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Fundatia Academica Civica a preluat ruina fostei inchisori in anul 1993, in vederea transformarii
sale in muzeu. Pentru realizarea acestui proiect trebuia pe de o parte organizata strangerea de
fonduri pentru reabilitarea cladirilor, iar pe de alta parte realizarea unei banci de date necesare
crearii muzeului. Centrul de studii infiintat si condus de Romulus Rusan, inca din 1993 a
demarat inregistrarile de istorie orala si colectarea de fotografii, acte, obiecte, scrisori, coletii de
ziare, carti, albume, precum si pe un alt plan, organizarea de ateliere, seminarii, simpozioane,
intalniri intre victimele comunismului si istoricii din Romania si din strainatate, publicarea de carti
cuprinzand marturii, studii, statistici si documente despre rezistenta anticomunista si reprimarea
ei. Pana in prezent, centrul a realizat peste 5 000 de ore de inregistrari, 350 000 de pagini de
carte si a tezaurizat zeci de mii de documente.
In paralel, prin concurs,
alcatuirea proiectului de reabilitare a cladirii fostei inchisori transformate in muzeu a fost
incredintat firmei UMROL din Cluj, iar executia propriu-zisa firmei Stelid din Baia Mare. Lucrarile
au durat pana in anul 2000. Pentru ca edificiul vechi de un secol era ruinat si plin de igrasie, a
fost nevoie de refacerea fundatiilor, izolatiilor, a acoperisului, iar peretii interiori care oricum
fusesera revopsiti si nu mai aminteau de perioada anilor 50 au fost varuiti in alb.
Rezultat al unor cercetari laborioase, fiecare celula a devenit o sala muzeu in care intai intr-o
forma provizorie, mai apoi definitorie, urmand acum o ordine cronologica sunt prezentate marile
teme ale represiunii comuniste, ale distrugerii statutului de drept si inlocuirii lui printr-o
constructie de tip totalitar.
Reportaj realizat de Volcsuk Monica,
cursanta la cursul de
Asistent Relatii Publice si Comunicare
,
str Dragos Voda nr 1, in cadrul proiectului
Investeste in Oameni.
NOTA: Speram ca prin acest mini-reportaj, curiozitatea celor care au vizitat macar o data
Memorialul sa ii determine sa paseasca pragul acestei cladiri inca o data, iar cei care nu
au facut-o pana acum, o pot face si pe 16 decembrie cand va avea loc evenimentul
cultural ”Un altfel de Craciun”. Detalii despre acest eveniment, puteti citi
aici.
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