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Acest scurt manual de lobby este dedicat acelor muzee care doresc să înțeleagă 
perfect schimbările din lume și de ce au loc acestea. Este un manual pentru 
managerul de muzeu care dorește, la rândul lui, să influențeze în mod pozitiv ceea 
ce se întâmplă, care este interesat să colaboreze cu ceilalți colegi, din alte domenii 
culturale, nu numai din cel muzeal, împreună cu care să găsească acele obiective 
fezabile și comune pe care să le atingă pentru a demonstra valoarea extraordinară a 
culturii (muzeelor în caz particular) pentru societatea pe care dorește să o schimbe.

*



1. Definiții

Lobby-ul este procesul strategic de răspuns și de interacțiune față de deciziile politice și față de 
schimbările din cadrul societății și ale opiniei publice care influențează funcționarea propriei 
organizații sau instituții. Schimbările sunt de obicei legate de o anumită valoare socială care 
este în joc în acel moment, iar aceasta ar putea fi chiar valoarea socială a muzeelor.

Răspunsul la deciziile autorităților statului și interacțiunea cu acestea este cheia politicilor 
sau a acțiunilor de lobby. Deși în unele țări precum Olanda dreptul de a fi ascultat de către 
autoritățile statului este menționat în Constituție, nu putem ignora ceea ce afirma odată 
senatorul american Hubert Humphrey: „Dreptul de a fi ascultat nu implică automat și dreptul 
de a fi luat în serios”.

A face lobby nu înseamnă doar să transmiți un mesaj. Prin extensie la definiția de bază, de 
multe ori o acțiune de lobby include și influențarea arenei politice sau a societății ori a opiniei 
publice. Este de dorit să se ajungă în punctul acela care ne amintește de vorbele lui Franklin D. 
Roosevelt: „Bine, m-ai convins! Acum du-te acolo și pune presiune asupra mea!”

Nu de puține ori, am auzit despre lobby în același context cu noțiunea de „advocacy”. În 
realitate, în lumea anglo-saxonă se vorbește adesea despre advocacy atunci când se vorbește 
despre lobby. Sunt două noțiuni indivizibile, greu de separat.

Hubert Humphrey
sursă: wikipedia.org
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2. Când să acționezi și de ce

Înainte de a ne configura propria strategie de lobby (campanie),  
trebuie să știm când să acționăm și de ce.  

În orice inițiativă de lobby:

1. Trebuie să acționăm în colaborare cu alții, inclusiv prin participarea la 
evenimente organizate de alții, acolo unde știm că vor veni persoane 
importante din mediul politic și administrativ. 

2. Trebuie să acționăm pe termen lung și cu perseverență. Unele acțiuni se pot 
finaliza după mai mulți ani, din acest motiv merită să continuăm fără oprire și 
să nu renunțăm la mizele importante. 

3. Trebuie să acționăm doar după ce ne vom gândi care este beneficiul pe care-l 
vor primi oamenii și/sau comunitatea după ce obiectivul nostru este atins. 

Să nu uităm! 
1. Interacțiunea personală cu factorii de decizie și cu candidații la alegeri de 

orice fel este cea mai eficientă. Odată ce ne-am întâlnit sau am vorbit la telefon 
cu o persoană din zona decidentă, merită să-i trimitem ulterior materiale 
suplimentare legate de tema pentru care am inițiat demersul de lobby.

2. Argumentele pot fi întotdeauna perfecționate, dar o bună cooperare între 
actorii din domeniu și un mesaj pozitiv funcționează mereu. 

3. Sectorul cultural nu va câștiga niciodată competiția bazată pe 
acțiuni imorale.

4. Dacă vrei să ai dreptate sau să-ți atingi obiectivul, trebuie să știi 
că nu există loc pentru ego-ul nostru, iar laudele și gloria nu ar 
trebui să fie așteptate. Oricum, de multe ori nici nu vor veni.
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3. Cum acționezi

Pe baza unei campanii de lobby în mai mulți pași...

Rezultatele 
dorite 

Instrumente 

Oamenii 
inamici și 
prieteni 

Timp  
mesajul corect, 
la timpul corect, 

către oamenii 
potriviți

Mesaj 

Procese

Probleme 

Înainte de a acționa, trebuie să luăm în considerare următoarele întrebări:

1. De ce resurse (instrumente, mijloace, timp) de lobby dispunem?

2. Ce ne lipsește?

3. Ce ar urma să se întâmple?

4. Avem suficient timp pentru asta?
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Fiecare pas pe care-l facem într-o campanie de lobby este foarte important, însă instrumentele 
pe care le folosim într-o campanie de lobby sunt, poate, cele mai importante. Ele se pot înțelege 
și în sensul de mijloace folosite, cum ar fi: 

1. Întâlnirea cu un lider politic, consilier al unui lider politic sau  
ministru, funcționar public important; 

2. Organizarea de stagii de lucru în muzee pentru lideri politici și 
administrativi; 

3. Scrisori de lobby care cuprind infograme cu date statistice  
și concluzii ale unor studii relevante; 

4. Materiale video; 

5. Evenimente speciale, precum inaugurarea unei expoziții; 

6. Materiale specializate de informare, conferințe de presă  
(ex. invitație la deschiderea oficială a Nopții Muzeelor) 

De asemenea, nu putem pleca la drum fără să ne formulăm niște obiective:

1. Clare, pe care să ni le amintim fără a ne înșela și pe care să le putem explica și unui copil;

2. Bine țintite, către unul sau maxim 3 puncte esențiale (fără enumerarea tuturor problemelor 
de sector sau de instituție), cărora să le dăm o ordine a priorităților;

3. Concrete, adică ceva care este la îndemâna unui oficial să le înțeleagă și în puterea unui 
decident să le poată aproba;

4. În aceste obiective nu trebuie să emitem idei precum „cultura este importantă” pentru că 
acestea nu pot fi utilizate ca argument în acțiuni de lobby, ci doar comunicate.

3. Cum acționezi

4. Instrumentele de lobby

În niciun caz să nu trimiți cadouri către cei vizați de campaniile 
de lobby (politicieni, miniștri, primari, funcționari publici, 
consilieri) și să nu încerci să-ți impui punctele de vedere prin 
greve, acțiuni de protest spontane etc. 

!
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5. Cine cui face lobby

Un manager de muzeu, un președinte de asociație profesională sau un responsabil 
cu solide cunoștințe dobândite în acest domeniu poate face lobby permanent în 
beneficiul muzeului pe care-l reprezintă sau al asociației unde este implicat în 
calitate de membru în consiliul de conducere. De asemenea, această persoană poate 
reprezenta, prin asociere, un consorțiu compus din mai multe organizații profesionale 
din sectorul cultural sau mai multe muzee, care au decis să-și reprezinte interesele 
profesionale printr-o voce comună. 

Atunci când este configurată strategia de campanie, când tema/temele sunt 
asumate, iar obiectivele clare, cu resursele corespondente la dispoziție, mai rămâne 
un singur lucru de făcut, anume să ne răspundem la un set de întrebări esențiale care 
să ne maturizeze acest demers și să ne asigure cheia succesului:

1. Cât de bine cunoaștem politicienii și oficialii potriviți?

2. Cine știe cu adevărat cine suntem?  
Aici, trebuie să ne listăm și să ne actualizăm contactele.

3. Ce contacte esențiale lipsesc? Trebuie să ne punem de acord asupra 
cum și pe cine includem în contactele necesare.

4. Cum ne consolidăm propriile rețele în contextul în care nu există cineva 
care să cunoască pe toată lumea?

5. Care sunt acele persoane care au capacitatea și calitățile de a rezolva 
problemele? Să-i căutăm pentru că ei sunt întotdeauna necesari.

6. În ce perioadă a anului are loc luarea deciziilor care ne privesc, astfel încât 
să știm cum să ne creștem șansele de impact cu mult timp înainte? Ce trebuie să 
facem eficient înainte de ora H (momentul când ne dorim să influențăm lucrurile 
în avantajul nostru)?

*
Nu facem nimic fără să ne punem propria noastră personalitate în joc într-un mod 
pozitiv: să fim persoana pe care ai vrea să o întâlnești.
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Într-un plan de lobby, fiecărui pas din strategie (campanie) îi corespunde un anumit tip 
de acțiune:

1. Ca să ne formulăm rezultatele dorite este necesar să stabilim ce dorim ca muzeul sau 
asociația profesională să obțină;

2. Oamenii sunt de fapt cei în favoarea sau beneficiul cărora acționăm;

3. Procesele se traduc prin gradul de relevanță al acestora pentru scopul campaniei de 
lobby pe care am declanșat-o;

4. Problemele sunt preluate din societate și din comunitatea profesională unde activăm. 
O campanie de lobby se relaționează exact de problema căreia ne adresăm și pe care o 
considerăm prioritară;

5. Mesajul campaniei este de fapt mesajul muzeului sau al asociației profesionale;

6. În planul de campanie, în funcție de problemă, mesaj și beneficiari, ne stabilim 
instrumentele sau mijloacele cu care și prin care acționăm;

7. Pentru a antrena un întreg plan de campanie și pentru a-l face operațional, timpul pe 
care-l stabilim este foarte important. În intervalul de timp stabilit, transmitem mesajul 
corect către oamenii potriviți. Aceștia sunt de două feluri: 

a. Cei care au puterea de a gândi sau schimba 
o lege sau un anumit tip de politică 
publică/culturală (policy maker); 

b. Cei care pot aproba o lege sau un 
anumit tip de politică publică/muzeală 
(decidentul). Toate se fac la timpul 
potrivit, atunci când nevoia este cea mai 
mare și nu mai suportă amânare.

6. Ce punem într-un plan de lobby

Să ne aducem aminte de pașii dintr-o strategie de lobby (campanie): 

Rezultatele dorite   Oamenii (inamici și prieteni)  Procese  Probleme   Mesaj  
 Instrumente  Timp (mesajul corect, la timpul corect, către oamenii potriviți)

ba
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6. Ce punem într-un plan de lobby

Ce ar trebui să găsim într-o scrisoare de lobby cu poziția muzeului?

Să ne imaginăm că trebuie să convingem o persoană interesată care este importantă pentru muzeul nostru. 
Această persoană poate fi un administrator sau un politician, un primar al orașului unde funcționăm sau 
un membru al parlamentului. Chiar și o organizație finanțatoare poate fi gândită ca o entitate interesată 
ce poate deveni un investitor strategic pentru muzeul nostru. Într-un document în care luăm o „poziție de 
lobby”, nu mai mare de 2 pagini, trebuie să se regăsească mai multe idei esențiale.

Ne introducem muzeul (și pe fiecare manager ca persoană) și valoarea socială a muzeului nostru. Aici 
demonstrăm de ce este important muzeul nostru sau asociația noastră profesională, ce valoare aduce 
publicului, cărei municipalități sau autorități a statului i se potrivește acest demers etc. Putem miza pe 
impactul pozitiv asupra turismului local, regional sau național, pe influențarea dezvoltării economice 
a orașului sau a regiunii. Se mai pot scoate în evidență și alte aspecte de importanță strategică precum 
sustenabilitatea sau îmbunătățirea accesului fără discriminare a grupurilor sociale defavorizate.  

Ne formulăm totul ca o solicitare de lobby pe coordonatele: De ce? De ce acum? și  Ce? De ce solicitarea 
noastră este importantă pentru societate/comunitate? De ce este urgent (acum și nu mai târziu)? Ce dorim 
de la cei care ne pot ajuta (stakeholderi)? Ce nevoie sau dorință avem noi ca muzeu pentru care merită acest 
lobby? Ce dorim să discutăm cu politicienii, consilieri, miniștri, funcționari publici etc., în așa fel încât să 
contribuim la dezvoltarea muzeului?

Explicăm în ce mod solicitarea noastră coincide cu agenda celor care ar trebui să le pese de muzeu sau care 
ar trebui să fie interesați de activitățile muzeului. Cum se potrivește solicitarea noastră cu agenda politică 
sau administrativă a celor care sunt interesați de muzeul nostru? Trebuie cunoscută agenda acelei persoane, 
găsite acele soluții prin care muzeul nostru să contribuie la atingerea unor ținte din respectiva agendă.

Un exemplu legat de modul cum ne putem fixa de agenda politicianului sau a primarului ar fi atunci când 
acesta dorește să vină cu soluții de creștere a economiei locale. Muzeul îi poate demonstra că o investiție 
în renovarea clădirii, în regândirea expoziției de bază și în diversificarea serviciilor ar determina o creștere 
semnificativă a numărului de turiști care intră în oraș. Ca să o spunem direct: Ce poate oferi în schimb 
muzeul acestui politician sau primar pentru beneficiile pe care acesta le aduce muzeului?

Ce date pot sprijini solicitarea noastră? Este vorba despre acele date și numere care pot susține afirmația 
noastră cu privire la ceea ce au de oferit muzeele. De exemplu, dacă vizitatorii muzeului nostru au 
cheltuit X RON, atunci când ne vizitează muzeul, putem menționa contribuția economică a muzeului la 
economia locală.

1

3
2

4
Atenție! 
Planul de lobby nu trebuie să fie public și nu trebuie să fie aprobat de 
consiliul de administrație al muzeului/asociației. Este un instrument 
pentru managementul operativ.
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6. Ce punem într-un plan de lobby

Un aspect esențial în configurarea planului de lobby este modul cum ne gândim argumentația. Primul lucru 
pe care trebuie să-l facem este să ne decidem asupra mesajului principal pe care dorim să-l transmitem 
(mesajul este parte din strategia de campanie). Pe el îl spunem întotdeauna primul.

•	 Să ne gândim ce argumente l-ar determina pe cel care creează legi sau politici să le considere importante/
convingătoare și să le folosim în luarea deciziilor.

•	 Să ne decidem asupra argumentului principal al mesajului.

•	 Să susținem argumentul principal atât cu grafice, cât și cu povești, cum ar fi cele legate de experiențele 
oamenilor sau de imaginile emoționale.

•	 Trebuie mers la obiect. În general, politicienii citesc doar prima pagină, maxim primele două.

•	 Nu avem voie să le predicăm sau să le predăm ca la școală celor cărora ne adresăm și pe care încercăm să-i 
convingem, ci să discutăm cu aceștia și să-i ascultăm.

Vechea noastră obsesie: tot ce putem face împreună cu alții, haideți să facem!

•	 Merită întotdeauna să formăm coaliţii sau alianțe strategice cât mai largi posibil.

•	 Cooperarea în campaniile de lobby se poate face și cu alte sectoare sau domenii culturale și creative.

•	 Îi întrebăm pe politicienii simpatici, cu priză la public și disponibili, cum putem ajuta unele cauze ale lor.

•	 Îi lăudăm pe ceilalți - este posibil ca acest lucru să nu treacă neremarcat. Buna voință se va observa.

•	 Nu facem niciodată lobby împotriva altora: nu ne ajută să câștigăm dușmani.

Acum acționăm!

1. Luăm legătura cu factorii de decizie și cu influențatori, câte unul pe rând, chiar dacă nu este ușor.

2. Un manager sau un lider în strategia de lobby nu poate delega sau externaliza munca de lobby. 
Un manager sau un lider bun conduce din prima linie și se asigură că ceilalți îi pot ține pasul.

3. Leadership-ul înseamnă și comunicare. Trebuie să fie mereu o persoană care discută și știe 
foarte bine să discute cu mass-media.

4. Pregătim materiale profesionale. La întâlnirile strategice, o pagină A4 sau șase pagini Power 
Point sunt suficiente. Putem produce mult mai multe ceva mai târziu, în funcție de interesul 
celui cu care interacționăm. Materialele pot fi pregătite de un profesionist în comunicare 
aflat în colaborare cu muzeul (colaborator extern).

5. Ne gândim când va deveni utilă o campanie publică. Durata de acțiune într-o campanie de 
lobby trebuie să fie limitată și derulată la momentul oportun/potrivit.
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7. Opt ponturi despre cum să faci lobby

1
PONT

2
PONT

4
PONT

3
PONT

Cunoaște-ți „stakeholderii” (persoanele sau organizațiile care 
au un interes față de domeniul tău, față de muzeul sau față de 
organizația ta) și fă-ți legătura cu ei

 ʇ Întreabă-i despre agenda lor (politică) și care este poziția lor cu 
privire la cultură sau la muzeu (și față de solicitarea ta).

 ʇ Care sunt ambițiile lor și cum văd ei muzeul tău?
 ʇ Cum puteți deveni amândoi mai puternici prin asocierea de 

interese și imagine?

O relație bună se dezvoltă printr-un context avantajos

 ʇ Află ce se întâmplă în orașul tău, în provincie sau la nivel național.
 ʇ Află ce este relevant pentru persoana cu care vorbești.
 ʇ Cunoaște-ți în mod specific lista de nevoi sau de dorințe.

Sprijină acțiunea de lobby cu date și compară muzeul tău cu 
alte muzee

 ʇ Datele care susțin valoarea pe care muzeul dumneavoastră o 
aduce orașului, regiunii sau țării sunt foarte importante.

 ʇ Dacă vă puteți compara muzeul cu alte muzee care oferă 
referință sau modele de bună practică, faceți-o fără ezitare.

Stagiile în muzeu sunt foarte eficiente pentru a stimula relația 
cu părțile interesate, mai ales cu politicienii

 ʇ Politicienii sunt introduși în diferite aspecte ale muncii într-un 
muzeu (în culisele muzeului).

 ʇ Fiecare stagiu este personalizat în funcție de domeniul de 
interes sau de plăcerile politicianului.

 ʇ Munca în echipă este de bază: manipularea obiectelor, 
îndrumarea copiilor de școală printr-o expoziție, realizarea unei 
expoziții etc.

 ʇ Pentru mai multe informații despre modul de organizare a unui 
stagiu într-un muzeu vezi: https://www.nemo.org/advocacy/
political-internships.html



15

7. Opt ponturi despre cum să faci lobby

Și dacă ești întrebat și dacă nu ești întrebat, 
împărtășește ceea ce face muzeul tău; atât 
lucrurile de succes cât și eșecurile.

5
PONT

7
PONT

6
PONT

8
PONT

Nu uita să actualizezi continuu povestea muzeului tău și care este 
sensul/valoarea acestuia pentru societate

 ʇ Muzeele sunt precum niște comori.
 ʇ În muzee ai experiențe de neuitat.
 ʇ În muzee educația se realizează antrenând total toate simțurile.

 ʇ Muzeele contribuie la prosperitatea țării.

Organizează o sesiune creativă în echipă pentru  
„discursul de glorie”

 ʇ Simon Sinek: „Organizațiile se dovedesc a avea mai mult succes 
atunci când lucrează la scenariul care le face unice”.

 ʇ Recomandarea noastră: Simon Sinek  
https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

Câte povești diferite puteți spune despre impactul muzeului tău 
asupra societății/comunității? Posibile abordări:

 ʇ Muzeele colaborează cu case de bătrâni, spitale, întreprinzători 
locali, dar și cu voluntarii. Muzeele aduc oameni împreună.

 ʇ Muzeele devin spații de învățare unde se pot ține ore școlare și, 
prin urmare, este un punct de educație pentru orașul tău. Unele 
colecții muzeale spun povești despre istoria meșteșugurilor și 
se leagă astfel de diverse domenii din mediul de afaceri sau de 
subiecte moderne, cum ar fi sustenabilitatea.

 ʇ Muzeele oferă experiențe unice care definesc profilul regiunii sau 
atractivitatea orașului pentru cetățenii săi.

 ʇ Muzeele contribuie la prosperitatea locală, regională sau 
națională, atrag investiții în turism și sprijină antreprenorii locali 
sau artiștii care expun în muzeu.
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Acest manual a fost realizat în cadrul proiectului „Muzeele contează!”, 
amprentat de marca „Museums Meet Museums” și coordonat de Rețeaua 
Națională a Muzeelor din România. Proiectul nostru este ghidat de 
convingerea că patrimoniul cultural al muzeelor trebuie cunoscut și din 
alte perspective decât cele culturale sau educative. Întrebarea principală 
este: Cum demonstrezi valoarea culturală, socială și economică a muzeelor 
publicului și, mai ales, mediului politic decident? Răspunsul este simplu: 
prin activități de lobby!

Acest manual a fost posibil datorită conducerii Rețelei Naționale a 
Muzeelor din România și le mulțumim cu această ocazie Doamnelor 
Corina Bejinariu, Petronela Fotea și Lăcrămioara Stratulat și Domnilor 
Ciprian-Anghel Ștefan (Președinte), Virgil Ștefan Nițulescu, Tudor 
Sălăgean și Valer Rus.

Conținutul a fost oferit de: Lodewijk Kuiper (Asociația Muzeelor din 
Olanda) și Rosa Meriläinen (KULTA ry, Finlanda).
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Lodewijk Kuiper este consultant în politici publice în 
cadrul Asociației Muzeelor din Olanda, reprezentând 
la nivel național interesele celor peste 400 de muzee 
membre în relația cu Ministerul Culturii și Educației 
și cu membrii parlamentului olandez. Lodewijk are 
o vastă experiență în lobby și advocacy începută ca 
asistent personal al unui membru al parlamentului 
olandez, dar care s-a extins ulterior și în sectorul privat, acolo unde a oferit 
consultanță privind politicile de comerț internațional sustenabil, petrol, 
gaze și cherestea, energie sau servicii bancare.

Rosa Meriläinen este Secretarul General al KULTA 
ry, asociație umbrelă care reunește organizațiile din 
sectorul cultural artistic finlandez. Scopul KULTA 
ry este să contribuie la dezvoltarea economică și 
la consolidarea rolului culturii și artei în creșterea 
bunăstării societății. Având dublă specializare – în 
domeniul artistic și în cel politic – Rosa este membră a 

parlamentului finlandez și are experiență ca secretar general ministerial. 
De zece ani, Rosa formează tineri, organizații din sectorul non-profit și 
companii în cadrul „școlilor de lobby” organizate în Finlanda.
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