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Cea mai valoroasa colectie de mori din Europa
se afla la Muzeul Astra din Sibiu
La Muzeul Astra din Sibiu, unul dintre cele mai importante centre de
conservare a culturii si traditiilor romanesti, poate fi vazuta cea mai valoroasa
colectie de mori din Europa.

Moara Sibiu/citynews.ro

"Muzeul in Aer Liber are o colectie impresionanata ca tip si ca varietate de instalatii, prin care nu
se intelege nu numai mori, ci instalatii de prelucrare a semintelor pentru obtinerea de ulei,
joagarele actionate de apa sau de cal si instalatiile pentru prelucrarea hainelor. Din toate aceste
instalatii, cele mai vechi sunt morile, ca tip si sistem tehnic. Avem o bogata colectie de mori, cea
mai valoroasa din Europa pentru ca avem cele mai multe tipuri, unele din ele, unice in Romania,
dar avem si un exemplar de moara unic in lume, ca tip" spune Adrian Alexe, muzeograf al
Complexului National Muzeul Astra, potrivit citynews.
Folosite in trecut de catre oameni pentru a macina cerealele sau a face ulei, morile de vant nu au

fost foarte des intalnite in Romania. Singura zona care a facut exceptie a fost Dobrogea,
deoarece acolo lipsa apei i-a facut pe locuitori sa isi construiasca mori de vant. Astfel, in Muzeul
in Aer Liber se pot vizita 5 mori de vant, majoritatea aduse din Tulcea.
Printre cele cinci mori de vant din Muzeul in Aer Liber din Dumbrava Sibiului se afla si singura
moara de vant cu panze din Romania. Aceasta a fost adusa in muzeu in 1966, dintr-o localitate
din judetul Constanta. "O moara nu are paletele din lemn, asa cum majoritatea morilor de vant le
au, ci din panza. Respectivul exemplar este din Curcani, judetul Constanta, si la momentul
aducerii in Muzeu, in 1966, era singura moara cu panze din Romania. Mai exista acest timp si in
Olanda, bineintels, sub o varietate de modele, dar in Romania era si este singur exemplar de
astfel de moara", spune Adrian Alexe, muzeograf al Complexului National Muzeal Astra.
Pe langa cele cinci mori de vant din Complexul National Muzeal Astra se mai gasesc si o moara
actionata de cai, una actionata de om si o adevarata colectie de mori actionate de apa.
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