Consiliul Științific și Consiliul de Administrație. MNŢR
acordă acest aviz numai pentru perioadele disponibile pentru organiozarea de
evenimente externe. Programul cultural intern are prioritate şi este planificat pe termen
lung;
3. întâlnire pentru stabilirea detaliilor organizatorice ale evenimentelor cu specialiștii
Muzeului, desemnați pentru colaborare;
4. realizarea, de comun acord, a unui desfășurător al evenimentului pe baza unor
planificări scrise și detalierea prin schițare și descrierea elementelor care alcătuiesc
acțiunea în cauză. În cazul în care aspectele tehnice cuprinse în desfășurător nu sunt
respectate, MNȚR își rezervă dreptul de a refuza evenimentul;
5. întocmirea unui contract de parteneriat/ colaborare/ închiriere, conform tarifelor
aprobate de Ministerul Culturii și Identității Naționale și regulilor specifice instituțiilor de
cultură. Contractul se va întocmi cu cel puțin două săptămâni înainte de eveniment, iar în
cazul nerespectării condițiilor stipulate de MNȚR, va fi reziliat unilateral (detalii în
formularul
de
contract).
Muzeul Național al Țăranului Român solicită organizatorului să selecteze conținutul și
forma de prezentare în concordanță cu statutul de instituție națională de cultură și cu
obiectul de activitate specific. În cazul constatării inadecvării conținutului și a modului de
desfășurare a activității, MNȚR își rezervă dreptul de a suspenda sau chiar anula
evenimentul.
6. pentru promovarea evenimentelor, Muzeul nu poate susține financiar tipărirea
materialelor publicitare, costurile rămânând a fi suportate de organizatorii evenimentelor.
Începând din iulie 2016, expoziția permanentă a Muzeului Național al Țăranului
Român s-a închis pentru lucrări de consolidare și restaurare a clădirii monument istoric
din Șoseaua Kiseleff.
Au rămas deschise sălile pentru expoziții temporare: Sala Tancred Bănățeanu, Sala
Foaier și Sala Acvariu. În aceste spații sunt programate evenimente până la sfârșitul
anului 2017 astfel încât nu mai primim cereri pentru anul în curs.

