ARHIVA INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE ŞI
FOLCLOR „CONSTANTIN BRĂILOIU”

Prin ea se instituţionalizează conştiinţa culturală în
vederea protejării şi utilizării raţionale a valorilor
naţionale.

În anul 1927, s-a înfiinţat Arhiva Fonogramică a
Ministerului Artelor şi Cultelor, coordonată de George
Breazul, urmată, în 1928, de Arhiva de Folklore a
Societăţii Compozitorilor Români, întemeiată şi
condusă de Constantin Brăiloiu, având un scop comun:
culegerea de „muzici populare” adunate din tot arealul
românesc, consemnate de specialişti formaţi în
discipline precum filologia, etnografia, muzicologia,
coreologia, sociologia, însoţită de cercetarea
fenomenelor de cultură populară. La data de 6 aprilie
1949, prin Decretul Prezidenţial nr. 136 publicat în
Buletinul Oficial al Republicii Populare Române,
Arhiva de Folklore şi Arhiva Fonogramică „cu
inventarul aferent” s-au unit şi au pus bazele
Institutului de Folclor. Subordonat la început
Consiliului de Stat pentru Cultură şi Artă, în anul 1962
acesta a trecut în subordinea Academiei Române, sub
egida căreia funţionează şi astăzi ca Institut de
Etnografie şi Folclor.
Sarcina principală a unei Arhive de folclor este
crearea, conservarea, păstrarea, tezaurizarea şi
valorificarea documentelor de cultură orală componenta „imaterială” a culturii -, în formă originală
şi specifică (patrimoniu intangibil). Aparţine categoriei
arhivelor neconvenţionale, multimedia, şi are o
structură organizatorică interdisciplinară, care
urmăreşte şi consemnează sincretic, toate limbajele
prin care se exprimă cultura orală: literar, muzical,
coreic precum şi alte sisteme de semne de diferite
tipuri. Cercetarea fenomenelor folclorice implică pe de
o parte consemnarea nemijlocită a acestora pe teren, iar
pe de alta, studierea şi interpretarea adecvată muncii
ştiinţifice a datelor etnofolclorice, rezultate din
campaniile de culegere, desfăşurate de colectivele
multidisciplinare de cercetători. Consemnarea se
realizează, simultan, cu mijloace mecanice înregistrarea sunetului şi imaginii - şi manuscris.
Tezaurizarea faptelor folclorice constituie o etapă
intermediară, indispensabilă cercetării instituţionalizate
a folclorului, care se referă la sistematizarea
documentelor de cultură orală într-un spaţiu
specializat, arhiva, ce îi facilitează cercetătorului
etnolog, la un moment dat, şansa de reconstituire
integrală a fenomenului folcloric. Totodată, arhiva
trebuie să consemneze dinamica proceselor creaţiei
orale, să surprindă fenomenul în curs de actualizare şi
refuncţionalizare.
Arhiva de folclor constituie un instrument social
eficient şi obiectiv pentru păstrarea memoriei colective.

Revista de cultură „Boabe de grâu”, 1931

Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin
Brăiloiu” deţine, la momentul actual, 26 tipuri de
suporţi repartizaţi în 6 depozite: Fonoteca, Discoteca,
Bandoteca, Filmoteca, Fototeca şi Depozitul papetar
care cuprinde 3 fonduri unicat, cu o valoare
incontestabilă: fondul manuscris complementar, fondul
manuscris valoric, fondul manuscris cu lucrări ale IEF
şi fondul de interes special.

Discoteca cuprinde matriţe de discuri, discuri de
vinil, CD-uri.

Fonoteca, cuprinde cilindri de ceară pentru fonograf
Cilindri de ceară

Matriţele sunt confecţionate din nichel (faţa
matriţei) şi cupru (spatele matriţei) şi au stat la baza
realizării discurilor cu valoare ştiinţifică din care
institutul deţine una sau mai multe copii pentru
fiecare disc înregistrat.

Cea mai veche înregistrare pe cilindri de fonograf pe
care o deţine arhiva de folclor este melodia cu titlul
Cine hăuie pe luncă culeasă de Dumitru Georgescu
Kiriac în anul 1912.
Fonograf

Prima înregistrare cu fonograful în ţara noastră a fost
realizată de Pompiliu Pîrvescu în Dobrogea, în anul
1907.

Discuri vechi de vinil

Discuri noi
Microfilme (conţin cele mai importante manuscrise
din fondul de manuscrise valorice)

Bandoteca conţine benzi magnetofon originale, copii
după fonograme, copii după discuri, benzi de interes
temporar şi protocol, audiocasete şi casete DAT.

Fototeca cuprinde clişee pe sticlă, diapozitive, peliculă
fotografică tip laika alb-negru şi color, negative şi
microfilme.

Filmoteca conţine filme peliculă de 16 mm
pozitive, negative, reversibile, videocasete, Mini DV, DVD.

Primul film înregistrat pe peliculă, fără sonor, pe
care îl deţine arhiva de folclor este o monografie a
satului Drăguş, realizat de echipa Gusti, început în
1928 şi terminat în 1929. (AIEF deţine şi copii ale
filmelor făcute de Manakia)

Fond
manuscris
complementar
are
în
componenţa sa cataloagele de fonogramă, disc şi
magnetofon cu statut de document al culegerilor,
concepute şi completate de către culegători în
vederea ordonării fondurilor manuscrise ale arhivei:
fişe de fonogramă, fişe de magnetofon, texte de
fonogramă, texte disc, texte magnetofon, fişe
informaţii, fişe de informator, transcrieri muzicale,
transcrieri literare, fişe pentru fotografii,
kinetograme, desene şi schiţe.

Fişă de fonogramă realizată la teren
(A.I.E.F. fg. 26)

Fotografia şi cartoteca
Constantin, "Lache Găzaru".
(A.I.E.F. c.i-13439, i-12281)

informatorului

Transcriere coreologică
Ilenuţa
(A.I.E.F. cg-755-1-1)

Mihai

(kinetogramă),

Jocul

Transcriere muzicală sinoptică de fonogramă culegere din anul 1933.
(A.I.E.F. fg. 1312-1313)

Filă din Jurnalul de zi ţinut de sergentul Dumitru
Codreanu în timpul Primului Război Mondial - 1917
(A.I.E.F. i. 26149)

şi schiţă (A.I.E.F. 3079)

Desen

Fondul de manuscrise cu valoare ştiinţifică
deosebită, constituit din materiale unicat, realizate
de personalităţi marcante ale culturii româneşti
tradiţionale, şi care conferă acestor documente un
plus de valoare: Elena Niculiţă Voronca, Alexandru
Voevidca, Mihai Vulpescu, D. G. Kiriac,
Constantin Brăiloiu, George Breazul, Harry
Brauner, Alexandru Amzulescu, Ovidiu Bîrlea,
Emilia Dragnea-Comişel, Mihai Pop, Ernest
Bernea, H. H. Stahl etc.

Scrisoarea lui Belá Bartók trimisă către D. G.
Kiriac la data de 18 decembrie 1913 (ms. 190)

2001, de Cântecul epic eroic, Tumbe, tumbe, Cântece
populare aromâne (2002) şi Gheorghe Celea, în 2005
(Foto nr. 1). Între anii 2000-2005 au mai apărut CDurile Romanian Ethnographic Landscape (2000),
Folclor muzical din judeţul Brăila (2001), Cantiti
armanesti di muabeti (Cântece aromâneşti), - (Foto nr.
2).
Foto nr. 1

Fond manuscris cu lucrările ştiinţifice ale
institutului, îmbogăţit permanent cu noile volume
redactate de specialişti, în conformitate cu
programele şi proiectele din planul general de
cercetare.

Foto nr. 2

Fondul de interes special este constituit din
documente referitoare la aromâni şi minorităţile
care locuiesc pe teritoriul românesc (unguri, tătari,
turci, sârbi, rromi), a românilor din afara
graniţelor: Basarabia, Banatul iugoslav, Bulgaria,
Timoc, Albania, Ungaria şi folclor din alte ţări.
Forme de valorificare a documentelor de
cultură orală
Cercetătorii din cadrul colectivelor institutului au
ca sarcină atât completarea fondurilor cu material
inedit cules pe teren, precum şi valorificarea celui
existent
prin
elaborarea
şi
publicarea
instrumentelor de lucru. Domeniile etnologice
beneficiază de existenţa unor instrumente de lucru
fundamentale (bibliografia generală a etnografiei
şi folclorului românesc - 6 volume, tipologiile
alcătuite pe criterii specifice pentru genurile şi
speciile culturii orale româneşti - 20 volume,
ediţii critice, dicţionare, antologii), pe baza cărora
pot fi apreciate specificitatea şi caracterul de
patrimoniu intangibil ale componentelor culturii
tradiţionale cu circulaţie orală. În anul 1999
Institutul reîncepe editarea discurilor document,
imprimate pe suport digital - CD. Primul CD
înregistrat intitulat Rădăcini, este urmat, în anul

Din Colecţia Naţională de Folclor
Discuri
Primele 6 discuri document apărute în Colecţia
Naţională de Folclor au fost editate de etnomuzicologul
Tiberiu Alexandru în anul 1984 în colaborare cu casa
de discuri Electrecord şi au fost ordonate după criteriul
zonal: Oltenia, Bucovina, Transilvania - zona Bihor,
Arad şi Câmpia Transilvaniei, Maramureş - zona Oaş şi
Ilfov - Vlaşca, Teleorman.

Ovidiu Bîrlea, Antologia de proză populară epică,
Bucureşti, Editura pentru literatură, 1966

Volume
Sabina Cornelia Stroescu, La Typologie
bibliographique des facetés roumaines, 2 vol.,
Editions de l’Academie de la Republique
Socialiste de Roumanie, Bucureşti, 1969; Monica
Brătulescu, Colinda românească, Bucureşti,
Editura Minerva, 1981; Alexandru Amzulescu,
Cântecul epic eroic. Tipologie şi corpus de texte
poetice, Bucureşti, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1981; Alexandru I.
Amzulescu, Balada familială. Tipologie şi corpus
de texte poetice, Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1983; Nicoleta
Coatu, Lirica populară românească cu tematică
actuală, Bucureşti, Editura Minerva, 1984; Sabina
Ispas, Doina Truţă, Lirica de dragoste. Index
motivic şi tipologic, 4 vol., Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1985 - 1989;
Cornelia Călin, Jurnalul oral. Index tipologic.
Antologie de texte, Bucureşti, Editura Erasmus,
1993; Tony Brill, Tipologia legendei populare
româneşti,
Legenda
mitologică,
legenda
religioasă, legenda istorică, 2 vol., Bucureşti,
Editura Saeculum I.O., 2006;

Muzicologie
Mariana Kahane şi Lucilia Stănculeanu-Georgescu,
Cântecul zorilor şi bradului,
Bucureşti, Editura
Muzicală, 1988, Doina vocală din Oltenia, Tipologie
muzicală, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007,
Elisabeta Moldoveanu, Cântecele de seceriş ale
poporului român, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2000, Ghizela Suliţeanu, Cântecul de leagăn,
Bucureşti, Editura Muzicală, 1986, Corneliu Dan
Georgescu, Jocul popular românesc, Repertoriul
pastoral. Semnale de bucium, Editura Muzicală, 1987,
Speranţa Rădulescu, Taraful şi acompaniamentul
armonic în muzica de joc, Editura Muzicală, 1984,
Cântecul, Eugenia Cernea şi Nicoleta Coatu, Cântecul
popular nou, Bucureşti, Editura Muzicală, 1986, Adrian
Vicol, Recitativul epic al baladei româneşti, Bucureşti,
Editura Arvin, 2004, Iosif Herţea, Colinde româneşti,
Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2000,
Romanian Carols, Bucureşti, Editura
Fundaţiei
Culturale Române, 1999.

Etnologie
românească.
Folcloristică
şi
etnomuzicologie:
Metodologie.
Arhive,
Instrumente de lucru. Naşterea şi copilăria, 5
vol., (Sabina Ispas şi Nicoleta Coatu coord.),
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006 2012.

Periodice
Revista de Etnografie şi Folclor / Journal of
Ethnography and Folklore, seria veche şi seria nouă,
Editura Academiei Române

Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor,
Editura Academiei Române

Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului
românesc, Vol. I (1800-1891) apărut în 1968 la
Editura pentru Literatură, Bucureşti, Vol. II
(1892-1904), Vol. III (1930-1955), Vol. IV (19561964), Vol. V (1965-1969), Vol. VI (1970-1995)
apărute la Editura Saeculum I.O.

LABORATORUL AUDIO-VIZUAL
Condiţia principală pentru ca o arhivă multimedia
să funcţioneze la standarde profesionale depinde
atât de specialiştii care au obligaţia de a consemna
orice schimbare survenită în cultura tradiţională,
dar, în aceeaşi măsură, şi de existenţa unui
departament auxiliar care să-i asigure suportul
tehnic. Institutul de Folclor a avut, încă de la
crearea sa, un laborator tehnic în sarcina căruia au
intrat toate problemele privind înregistrarea,
redarea, conservarea, restaurarea şi întreţinerea
aparaturii de înregistrare şi citire a fondurilor de
documente sonore şi de imagine. Toate acestea au
fost posibile datorită ingeniozităţii şi, nu în
ultimul rând, implicării afective a unor tehnicieni
sau ingineri care au marcat, prin activităţi de
inovare şi ameliorare a instrumentarului de
laborator, evoluţia şi modernizarea cercetării în
toate domeniile etnologice. S-a remarcat
Gheorghe Abălaşei, un redutabil tehnician,
pasionat de munca sa, care a reuşit, printre altele,
să adapteze dozele noilor pick-up-uri aparatelor
de fonograf pe care institutul le avea în dotare,
făcând astfel posibilă utilizarea microfonului la
înregistrări şi redarea lor în difuzor. Gheorghe
Abălaşei era, de altfel, nelipsit din culegerile
realizate de Constantin Brăiloiu, care îl numea
"mâna mea dreaptă".

Studioul tehnic al Arhivei în perioada lui Constantin
Brăiloiu.

Ilarion Cocişiu în culegere, după înfiinţarea Institutului
de Folclor.

Tehnicianul Gheorghe Abălaşei

Înregistrare în studioul amenajat în clădirea Institutului
de Etnografie şi Folclor din strada Tache Ionescu nr. 25
(Alexandru Amzulescu, Adrian Vicol şi tehnician Dan
Vuşdea).

Tehnicianul Nicolae Mănescu la masa de lucru
din studioul aflat în clădirea institutului din strada
Tache Ionescu nr. 25.

Proiectele Arhivei
2004-2005 - Studii avansate asupra măsurătorilor
pentru protecţia şi conservarea colecţiilor de
fonoteci, CERES.
2005-2006 - Programul de digitalizare şi
conservare a fondurilor arhivei sonore.
De la cilindrii de ceară la salvarea digitală.
Digitalizarea înregistrărilor sonore ale muzicii
tradiţionale româneşti finanţat de Ernst von
Siemens - Musiktiftung Lucerne - Munich.
2005-2006 - Aplicaţii şi servicii de valorificare a
patrimoniului folcloric din arhive sonore prin
tehnologii multimedia , CERES.
Reţeaua centrelor de excelenţă pentru tehnică de
restaurare,
conservare,
prezervare
PRORESTAURO.
2006-2008 - Proiect Ethnoarc - Linked European
Archives for Ethnomusicological Research, a avut
ca scop prezervarea şi asigurarea accesului la
unele dintre cele mai prestigioase arhive
etnomuzicologice din Europa (România, Ungaria,
Germania şi Elveţia), prin constituirea unui portal
digital care să reunească o multitudine de colecţii
de specialitate disparate şi să asigure astfel
condiţiile pentru realizarea unor viitoare proiecte
de cercetare culturale moderne în domeniile
etnomuzicologiei, antropologiei şi altor discipline
conexe. Parteneri: Arhivele Internaţionale de
Muzică Populară din Geneva, Muzeul Etnologic

Berlin - Departamentul pentru Etnomuzicologie /
Phonogramm Archiv din Berlin, Institutul pentru
Muzicologie al Academiei de Ştiinţe Ungare din
Budapesta, două instituţii de studii interdisciplinare Wissenschaftskolleg zu Berlin (coordonator), Colegiul
Noua Europă din Bucureşti şi un producător de
tehnologie, Institutul FOKUS Fraunhofer pentru
Sisteme Deschise de Comunicaţie din Berlin.
2012 - Proiectul Folkloric Multimedia Deposit
(FolkMedia), coordonator Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu” având ca partener
Institutul de Cercetare pentru Optoelectronică, care are
ca obiectiv constituirea unui fond tezaur în care să fie
păstrate şi conservate documentele de „patrimoniul
intangibil” ale institutului. Valoarea patrimonială a
informaţiilor conţinute de documente, vechimea
documentului şi gradul de uzură, specificitatea fondului
sau personalitatea informatorului, sunt câteva dintre
criteriile după care s-a realizat selecţia fondurilor care
vor intra în componenţa fondului tezaur. Au fost
identificate, evaluate şi atent selecţionate de către un
colectiv multidisciplinar de specialişti, trei fonduri cilindri de ceară, fond papetar şi benzi de magnetofon care, ulterior, au fost supuse unui program de digitizare
prin scanare/fotocopiere, iar în final, unui proces de
decontaminare prin anoxie în vederea conservării
suporţilor originali. Metoda de decontaminare prin
anoxie presupune împachetarea suporţilor originali în
folii de plastic dedicate, în interiorul cărora se
introduce azot.
Cutiile cu cilindri de ceară decontaminaţi in depozitul
de documente originale aflat în cel de al doilea sediu al
Institutului de Etnografie şi Folclor, Calea 13
septembrie nr. 13, Casa Academiei.

Digitizarea documentelor s-a realizat, până în prezent, în
două etape, ambele constând în activităţi de
scanare/fotocopiere a materialelor, de investigare utilizând
camera multispectrală, de documentare şi gestionare
complexă a informaţiei înregistrate, prin introducerea
acesteia într-o baza de date dedicată.

O altă activitate cuprinsă în procesul de
conservare a materialelor a fost investigarea
documentelor utilizând camera multispectrală.
Aceasta reprezintă o tehnică non-invazivă şi noncontact, ce înregistrează informaţii specifice la
diferite frecvenţe ale spectrului electromagnetic.
În acest mod este permis studiul unui obiect dincolo
de limitele impuse de spectrul vizibil, singura
regiune disponibilă ochiului uman. Analiza
multispectrală oferă posibilitatea reconstrucţiei unui
document dificil de descifrat.
Analiza documentelor
multispectrale (INOE)

cu

ajutorul

camerei

