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        18 Mai 2020 

Compania de Apă Someș sărbătorește Ziua  

Internațională a Muzeelor 

 

La nivel internațional azi 18 Mai 2020 se sărbătorește Ziua Internațională a Muzeelor . 

Compania de Apă Someș S.A., prin Muzeul Apei propriu „Leonida Truță”, se alătură 

celebrării acestei Zile care în acest an, la nivel internațional, are tema "Muzee pentru 

Egalitate: Diversitate şi Incluziune". Ca o expresie a diversității promovate, Compania de 

Apă Someș S.A. a lansat o ediție națională a concursului internațional „The Water We Want – 

Apa Pe Care o Vrem” organizat de WAMU-NET, în care societatea noastră este reprezentată 

prin Muzeul Apei „Leonida Truță”. 

Potenţialul muzeelor de a crea experienţe semnificative pentru oameni din întreaga 

lume şi aparţinând tuturor păturilor sociale este esenţial pentru valoarea socială a acestora. 

 Provocările incluziunii şi diversităţii şi dificultatea de a naviga printre probleme sociale 

complexe în medii din ce în ce mai polarizate, deşi nu aparţin muzeelor şi instituţiilor 

culturale, sunt importante, datorită respectului deosebit acordat muzeelor într-o societate. 

Cu tema „Muzee pentru Egalitate: Diversitate şi Incluziune", Ziua Internațională a 

Muzeelor 2020 urmărește să devină un punct de întalnire atât pentru a celebra diversitatea 

perspectivelor de care dispun comunitățile și personalul muzeelor cât și pentru a promova 

pârghii pentru identificarea și depășirea opiniilor preconcepute prin ceea ce muzeele expun și 

poveștile pe care le spun. 

Programul educațional derulat de Compania de Apă Someș S.A., având „cartierul 

general” la Muzeul Apei „Leonida Truță”, a cuprins de-a lungul anilor și continuă să cuprindă 

copii și tineri din toate comunitățile din cele trei județe din aria deservită și nu numai, 

contribuind astfel la scopurile nobile ale temei din acest an a Zilei Internaționale a Muzeelor.  
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