Cercetător ştiinţific doctor Sorin Marcel
COLESNIUC a absolvit Facultatea de Istorie şi
Ştiinţe Administrative a Universităţii Ovidius
Constanţa, specializarea istorie-arheologie şi studii
aprofundate la aceeaşi instituţie, specializarea
istorie modernă şi contemporană.
Ulterior, a terminat un master la Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative
(SNSPA Bucureşti), Departamentul de Relaţii
I nte r n a ţ i o n a l e ş i I nte g ra re E u ro p e a n ă ,
specializarea Security and Diplomacy.
Din anul 2008 este doctor în istorie al
Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu din cadrul
Universităţii Lucian Blaga Sibiu.
În ultimii ani, a absolvit câteva cursuri de perfecţionare, printre care:
managementul instituţiilor publice de cultură, managementul proiectelor culturale,
strategii de marketing cultural şi diverse alte cursuri în domeniul muzeal. Este specialist
în Registrul arheologilor din România.
După ce a lucrat câţiva ani în mass media, în anul 1998 s-a angajat, ca muzeograf,
la Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia, în anul 2005 a devenit şeful Secţiei Expoziţie,
valorificare patrimoniu, relaţii cu publicul, iar în anul 2006 a promovat pe funcţia de
cercetător ştiinţific. Din februarie 2009 şi până în aprilie 2013 a fost directorul
Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia, iar din aprilie 2013 este şeful muzeului
callatian, din cadrul Complexului Cultural Callatis.
A realizat numeroase cercetări arheologice în zona Mangaliei şi pe diverse situri
arheologice din ţară, a susţinut comunicări la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii
naţionale şi internaţionale şi a publicat rezultatele cercetărilor arheologice în reviste
ştiinţifice de specialitate.
De asemenea, a organizat numeroase simpozioane, colocvii, expoziţii temporare,
activităţi culturale, lecţii deschise pentru elevi, excursii de documentare la monumente
istorice din ţară şi din străinătate, seri culturale, spectacole de teatru, poezie şi muzică
folk şi multe altele. A iniţiat şi coordonat mai multe proiecte culturale şi a colaborat cu
numeroase muzee, universităţi şi instituţii de cultură. A reorganizat expoziţia de bază a
muzeului callatian şi a promovat patrimoniul muzeului şi siturile arheologice din zona
Mangaliei în mass media locală, judeţeană, naţională şi internaţională, dovadă fiind şi
cele câteva mii de site-uri pe Internet.
Dar, cea mai mare realizare a sa, ca director al Muzeului de Arheologie Callatis
Mangalia, o reprezintă regăsirea şi readucerea în ţară a singurului papirus descoperit pe
teritoriul României, artefact considerat pierdut, timp de jumătate de secol, de către toţi
oamenii de ştiinţă din România.
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