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Abstract: 

The presence of a vast cultural heritage produces an increase in the level of trust 

regarding the authenticity and stability of a population in the respective geographical area, and 

a management directed towards beneficial principles of tourism conservation and promotion can 

produce important increases in the financial level of a territory. Strictly speaking, cultural 

heritage is what humanity has produced over time and can be evidence of the development of its 

own culture, and Szeklerland is one of the most conservative areas and eager to respect the 

cultural past, managing to provide a cultural heritage extremely diversified, with Romanian and 

Hungarian cultural elements, offering a very suitable mix for understanding both components. 

The main objective of the study is to analyze the museum potential in the Szeklerland area and to 

distinguish the main cultural profile of the museums in that territory. The secondary objective of 

the study is to identify the origin of the cultural heritage in the respective museums and to 

quantify their number for both Romanian and Hungarian cultures. The aim of the study is to 

increase the level of awareness regarding the need to preserve and promote the cultural heritage, 

representing the heart and the past of the population, which will remain permanently in their 

lifestyle and in their hearts. 
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Rezumat: 

Prezența unui patrimoniu cultural vast produce o creștere a nivelului de încredere 

privind autenticitatea și statornicia unei populații în spațiul geografic respectiv, iar un 



management îndreptat către principii benefice de conservare și promovare turistică pot produce 

creșteri importante în nivelul financiar al unui teritoriu. In sens strict, patrimoniul cultural 

reprezintă ceea ce umanitatea a produs de-a lungul timpului și poate reprezenta o dovadă a 

dezvoltării unei culturi proprii, iar Ținutul Secuiesc este una dintre zonele cele mai 

conservatoare și dornice de a respecta trecutul cultural, reușind să ofere un patrimoniu cultural 

extrem de diversificat, cu elemente culturale românești și maghiare, oferind un mixaj foarte 

potrivit pentru înțelegerea ambelor componente. Obiectivul principal al studiului este de a 

analiza potențialul muzeal din zona Ținutului Secuiesc și de a distinge principalul profil cultural 

al muzeelor de pe teritoriul respectiv. Obiectivul secundar al studiului este să identifice originea 

patrimoniului cultural din muzeele respective și să cuantifice numărul acestora pentru ambele 

culturi, cea românească și cea maghiară. Scopul studiului este de a crește nivelul de 

conștientizare privind necesitatea conservării și promovării patrimoniului cultural, reprezentând 

inima și trecutul unui spațiu geografic, ce va dăinui permanent in stilul de viață și în inimile 

localnicilor. 
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