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GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE AN
Un muzeu trăieşte, mai ales, prin vizitatorii săi.

UN NOU PROICT LA MUZEU
„OCTOMBRIE, LUNA COLECŢIONARULUI”

Expoziţiile, simpozioanele, dezbaterile şi prezentările
realizate şi susţinute în anul ce s-a încheiat au fost dedicate
„măriei sale” publicul. De aceea, mulţumim tuturor celor
care şi-au „rupt” din timpul lor şi au trecut pragul muzeului.
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Le mulţumim pentru gândurile frumoase şi pentru sugestiile
adresate. Mulţumim copiilor, elevilor şi celor ce i-au
îndrumat, pentru dorinţa lor de a cunoaşte cât mai multe.

UN PROIECT AL R.N.M.R.
„SUNT OBIECT DE MUZEU, CAUT VIZITATOR”

Mulţumim şi celor care s-au transformat într-un public activ
- şi aici avem în vedere acea categorie specială, a
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colecţionarilor - care a participat la toate manifestările
noastre culturale. Vă aşteptăm cu aceeaşi bucurie şi ne vom

„IN MEMORIAM” PROFESOR ION MORARU

strădui să vă oferim, în continuare, ceea ce ştim noi mai
bine: istoria acestor locuri, poveştile oamenilor ce au trăit
aici, tradiţiile şi obiceiurile poporului român.
Pavel Mirea
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S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE IANUARIE - IUNIE 2012

Privind retrospectiv la ultimele 6 luni ale anului care s-a încheiat, în această perioadă Muzeul Judeţean Teleorman a derulat nu mai
puţin de 25 de manifestări – expoziţii, simpozioane, lansări de carte etc. – care au adunat în sălile instituţiei 636 de vizitatori şi participanţi
direcţi la evenimentele iniţiate şi găzduite de către muzeu.
Astfel, în perioada iulie – decembrie 2012, specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman au fost implicaţi în organizarea a 11 expoziţii, 2
simpozioane, 4 programe derulate în cadrul Programului Educaţional Muzeul - sursă de cultură şi educaţie, în lansarea a 2 publicaţii şi a
unor de cărţi poştale ilustrate, precum şi în manifestări prilejuite de o serie de evenimente precum: Zilele Municipiului Alexandria şi
Zilele Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” din Alexandria. De asemenea, tot în perioada amintită, instituţia noastră a fost gazda a
3 activităţi organizate de diverse instituţii de învăţământ şi judeţene.
***
Pe plan expoziţional trebuie punctat, în primul rând, faptul că
ciclul Exponatul Lunii, ajuns la cel de-al cincilea an, a continuat şi
în a doua jumătate a anului 2012, aducând în faţa publicului noi
obiecte de etnografie, arheologie, istorie, aflate în patrimoniul
instituţiei. În perioada iulie - decembrie 2012 au fost expuse: Sticla
de „Bere Luther” – iulie, Diploma domnească – august, Călimara
de brâu – septembrie, Plosca de lemn – octombrie, Brăţara de la
Guruieni – noiembrie, Icoană pe lemn „Sfântul Nicolae” –
decembrie.

De asemenea, pe parcursul ultimelor şase luni ale anului
2012, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman a continuat
organizarea unor expoziţii temporare, atât cu obiecte din
patrimoniul propriu, dar şi cu participarea unor artişti, colecţionari,
asociaţii culturale şi instituţii colaboratoare. Programul de
desfăşurare al acestora a fost următorul:

În ceea ce priveşte simpozioanele, în perioada iulie –
decembrie 2012 au fost organizate două asemenea manifestări ce
au marcat atât evenimente istorice cât şi personalitatea unor
oameni care au făcut istorie în părţile locului :
Profesor Ion Moraru - O viaţă în slujba istoriei – 24
septembrie (detalii în pag. 10).
România, Războaiele Balcanice (1912-1913) şi urmările lor
– 23 noiembrie.

Manifestările organizate în cadrul Programului Educaţional
Muzeul-sursă de cultură şi educaţie au continuat în ultimele şase
luni ale anului 2012 cu 4 astfel de activităţi :
Sărbătoarea viilor şi a vinului – 12 octombrie;
Costumul popular – 4 decembrie;

Meniuri şi reţete de altădată, expoziţie organizată în
colaborare cu Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale Teleorman –
1 iulie – 17 august (detalii în pag. 4).
Alexandria - o istorie în imagini, expoziţie organizată în
colaborare cu Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale Teleorman –
29 august - 28 septembrie (detalii în pag. 5).
Colecţii şi colecţionari, în cadrul proiectului expoziţional
„Octombrie - luna colecţionarului”, ediţia I – 1 - 26 octombrie
(detalii în pag. 8);
Anul 1942, în cadrul proiectului expoziţional „Ani de război”,
organizată în colaborare cu Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale
Teleorman – 31 octombrie - 20 noiembrie (detalii în pag. 6);
Dialoguri plastice, expoziţie de pictură şi grafică realizată de
artişti plastici teleormăneni – decembrie 2012 – 6 decembrie 2012
-10 ianuarie 2013 (detalii în pag. 7).

1 Decembrie - Ziua Marii Uniri – 29 noiembrie;
Decembrie 1989 - revoluţia în imagini – 18 decembrie.
(continuare în pag. 3)
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S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE IANUARIE - IUNIE 2012
(urmare din pag. 2)

Tot în perioada iulie - decembrie 2012, instituţia noastră a
organizat şi o manifestare de tipul Ziua Porţilor Deschise, pe data
de 29 august, cu ocazia „Zilelor Municipiului Alexandria”, precum
şi o lansare de carte şi una de cărţi poştale ilustrate - Muzeul la 60
de ani.
Pe parcursul ultimelor şase luni ale anului trecut, instituţia
noastră a fost şi gazda unor manifestări organizate de diverse
instituţii din judeţ şi din ţară:
- expoziţia şi workshop-ul Artizanat, porturi populare,
textile, organizat de către Patronatul Femeilor de Afaceri din IMM
Regiunea Sud Muntenia, în parteneriat cu Asociaţia Balcanică a
Femeilor din Domeniul Meşteşugurilor şi Camera Meşteşugarilor
din Koblentz - Germania cu participarea reprezentantelor femeilor
antreprenoare din ţările balcanice (Albania, Bulgaria, Macedonia,
Moldova, Muntenegru, Serbia, România) – 25 septembrie.

- manifestarea Festivalul Naţional al Şanselor Tale, ediţia a
XIII-a, organizat de Liceul „Constantin Noica” din Alexandria în
colaborare cu Şcoala Nanov – 22 noiembrie.
Corina Iordan
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EXPOZIŢII LA MUZEU
MENIURI ŞI REŢETE DE ALTĂDATĂ
Concepută ca o tentativă de reconstituire a obiceiurilor culinare din spaţiul românesc de-a lungul timpului, expoziţia Meniuri şi reţete
de altădată a oferit publicului o imagine a bucătăriei autohtone care pendulează permanent între tradiţionalism regional şi tendinţa
asimilării influenţelor moderne, manifestate atât sub forma denumirilor de produse culinare,
cât şi a ingredientelor folosite.
Expoziţia a reunit documente din diferite perioade istorice (cel mai vechi de la 1700, din
vremea lui Constantin Brâncoveanu, cel mai nou din 1980 – este vorba despre reţeta de
preparare a salamului „Glina”), fotografii şi reclame din presa vremii, provenite de fondurile
şi colecţiile arhivistice aflate în depozitele Arhivelor Naţionale din Bucureşti şi structurilor
sale subordonate din teritoriu, dintre care amintim: Cluj, Bistriţa, Iaşi, Tulcea şi Teleorman.
De asemenea, în expoziţie s-au regăsit şi obiecte de porţelan, cristal, sticlă şi metal,
necesare servirii mesei, a băuturilor, a ceaiului şi a cafelei, obiecte aflate în patrimoniul
Muzeului Judeţean Teleorman.
În epoca modernă, luatul mesei depăşeşte cadrul intim, familial, devenind un eveniment
social, public. Expoziţia surprinde acest moment prezentând meniuri de restaurante şi
hoteluri, meniuri regale şi de gală, dejunuri aristocratice.
Momentele importante din istoria locală păstrează meniurile servite diferitelor
personalităţi: regelui Carol al II-lea la centenarul oraşului Turnu-Severin, ministrului Lucreţiu
Pătrăşcanu în timpul vizitării Iaşului în data de 29-30 noiembrie 1947 etc.
Prezentarea tematică a reţetelor şi meniurilor este completată de informaţii privind
băuturile adecvate sortimentelor culinare şi servirea lor. Astfel, la servirea mesei regale pentru
fiecare meniu se menţiona sortimentul de băutură aferent, pentru vânătoarea regală de la
Lăpuşna era întocmit un tabel privind băuturile necesare, iar din tabelul pe anul 1948 reiese
distribuţia vinurilor aflate în pivniţele regale din Bucureşti.
Prepararea berii, cât şi a vinului spumant, s-a regăsit, în detaliu, prezentată în reţetele originale din epocă.
Descrierea dulciurilor rafinate şi savant denumite, cu un accent deosebit plasat pe produsele de ciocolată ale Casei Capşa, a completat
imaginea unei gastronomii româneşti care, ca orice gastronomie, exprimă raportul dintre cultură şi alimentaţie.
Steluţa Pătraşcu
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EXPOZIŢII LA MUZEU
ALEXANDRIA - O ISTORIE ÎN IMAGINI
Muzeul Judeţean Teleorman şi-a propus realizarea unei expoziţii
fotografice în care să prezinte istoria Alexandriei cu imagini din veacul
trecut.
Pentru realizarea acestui demers, a solicitat sprijinul celor care locuiesc
sau au locuit în acest oraş, fiind rugaţi să aducă sau să trimită la muzeu
fotografii anterioare anului 1989. Acest demers s-a bucurat de succes, fiind
primite fotografii de la locuitori ai oraşului sau din Bucureşti, simpli
cetăţeni sau colecţionari, ce au fost de acord să-şi împartă amintirile sau
obiecte ale colecţiilor lor. Este o datorie şi o onoare să facem cunoscute
numele acestora: Corneliu Beda, Gheorghe Chircu, Ion Crantea, Liliana
Ene, Cătălin Florea, Ion Iancu, Ana Moise, Teodor Săceanu şi Paul
Şchiopu.
Fotografiile primite de la aceştia, împreună cu un bogat fond de
imagini aflat în arhivele unor diferite instituţii (Birou Judeţean Teleorman al
Arhivelor Naţionale, Consiliul Judeţean Teleorman şi Muzeul Judeţean
Teleorman) au constituit baza expoziţiei Alexandria - O istorie în imagini,
ce s-a aflat la dispoziţia publicului vizitator în perioada 29 august - 28
septembrie 2012. Expoziţia, în care au fost prezentate secvenţe din istoria
oraşului, a fost structurată pe diferite teme precum: „Centrul vechi”, „La
colţ de stradă”, „Case de altă dată”, „Străzile de odinioară”, „Anii `80”,
„Oraşul şi oamenii lui”, „Cândva la şcoală”, „Evenimente…”.
Expoziţia a fost deschisă cu ocazia manifestărilor prilejuite de Zilele
Municipiului Alexandria, iar în seara zilei de 31 august, între orele 21.0022.00, sub titulatura Imagini şi amintiri, a fost organizată o proiecţie cu
imagini din Alexandria de altă dată.
Îngălbenite de vremuri, cu colţurile rupte sau îndoite, fotografiile vechi
ne-au ajutat să reconstituim, împreună, o lume, o epocă, un loc pe care îl
putem numi, simplu, „Alexandria de altă dată”.
Pavel Mirea

pag. 5

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html

EXPOZIŢII LA MUZEU
ANI DE RĂZBOI: ANUL 1942
Cu ocazia Zilei Arhivelor Naţionale, pe data de 31 octombrie 2012, la Muzeul Judeţean Teleorman s-a deschis expoziţia Anul 1942.
Expoziţia face parte din ciclul expoziţional „Ani de război” şi a fost organizată de Muzeul Judeţean Teleorman în colaborare cu Biroul
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale. Aceasta a cuprins documente, fotografii şi obiecte din patrimoniul Muzeului Judeţean
Teleorman, Biroului Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, Muzeului Naţional de Istorie a României, Asociaţiei „Deutsche
Freikorps Bucureşti” şi din colecţiile Mihai Oprea şi Cătălin Florea din Alexandria. A rămas deschisă publicului până pe data de
27 noiembrie 2012.

Expoziţia a încercat să surprindă principalele evenimente istorice de acum 70 de ani pe care România le-a traversat. Anul 1942 a
propus publicului să urmărească din perspectiva românească, inclusiv locală, desfăşurarea războiului prin angrenarea a trei paliere
expoziţionale: documentar, fotografic şi echipament militar.
Primul argument, cel documentar, a înfăţişat situaţia politică, socială şi militară din România, în special din judeţul Teleorman, în
anul 1942. Astfel sunt puse în evidenţă problema colonizării Transnistriei, vigilenţa faţă de spionajul şi sabotajul sovietic, efortul
populaţiei în vederea colectării unor importante sume de bani şi produse pentru susţinerea frontului, grija autorităţilor faţă de invalizi,
văduvele şi orfanii de război.
Al doilea palier, cel fotografic, a încercat să pună în lumină situaţiile dramatice în care s-au aflat armatele germane şi române în
campaniile militare ale anului 1942. Astfel sunt înfăţişate scene din luptele pentru cucerirea Crimeii şi a Sevastopolului, cucerirea oraşului
Harkov şi deschiderea înaintării spre Stalingrad, aspecte ale războiului din Caucaz şi luptele din Africa de Nord. Un segment aparte îl
reprezintă luptele de la Stalingrad, eveniment care încheie anul 1942 în mod dramatic.
Un al treilea segment expoziţional, la constituit prezentarea unei părţi din echipamentul militar german şi român din acea perioadă,
exemplificat prin obiecte originale dar şi prin replici.
Cătălin Borţun
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EXPOZIŢII LA MUZEU
DIALOGURI PLASTICE
Muzeul Judeţean Teleorman a găzduit în perioada 6 decembrie 2012 10 ianuarie 2013 expoziţia intitulată Dialoguri Plastice.
Expoziţia a reunit lucrări de artă plastică semnate de artişti profesionişti şi
amatori din Alexandria şi Roşiorii de Vede: Constanţa Gruia, Elena Milcu,
Valerica Voinea, Ion Baban, Costel Lupu şi Costel Păun.
Lucrările expuse au cuprins peisaje, compoziţii, portrete şi icoane realizate
în diverse tehnici: ulei pe pânză, ulei pe carton, acuarelă, tempera, tuş şi pictură
pe sticlă.
Expoziţia, ce a venit în contextul unei îndelungate absenţe din sălile
Muzeului Judeţean Teleorman a întâlnirii dintre artiştii plastici locali cu
publicul vizitator, a avut ca scop valorificarea potenţialului creator al
expozanţilor, dar şi diversificarea categoriilor şi subiectelor expoziţionale, arta
fiind poate unul mai neglijat în ultima vreme.
Pavel Mirea
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„OCTOMBRIE, LUNA COLECŢIONARULUI”
EDIŢIA I - „COLECŢII ŞI COLECŢIONARI”

UN NOU PROIECT LA MUZEU

Începând din anul 2012, în spiritul unei noi deschideri către
public şi din dorinţa ca acesta să devină nu numai vizitator ci şi
participant activ la realizarea unor expoziţii, Muzeul Judeţean
Teleorman a propus un proiect expoziţional intitulat Octombrie,
Luna Colecţionarului. Obiectul acestui proiect îl fac colecţiile de
orice fel, pentru că orice lucru poate fi colecţionat şi, pe baza
unor criterii ştiinţifice, constituit într-o colecţie. De la cele mai
cunoscute - monede, timbre, cărţi poştale - până la cele mai
inedite - poate capace de bere, cutii de chibrituri, aparate de ras
sau ambalaje de îngheţată - toate îşi pot găsi locul într-o
expoziţie. Fiecare exponat spune o istorie despre oamenii pe care
i-a „întâlnit” şi despre timpul în care au fost create sau pe care l-a
„străbătut” de-a lungul existenţei lor.
Proiectul lansat s-a derulat după un calendar bine stabilit.
Astfel, până la data de 31 august au fost primite fişele de
înscriere, iar în perioada 10-21 septembrie a avut loc selecţia
exponatelor, în funcţie de ordinea înscrierii la proiect, a relevanţei
temei şi colecţiei propuse şi a spaţiului expoziţional disponibil.
În proiect s-au înscris 18 colecţionari din judeţ şi din ţară,
aducând cu ei obiecte colecţionate de-a lungul timpului dintre
cele mai deosebite, astfel încât, la 1 Octombrie, prima ediţie a
proiectului a debutat cu expoziţia Colecţii şi colecţionari.
Cei care au trecut pragul expoziţiei au putut admira colecţii
de cruciuliţe şi mărturii de botez, medalii sportive, insigne având
ca temă Olimpiada de la Moscova din anul 1980, cartele
telefonice din Europa, etichete de fructe şi legume, ecusoane militare, etichete de vinuri, brelocuri, pipe, brichete,
pixuri, fluturi autohtoni şi exotici, peniţe şi accesorii de scris, cărţi poştale reprezentând Expoziţia Generală Română
din anul 1906, medalii Regele Carol I, Războiul de Întregire în Fondul Constantin Kiriţescu, manuale şcolare din
perioada 1875-1954, reviste de altădată, bilete de muzeu şi minicarduri turistice, figurine medievale militare şi şerveţele. Expozanţii de la
prima ediţie, cu vârstele cuprinse între 12 şi 89 de ani, au fost: Corneliu Beda (Bucureşti), Nicolae Bonaş (Nanov), Aurel Căplescu
(Alexandria), Gheorghe Chircu (Alexandria), Ion Crantea (Alexandria), Aurel Deca (Alexandria), Dorel Erzec (Alexandria), Ion Iancu
(Alexandria), Aurel Ionescu (Braşov), Gabriel Mitu (Alexandria), Teodora Neacşu (Alexandria), Cătălin Radu-Ruşanu (Alexandria),
Teodor Săceanu (Alexandria), Alin Stângă (Alexandria), Octavian şi Paul Şchiopu (Alexandria), Ioana Tironeac (Alexandria), Gheorghe
Zbârcea (Bucureşti).
Expoziţia, prin ineditul ei, s-a bucurat de un real succes, organizatorii exprimându-şi dorinţa ca la ediţiile viitoare să înregistreze o
mai mare participare la nivelul colecţionarilor, nu numai din Alexandria, ci din întreg judeţul Teleorman, iar ca perspectivă de viitor, după
3-4 ediţii, să organizeze chiar şi un târg al colecţionarilor.
Pavel Mirea
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UN PROIECT AL REŢELEI NAŢIONALE A MUZEELOR DIN ROMÂNIA
„SUNT OBIECT DE MUZEU, CAUT VIZITATOR”
Reţeaua Naţională a Muzeelor din România (RNMR) a iniţiat un
proiect realizat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional
(AFCN) intitulat Sunt obiect de Muzeu, caut vizitator, ce a debutat din data de
3 septembrie 2012 în cotidianul România liberă. În fiecare zi, cu excepţia
zilelor de sâmbătă şi duminică, pe prima pagină a cotidianului le-a fost
prezentate cititorilor câte un obiect dintr-un muzeu din România. Timp de
58 de zile, câte un obiect reprezentativ pentru colecţiile celor 58 de muzee şi
galerii de artă membre ale RNMR şi-a spus povestea sa, cu scopul de a stârni
curiozitatea cititorilor şi de a le stimula interesul de a vizita muzeele
deţinătoare.
Fiecare obiect a devenit un personaj aflat în dialog cu cititorul, oferindu-i
informaţii interesante, mai puţin cunoscute sau chiar amuzante, în încercarea
de angajare a publicului în relaţia cu obiectele de patrimoniu şi cu muzeele.
A fost prima campanie naţională de promovare a muzeelor care s-a
realizat în România, marcând o premieră atât pentru presa românească, cât şi
pentru comunitatea muzeală.
Muzeul Judeţean Teleorman, membru fondator al RNMR, a prezentat în
data de 19 septembrie 2012 un obiect etnografic, Carul ţărănesc pentru boi,
obiect expus într-una din sălile Expoziţiei permanente de Etnografie.

***
Bună!
Sunt carul ţărănesc pentru boi şi am fost construit în anul 1957, din lemn îmbrăcat în fier. Nici măcar nu ştiu cine m-a construit…
Doar despre fierarul care mi-a făcut ornamentele pot spune că avea iniţialele numelui „L.P.G.”. Am fost găsit, după 41 de ani, în
gospodăria lui Iordan Măgureanu, ţăran iubitor al ogorului, cu stare bună, din comuna Mavrodin, judeţul Teleorman. Dacă aţi ştii voi
prin câte am trecut... Timp de 30 de ani am stat ascuns în şura casei şi am scăpat ca printr-o minune de prigoana colectivizării. Mai apoi,
stăpânul m-a folosit ca remorcă la tractor.
Într-o dimineaţă de august, era prin 1998, am fost adus la muzeu. Am stat o vreme în curte, apoi am fost demontat şi urcat la etajul
al doilea al clădirii. Astăzi sunt foarte bine, sunt restaurat, conservat şi admirat de către toţi vizitatorii. Dacă vrei să mă cunoşti şi să afli
toată povestea mea, vino la mine acasă, în Expoziţia de Etnografie a Muzeului Judeţean Teleorman str. 1848, nr. 1, Alexandria.
Luminiţa Gheorghe

Reţeaua Naţională a Muzeelor din România este o organizaţie non-profit înfiinţată în 2006, ce are ca obiective
principale dezvoltarea organizaţională a muzeelor şi a galeriilor de artă membre şi asigurarea legăturii între acestea prin
informare, consultanţă şi schimb de experienţă. RNMR acoperă nevoile membrilor săi orientându-şi activităţile asupra
patrimoniului, turismului cultural şi pregătirii profesionale a resurselor umane angajate în sector. RNMR este furnizor de
soluţii în domeniul politicilor muzeale naţionale.
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„IN MEMORIAM”
PROFESOR ION MORARU - O VIAŢĂ ÎN SLUJBA ISTORIEI
Pe data de 24 septembrie 2012, la Muzeul Judeţean Teleorman s-a desfăşurat
sesiunea comemorativă Profesor Ion Moraru - O viaţă în slujba istoriei. Manifestarea
a fost prilejuită de împlinirea a 80 de ani de la naşterea şi 10 ani de la trecerea în
nefiinţă a celui care a fost eruditul profesor Ion Moraru.
Dincolo de personalitatea profesorului, cei prezenţi au evocat o serie de amintiri
despre cel ce a fost Ion Moraru, omul, prietenul, colegul, tatăl şi soţul. Cu această
ocazie a fost lansat volumul Ion Moraru - Bădia. In Memoriam, având ca autori pe
Teodora şi Constantin Moraru, soţia, respectiv fiul celui dispărut, cu colaborarea
scriitorului Marin Radu Mocanu şi a prof. univ. dr. Ioan Scurtu.
Volumul a fost prezentat de către dr. Constantin Moraru, cercetător la Arhivele
Naţionale Bucureşti. Personalitatea profesorului Ion Moraru a fost evocată de: Stan V.
Cristea, consilier la Direcţia Judeţeană pentru Patrimoniu Cultural Naţional Teleorman,
Dan Petrache, profesor la Colegiul Naţional „A.D. Ghica”, Cătălin Borţun, muzeograf
la Muzeul Judeţean Teleorman, Gheorghe Socol, învăţător la Şcoala Poroschia, preot
Gheorghe Popa şi nu în ultimul rând de prof. Teodora Moraru.
Corina Iordan, pedagog muzeal la Muzeul Judeţean Teleorman, a semnalat
volumul Oameni, locuri, amintiri… Interviuri cu profesorul Ion Moraru, a cărui
apariţie a fost preconizată pentru sfârşitul anului 2012.
Din rândurile celor prezenţi în sală au mai luat cuvântul col.(r) Viorel Ciobanu,
Ion Hogaş, publicist şi prof. Gheorghe Olteanu, care au adus în atenţie, la rândul lor,
amintirea profesorului Ion Moraru.
În finalul întâlnirii, au fost prezentate câteva secvenţe înregistrate ale emisiunii
Oameni, locuri, amintiri…
Corina Iordan

„Mi-a fost dragă, scumpă istoria neamului nostru. Am ţinut la armata română şi la pământul ţării. Am suferit de mic închisoarea,
munca forţată şi persecuţia pentru ideile mele.”
20 septembrie 1992, Ion Moraru
„Confesiuni”, în vol. Ion Moraru-Bădia. In Memoriam, autori Teodor Moraru şi Constantin Moraru, Ed. M. Duţescu, Craiova, 2012
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PREMIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN
Începând din anul 2012, Muzeul Judeţean Teleorman, cu sprijinul Consiliului Judeţean Teleorman, a instituit acordarea a două
premii: Premiul pentru cercetare arheologică „Ioan Spiru” şi Premiul pentru cercetare istorică „Ion Moraru”.
Aceste două premii au fost acordate, vineri, 14 decembrie 2012, unor oameni de excepţie care au excelat în acest an în domeniile lor.
Este vorba de Dr. Radian Andreescu, cercetător ştiinţific la Muzeul Naţional de Istorie a României, căruia i-a fost decernat Premiul
pentru cercetare arheologică „Ioan Spiru” şi de Cătălin Ionuţ Florea, profesor de istorie la Şcoala Peretu şi Şcoala nr. 5 Alexandria,
căruia i-a fost acordat Premiul pentru cercetare istorică „Ion Moraru”.
Întrucât în acest an Muzeul Judeţean Teleorman a sărbătorit împlinirea a 60 ani de la înfiinţare, a fost acordat şi un Premiu special
denumit „Muzeul Judeţean Teleorman la 60 de ani”. Acest premiu a fost decernat următoarelor categorii:
- Premiul pentru cel mai activ profesor, acordat profesorilor: Ion Tăujan - Colegiul „A.D Ghica”Alexandria, Delia Ionescu - Liceul
„C. Noica” Alexandria şi Cătălin Florea - Şcoala Peretu şi Şcoala nr. 5 Alexandria şi învăţătoarei Natalia Dan - Şcoala „Ştefan cel Mare”
Alexandria.
- Premiul pentru promovarea imaginii Muzeului Judeţean Teleorman , acordat ziariştilor : Stan Ştefan - Agerpres, Mirel Manafu Ziarul „Mara” şi televiziunilor locale: Media Sud Alexandria şi Alexandria TV.
- Premiul pentru colaborare interinstituţională, acordat Biroului Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Secţiei Numismatice
Alexandria.
Corina Iordan
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RELAŢII PUBLICE
Atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori reprezintă o
prioritate a oricărei instituţii muzeale, în acest scop un rol
primordial revenindu-i serviciului de Relaţii Publice. În ceea ce
priveşte Muzeul Judeţean Teleorman, activitatea serviciului de
Relaţii Publice s-a derulat şi în anul 2012 pornind de la o strategie
de lucru bine definită. Aceasta a pornit de la analiza atât a
categoriilor de public ţintă cât şi a evoluţiei vizitatorilor reali şi
virtuali. Cei 3737 de vizitatori reali pe care i-a înregistrat instituţia
noastră pe parcursul anului trecut, cu peste 1300 peste media
ultimilor 5 ani, dar şi cei 2262 de vizitatori virtuali, arată că
strategia adoptată este una bună.
Pentru a face vizibile activităţile organizate şi derulate de
către specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman, acestea au fost
promovate permanent prin afişe, invitaţii, comunicate de presă
transmise către mass-media locală şi naţională, pe liste de e-mailuri, pe portalurile Consiliului Judeţean Teleorman, CIMEC,
RMNR, pe website şi Facebook. Presa a fost monitorizată în
permanenţă, iar copii ale articolelor apărute au fost arhivate într-un
Dosar de Presă.
În 2012, au fost transmise către mass-media şi implicit către
public, 67 de comunicate de presă şi 57 de afişe ale expoziţiilor şi
evenimentelor culturale organizate de instituţia noastră. Activitatea
Muzeului Judeţean Teleorman a fost oglindită în 1620 de articole
publicate în ziarele locale şi centrale, precum şi prin mijloacele de

Ţara
1
2
3
4
5

România
SUA
Grecia
Franţa
Bulgaria, Germania, Moldova

Oraşul
(din România)
2873
212
103
59
29

Alexandria
Bucureşti
Craiova
Braşov
Cluj-Napoca

În ceea ce priveşte strategia pentru stabilirea şi menţinerea
relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare, Muzeul Judeţean
Teleorman a derulat şi în anul 2012 o serie de programe educative:
Muzeul-sursă de cultură şi educaţie, Muzeul altfel, destinate
preşcolarilor, şcolarilor şi liceenilor, dar a venit şi în întâmpinarea
altor instituţii cu sprijin logistic. Astfel, în cursul anului trecut, au
fost încheiate 26 de parteneriate educaţionale cu unităţi de
învăţământ din judeţ (10-preşcolar, 10-clasele I-VIII, 5-clasele IXXII, 1-Palatul Copiilor Alexandria) şi alte 2 parteneriate cu
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Teleorman şi Asociaţia T.E.T.
Alexandria.
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comunicare audio-video şi virtuale (ziare locale - 275, ziare
naţionale - 25, Agerpres - 55, televiziuni locale - 90, radiouri
locale - 275, radio naţional - 10, presa de specialitate - 120,
apariţii on-line - 770).
Întrucât astăzi este recunoscut rolul internetului, al web-ului,
în predare, învăţare, evaluare, în transmiterea rapidă a
informaţiilor,
pe
lângă
propriul
website
(www.muzeulteleorman.ro), Muzeul Judeţean Teleorman,
începând cu data de 19 ianuarie 2012, a iniţiat şi a derulat şi o
campanie susţinută de promovare a instituţiei prin intermediul
reţelei de socializare Facebook. Până la sfârşitul anului 2012,
contul de Facebook al Muzeului Judeţean Teleorman a reuşit să
strângă 587 de prieteni din întreaga ţară şi străinătate. Feedback-ul
- aprecierile şi comentariile care pot fi vizualizate pe cont demonstrează eficienţa acestui mod de relaţionare cu publicul.
Acelaşi lucru ne-a fost confirmat şi de datele obţinute în urma
monitorizării website-ului muzeului cu programul Google
Analytics, monitorizare începută în data de 14 februarie 2012.
Conform acestei monitorizări, în perioada 14.02-31.12.2012, a
fost înregistrat un număr de 3545 vizite virtuale pe adresa
www.muzeulteleroman.ro, reprezentând 2262 vizitatori virtuali. O
statistică a clasamentului primelor cinci locuri la diferite categorii
ale acestor vizite poate fi sintetizată astfel:

Oraşul
(din lume)
1277
825
114
77
41

Atena (Grecia)
Redmond (SUA)
Seatle (SUA)
Fort Knox (SUA)
Chişinău (Moldova)

Regiunea
subcontinentală
101
65
60
39
29

Europa de Est
America de Nord
Europa de Sud
Europa de Vest
Europa de Nord

2959
228
158
112
20

Tot la acest capitol, al relaţiilor publice, trebuie să
menţionăm, nu în ultimul rând, buna colaborare pe care am avut-o
şi pe care o avem cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România
dar şi cu o serie de instituţii din judeţ (Consiliul Judeţean
Teleorman, Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale,
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, Inspectoratul Judeţean de
Poliţie Teleorman, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Secţia de
Numismatică Alexandria) care ne-au fost alături şi în 2012 în
organizarea şi participarea la evenimentele organizate şi găzduite
de Muzeul Judeţean Teleorman.
Corina Iordan
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ARHEOLOGIE
TIMPUL ÎN ARHEOLOGIE
Cum percep arheologii timpul ? Cum este el prezent în expoziţii muzeale? Pentru a răspunde, am putea începe prin a da câteva
exemple:
- Holocenul a început acum 10000 de ani;
- Această formă de vas este tipică pentru eneolitic, cultura Gumelniţa;
- Coloniile greceşti îşi au originea în Perioada Arhaică;
- Locuinţa incendiată aparţine fazei A2 de dezvoltare a culturii...;
- Acest strat este contemporan cu locuinţele nr. 2 şi 3 şi este anterior gropilor cu numerele 5-14.
Toate aceste exemple ce cuprind informaţii temporale se bazează pe aceeaşi concepţie: cronologia. Este bine de precizat că la
începuturile arheologiei, cercetătorii au fost interesaţi de trei aspecte ale dovezilor arheologice:
- Cum arată (forma);
- De unde vin (spaţiul);
- Cât de vechi sunt (timpul).
Lăsând la o parte primul criteriu, timpul, alături de spaţiu, ca exponent al cronologiei, este important pentru arheologie şi din cauză
că aceasta este despre trecut, fiind o disciplină istorică. Timpul are multiple caracteristici: este relativ deoarece pentru a fi perceput trebuie
să te referi la o scară sau la un reper, este multiplu nu singular, este linear sau ciclic, genealogic sau mitic. Este ciclic atunci când ne
aniversăm ziua de naştere în fiecare an şi linear atunci când percepem trecerea orelor una după alta. Expresiile este vineri sau este 5.30 nu
reprezintă doar o locaţie temporală abstractă ci sunt şi încărcate cu o semnificaţie socială. Timpul rămâne invizibil dar noi îl trăim în
diferite moduri exprimate uneori în metafore: timpul zboară ca o săgeată. Este continuu, o abstracţie şi este perceput de cele mai multe ori
ca o succesiune de evenimente.
Înţelegerea scării temporale adevărate a trecutului s-a întrepătruns cu istoria descoperirilor ştiinţifice. Un prim pas în această evoluţie
a fost ideea din sec. al XIX-lea şi apoi certitudinea că fenomenele naturale conţin informaţii despre vârsta lor relativă. Tot în sec. al XIXlea, odată cu evoluţia biostratigrafiei, s-a acceptat faptul că anumite animale au trăit într-o anumită epocă pe Pământ iar prezenţa sau
absenţa oaselor ne indică o anumită dată în timp.
Dovezile folosite pentru a construi un cadru cronologic pot fi interne - derivate din materialul arheologic (formă, inscripţii, informaţii
fizice sau chimice) cât şi externe (derivate din contextul, locul descoperirii, din relaţiile cu alte materiale sau cu evenimente cunoscute).
Astfel, cadrul cronologic rezultat poate cuprinde:
1. Diagrame mai mult sau mai puţin explicite;
2. Sistemul tripartit de împărţire: epoca pietrei, a bronzului şi a fierului;
3. Folosirea unei anumite tehnologii: piatră cioplită, piatră şlefuită;
4. Perioade climatice: Pleistocen, Holocen;
5. Informaţii sau referiri la răspândirea unor tehnologii: neolitizare;
6. Datări istorice: calendaristice sau după liste de conducători.
În arheologie, timpul este perceput în afara cronologiilor, prin artefacte sau culturi diferite. Toate dovezile materiale rămase de-a
lungul timpului sunt palimpseste, agregări de evenimente sau fenomene, în care mare parte din informaţia originală a fost mutată, astfel
încât palimpsestul nu poate fi rezolvat (citit) decât parţial. Pentru a rezolva problemele ce apar în cercetarea trecutului, arheologii folosesc
diferite tipuri şi tehnici de datare.
Termenul de datare este folosit în arheologie cu sensul de plasare în timp a evenimentelor în relaţie cu altele sau orice stabilire a unei
măsurători temporale. Numeroasele tehnici de datare existente astăzi oferă arheologului două tipuri de informaţii: cât de vechi sunt
monumentele sau artefactele şi cât de lungi au fost perioadele sau diferitele procese în istoria umanităţii.
Există două tipuri de datare: datarea relativă şi datarea absolută.
Datarea relativă constă în tehnici ce identifică ordinea în care siturile sau artefactele au fost folosite sau ocupate, într-o secvenţă de
la cel mai vechi la cel mai nou. Datarea relativă se mai face cu ajutorul stratigrafiei, tipologiei şi a serierii artefactelor. Aceste metode
cronologice folosite sunt spaţiale în derivaţie. De exemplu, în stratigrafie, deasupra-dedesubt se traduce prin mai nou sau mai vechi. La fel
şi în tipologie sau seriere. Esenţa stratigrafiei este să determini discret suprapunerea straturilor şi apoi să le analizezi conţinutul. Se ţine
cont de o regulă simplă: dacă stratul A acoperă stratul B, atunci B a fost depus primul, rezultând că fiecare strat este datat după
confecţionarea obiectele din el. Conceptul de stratigrafie în arheologie s-a dezvoltat pe parcursul sec. XIX şi XX.
Încă din sec. al XIX-lea, succesiunea stratigrafică şi ordonarea relativă a obiectelor şi straturilor în timp, au făcut parte din
metodologia unor arheologi, dominată de teoriile din stratigrafia geologică. În perioada de început a arheologiei se considera că siturile
sunt evenimente istorice fosilizate ce pot fi investigate printr-un şanţ. Mari arheologi ca Mortimer Wheeler şi Kathleen Kenyon au
dezvoltat stratigrafia introducând unele noutăţi cum ar fi numerotarea straturilor, observarea şi săparea separată a acestora dar şi luarea în
considerare a perturbărilor stratigrafice şi a interfeţelor acestora. Treptat s-a simţit nevoia să se adopte chiar unele legi sau axiome ale
stratigrafiei. Termenul de context a fost inventat în Marea Britanie de către Max Foster în 1972 şi folosit întâi în cercetările arheologice
din York şi apoi în cele din Londra. Acest context a fost înţeles ca o primă unitate stratigrafică, ce poate fi un strat sau o interfaţă.
Înregistrarea fiecărui context (notat în Franţa US) pe câte o fişă separată şi stabilirea rapoartelor de anterioritate şi posterioritate
dintre acestea a condus la crearea diagramelor stratigrafice (matrice) ce sintetizează evoluţia unui sit. Săpătura stratigrafică nu a fost doar
o bună tehnică ci a avut o mare importanţă în măsurarea timpului.
(continuare în pag. 14)
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ARHEOLOGIE
(urmare din pag. 13)

Atunci când se sapă un context, acesta are un înţeles spaţial completat de unul temporal. De aceea, în momentul în care arheologii
sapă altimetric, alterează această relaţie dintre spaţiu şi timp. La fel ca timpul, contextele pot fi verticale şi orizontale. Mirajul cel mai
mare al arheologiei în ceea ce priveşte contextul este dorinţa de a exista un context închis (complex închis), o capsulă a timpului,
neafectată de nimic de la formarea sa. Din păcate acest lucru se pare că este imposibil...
Datarea absolută constă în tehnici ce încearcă să stabilească exact sau cu aproximaţie data calendaristică pentru un sit sau un
artefact. Cea mai cunoscută este datarea folosind proprietăţile unor elemente radioactive (C14): carbonul, uraniu, potasiu, argon, thoriu.
Izotopul de C14 este folosit mai des deoarece are o largă răspândire în elemente: cărbune, lemn, fibre, seminţe. Principalul impediment în
folosirea lui ar fi că stabilitatea carbonului în atmosferă este variabilă şi a fluctuat în timp. De aceea este necesară calibrarea acestor date
folosind alte metode cum ar fi cea a dendrocronologiei. Există şi alte metode fizice cum ar fi geomagnetismul sau termoluminiscenţa.
Dezvoltarea tehnicilor de datare absolută s-a făcut după al doilea Război Mondial, astfel încât pentru prima oară de la apariţia ei,
arheologia avea o cronologie aplicabilă atât în ceea ce priveşte durata cât şi relativa ordine ale manifestărilor arheologice. S-a ajuns în
momentul actual la o combinare de arheologie fizică şi chimie. Din păcate, unele din aceste metode sunt foarte scumpe şi necesită
laboratoare specializate.
Conştientizarea timpului este o problemă, de aceea trebuie să facem timpul mai uman, mai personal. În arheologie, pentru paleoliticul
inferior, termenul contemporan poate însemna 70000 ani, pentru neolitic 500-1000 de ani iar pentru evul mediu 100 ori 50 de ani. Dacă
considerăm o generaţie ca având 20 de ani, o perioadă de 1000 de ani ar cuprinde 20000 de generaţii. Este o cifră pe care este greu să o
percepem la adevărata ei semnificaţie, ţinând cont că puţini dintre noi ne-am cunoscut străbunicii, deci am cunoscut 4 generaţii de oameni.
A manevra noţiuni despre cronologie în discursul arheologic fără pierderea simţului realităţii este foarte greu dacă nu chiar imposibil.
Ion Torcică
Bibliografie selectivă
Gamble C., Archaeology. The Basics, ed. a II a, Routledge, 2008, New York.
Grant J., Gorin S., Fleming N., The Archaeology Coursebook. An Introductions to Themes, Sites, Methods and Skills, Routledge, 2008, New York.
Harris E., Principles of Archaeological Stratigraphy, ed. a II a, Acadamic Press, 1997.
Lucas G., The Archaeology of Time, Routledge, 2005, Londra, New York.
O’ Brien M.J., Lyman R.L., Seriation, Stratigraphy and Index Fossils. The Backbone of Archaeological Dating, Kluwer Academic Publishers, 2002, New
York.
Wheeler, M., Archaeology from the Earth, Oxford University Press, 1954, Oxford.
*** Companion Encyclopedia of Archaeology, vol. 1, 2, Ed. De Graeme Barker, Routledge 1999, Londra.
*** Archaeology. The Key Concepts, Ed. Colin Renfrew and Paul Bahn, Routledge, 2005, Londra, New York.
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„Sistemul celor trei epoci” aplicat unor vârfuri de săgeată (piatră, bronz şi fier) (1); Panou cu cronologia epocii neolitice în sud-vestul Munteniei (2);
Diagrama stratigrafică a unui profil arheologic (Matricea Harris) (3).
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ARHEOLOGIE
DIN ISTORIA ARHEOLOGIEI TELORMĂNENE: ÎNSEMNĂRI DE LA SUHAIA
De curând, în patrimoniul
Muzeului Judeţean Teleorman a
intrat,
prin
amabilitatea
domnului Emil Păunescu de la
Muzeul Judeţean „Teoharie
Antonescu” din Giurgiu, un
număr al revistei „Orizontul”
(anul III, nr. 33 din 16 august
1923). Ceea ce ne-a atras atenţia
a fost un articol aflat la pag. 7
(351), sub semnătura unui
cetăţean din Alexandria, Mircea
A. Vasilescu. Acesta semnala o
serie de vestigii arheologice:
vârfuri de lance, ciocane, piese
de silex, oase şi fragmente
ceramice, pe care le considera
„preistorice”. Totodată, indica şi
locuri precise de descoperire:
insula Beciului şi un grind aflat
la sud-vest de acesta, ambele pe
lacul Suhaia. Amintea şi despre
existenţa a două măguri pe
insulă: Măgura Beciului şi
Măgura Lungă, făcând invitaţia
către arheologi pentru a le
studia.
***
Acesta este una dintre puţinele „relatări arheologice” despre vestigii aflate în zona lacului Suhaia. Chestionarul lui Alexandru
Odobescu de la 1873, semnalase la Suhaia „Măgura Beciului, de 74/6 stânjeni, în insula dinspre miazăzi, Măgura Lungă sau Insula
Lungă, în baltă la sud-vest de sat”, fără a menţiona şi descoperiri arheologice. La rândul său, Pantele Georgescu, semnala în 1897, în
Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Teleorman următoarele: „Măgura Beciului, Măgura Lungă şi Măgura
Pârlită, toate în insula Beciului […] fără nici o importanţă arheologică”. O situaţie topografică a locului, de la începutul secolului trecut,
reiese din harta întocmită în anul 1911 de către Serviciul Geografic al Armatei, după ridicările topografice efectuate între anii 1907-1908.
Desecarea lacurilor din lunca Dunării, în anii ’70 ai secolului trecut, inclusiv a Lacului Suhaia, a cărui suprafaţă de luciu de apă s-a
redus de la 3104 ha, la 1050 ha, îndiguirile masive şi canalele de drenaj şi desecare practicate, nivelarea unor grinduri, au condus la
modificări radicale ale microzonei în care se găsesc şi punctele semnalate în articolul din „Orizontul”. Au fost afectate, iremediabil, nu
numai microflora şi microfauna de aici, dar şi o serie de străvechi aşezări omeneşti. Cercetările de teren din ultimii ani nu au condus la
reidentificarea unor vestigii arheologice. Insula Beciului a încetat să mai fie o insulă, iar măgura cu acelaşi nume, răvăşită vizibil de cine
ştie ce căutători de comori, se iveşte ca o stranie apariţie în mijloc de câmpie, loc de odihnă şi păşunat pentru turmele de ovine, ciobanii
luând locul pescarilor de odinioară…
Pavel Mirea

Harta Lacului Suhaia (1911)
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ISTORIE
EVENIMENTELE DIN 21 - 23 IANUARIE 1941 ÎN JUDEŢUL TELEORMAN
Un episod istoric care a marcat destinul României la mijlocul secolului al XX-lea la constituit guvernarea legionară de la sfârşitul
anului 1940. Deşi această guvernare a funcţionat sub girul generalului Antonescu, pretenţiile legionarilor de a aplica propria politică
extremistă au dus, în final, la un conflict deschis cu Conducătorul. Acest eveniment dramatic a avut loc la începutul anului 1941. Astfel,
Rebeliunea legionară, desfăşurată în perioada 21-23 ianuarie, a consfinţit ieşirea de pe scena istoriei a extremismului mistico-politic.
***
În judeţul Teleorman, evoluţia evenimentelor este prezentată
într-un raport al Prefecturii detaliat pe zile. Reşedinţa judeţului era
la Turnu Măgurele. Încă din dimineaţa zilei de 21 ianuarie s-a
primit un ordin telegrafic prin care se cerea preluarea conducerii
prefecturii de către Garnizoana militară din localitate.
La ora 12, toate instituţiile locale din oraşele judeţului erau
ocupate de militari, iar la ora 13.00, conducerea Prefecturii este

În confuzia generală, unii primari din plasa Balaci ameninţau
cu demisia ca act de protest împotriva atitudinii lui Antonescu faţă
de legionari. În comuna Drăgăneşti din plasa Roşiorii de Vede, 20
de legionari înarmaţi cu bâte au ocupat sediul primăriei şi i-au
cerut şefului de post să le predea armele. Acesta a refuzat şi nu s-a
mai insistat. La Turnu Măgurele, la orele 22.00, 90 de legionari
din oraş şi din judeţ au participat la o adunare pe stadionul Victor
Antonescu din localitate. La Zimnicea, şeful legionar al
Comisariatului de Poliţie, Mihai Păunescu, însoţit de alţi trei
legionari, i-au cerut comandantului gardienilor să le predea cele
29 de arme aflate în sediul Comisariatului de Poliţie. Acesta l-a
anunţat pe comandantul garnizoanei, maiorul Constantinescu, care
i-a surprins pe legionari, dezarmându-i. În comuna Smârdioasa,
din plasa Zimnicea, 70-80 de legionari înarmaţi cu bâte, ciomege
şi arme au ocupat primăria până la ora 7.00 a doua zi.

Ordonanţă a Primăriei Alexandria, noiembrie 1941.

preluată de generalul Petroianu Ion. Poliţiile din toate localităţile
au primit la comandă câte un maior, din dispozitiv făcând parte 10
soldaţi înarmaţi cu o mitralieră. Interesant este faptul că populaţia
şi membrii regimului legionar priveau cu nedumerire toate aceste
schimbări, nedându-şi seama de amploarea evenimentelor din
Bucureşti. În acea zi, numai în plasa Balaci, şeful legionar a
telefonat primarilor legionari din plasă ordonându-le să pună
stăpânire pe telefoanele din primării.
Evenimentele iau amploare în ziua de 22 ianuarie. Primarii
comunelor Tecuci-Kalinderu şi Balaci, Tudor Fudulea şi Emilian
Şoimu au cerut şefilor de post din comunele Zâmbreasca şi
Orbeasca să li se predea armele depozitate la postul de jandarmi,
pentru a lua cu asalt oraşul Roşiorii de Vede. Ei au fost „puşi pe
goană”.
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În seara zilei de 22 s-a primit ordinul telegrafic de la
ministerul de interne privitor la depunerea armelor deţinute de
civili, în 24 de ore.
În dimineaţa zilei de 23 ianuarie, legionarii erau cuprinşi de o
anumită decepţie ca urmare a comunicatului lui Horia Sima de a
înceta ostilităţile.
(continuare în pag. 17)
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„În Turnu Măgurele, în dimineaţa acelei zile, fiind şi zi de
târg, s-a observat oarecare afluire, iar pe la orele 1 s-au adunat în
grădina publică cca. 250 de legionari în câteva grupe şi de aici au
defilat în trei direcţii pe străzile din centrul oraşului cântând imnul
„Sfânta tinereţe legionară” şi „Noi suntem echipa morţii”. „Au
venit în grădina publică pe grupe cântând şi aici acelaşi imn. După
trecere de o oră în urma îndemnului delegatului militar maior
Filipescu s-au împrăştiat în linişte, iar cei din judeţ au fost trimişi
la domiciliu cu camioneta Prefecturii”. Printre protestatari se aflau
numeroşi funcţionari, profesori şi elevi, care au fost identificaţi.
În după-amiaza zilei de 24 ianuarie, în oraşul Alexandria,
autorităţile legionare împreună cu câţiva simpatizanţi au manifestat
intonând cântece legionare pe străzile oraşului timp de 40 de
minute. În restul judeţului nu s-au înregistrat evenimente. Pe 25
ianuarie, în urma ordinului telegrafic din 23 ianuarie, au fost
instalaţi noii primari ai comunelor urbane şi rurale.
Concluzia acestui raport era următoarea: „Exceptând cele

câteva incidente arătate mai sus, care n-au dat loc la nici o
reacţiune din partea armatei, organelor poliţieneşti şi jandarmeriei,
aceste cinci zile s-au scurs în acest judeţ în linişte şi ordine”.
Acelaşi raport al Prefecturii punea în evidenţă confuzia şi reacţiile
întârziate ale legionarilor raportate la evenimentele petrecute în
Capitală.
Grija autorităţilor, imediat după înfrângerea rebeliunii, era de
a identifica participanţii la acest eveniment, dar şi de a pune în
evidenţă activităţile reprobabile ale acestora din perioada
guvernării. Astfel a fost descoperit un tabel nominal cu legionarii
din „echipa morţii” din Plopii Slăviteşti, participanţi la rebeliunea
din 22-23 ianuarie din Turnu Măgurele.
La 27 ianuarie 1941, în judeţul Teleorman fusese instalat
noul prefect, colonelul Laurenţiu P. Nicolau. Imediat după
investire, prefectul a redactat un memoriu privind situaţia în
judeţul Teleorman la data la care fusese numit în funcţie. El
analiza situaţia din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice,
economic, financiar şi din punct de vedere social.
Cătălin Borţun

Centrul oraşului Turnu Măgurele, martie 1941.
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NOTE DE CĂLĂTORIE: CLAUDIO PIFFERARO *
Claudio Pifferaro a fost un călător italian care a vizitat România la începutul secolului al XX-lea. El avea în acel moment în jur de 20
de ani şi era preocupat, în principal, de cursurile de apă. A contribuit, în mod original, la studierea sistemului hidrografic din Europa, fiind
cunoscut ca cel care a dezvoltat o teorie, despre legătura dintre cursurile râurilor şi simţurile oamenilor pe care a denumit-o „psihologia
cursurilor de apă”. În continuare, sunt redate fragmente dintr-o scurtă notă ce ne-a rămas de la el, dintr-o călătorie prin ţinuturile
teleormănene ale Alexandriei şi comunei Măgura **.
11 august 1907
„[…] părăsind malul lung şi plat al Dunării acum câteva zile, câţiva ţărani care-şi lucrau pământul mi-au spus că ar trebui să
urmez cursul râului Vedea până când voi întâlni o mică localitate numită Alexandria. Am fost foarte interesat de nume… dar aşa cum
aveam să învăţ despre acel loc, nimic din numele său nu putea fi legat de marele cuceritor din Macedonia. Într-adevăr, când am ajuns în
cele din urmă, în acel loc, nu am găsit nicăieri nici urmă de antichităţi, pietre sau marmure. Această localitate este relativ tânără, numită
aşa, de fapt după un principe valah de acum o jumătate de secol: Alexandru II Ghica. Acest Alexandru aparţinea unei faimoase şi nobile
familii, familia Ghica, aceeaşi care îl dăduse pe Dimitrie Ghica, marele explorator al sălbaticei Africa de Est. Am avut şansa să citesc o
prezentare detaliată a călătoriei sale în recenta sa carte publicată (1898): Cinci lumi în Ţara Somaliei. Ce aventurier! Explorând,
vânând, cartografiind pământ necunoscut […]” ***
13 august 1907
„[…] Am petrecut o noapte aici la Alexandria, găsind un umil adăpost la o familie săracă dar ospitalieră. În dimineaţa următoare,
am traversat râul Vedea, un afluent al Dunării şi am mers spre est pentru a întâlni râul Teleorman. L-am urmat pe acesta, spre nord,
până într-un punct de la care am plecat spre est, pentru ajunge la Bucureşti, capitala românească”.
„[…] Toată această regiune, în ciuda aspectului său aparent plat, este un ţinut fertil al crescătorilor de animale şi agricultorilor. În
mijlocul verii, toţi din zonă sunt ocupaţi cu
recoltatul sau păzitul turmelor. Am simţit o
puternică chemare a râului. Teleormanul şi
Clăniţa, al doilea un mic afluent, sunt
amândouă râuri liniştite şi şerpuitoare.
Clăniţa pendulează încet şi curgerea sa
produce uşoare unduiri. Are un debit răcoritor
şi încântător, cu o albie foarte sinuoasă, greu
de sesizat şi puţin adâncă, formată din sute de
mici denivelări şi terenuri mlăştinoase.
Malurile acestor două râuri şerpuitoare sunt
pline de animalele sătenilor şi m-am surprins
visând la rinocerul sălbatic african al lui
Dimitrie Ghica, dar nu era decât un bivol
somnoros […]”.
Pârâul Clăniţa la Măgura.

Bivoli pe Clăniţa
* Note preluate din Claudio Pifferaro, călătorul, în The Brain of the Archaeologist. An Art & Archaeology Dialogue, autor Michaël Jasmin, DeuxPonts, Bresson, 2011 (traducere de Pavel Mirea).
** Notele ce sunt scrise la cca. 5 luni de la evenimentele din primăvara anului 1907, par să redea o situaţie normalizată.
*** Claudio Pifferaro face o confuzie când se referă la Dimitrie Ghica, exploratorul fiind, de fapt, Nicolae Dimitrie Ghica sau Ghika Comănăşteanu,
descendent din ramura moldoveană a familiei.
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MEMORIA LOCULUI: CENTRUL VECHI AL ALEXANDRIEI
La 29 octombrie 1974, Marea Adunare Naţională „adopta” Legea privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale.
Era o consecinţă directă a fascinaţiei pe care Ceauşescu o făcuse în timpul vizitelor din China şi Coreea de Nord, în 1971, privind ideea
„transformării naţionale totale” şi creării unui „nou stat socialist”.
Pentru Alexandria, ca pentru mai toate oraşele din România, legea din 1974 a marcat ştergerea identităţii proprii prin demolările
masive ce au avut loc în anii următori. Cutremurul din 1977, dincolo de tragismul lui, a fost un bun pretext în acest sens, un „ajutor” în
opera de „demolare naţională”.
Anul 1977 a constituit începutul sfârşitului pentru vechiul centru al Alexandriei, respectiv pentru fosta „uliţă a Şviştovului” de la
începuturile urbei, devenită apoi „str. Carol” şi schimbată de comunişti în „str. Libertăţii”. Da, a „libertăţii” de a naţionaliza micile
prăvălii, atelierele şi cârciumile înşirate de o parte şi de alta a străzii, a „libertăţii” de a izgoni pe proprietarii de drept, a „libertăţii” de a
folosi un fond construit de alţii, fără a face nici un fel de reparaţii, cu atât mai puţin îmbunătăţiri. Nu este de mirare faptul că vechiul
centru ajunsese să se degradeze puternic iar multe dintre clădirile de odinioară să capete un aspect insalubru, fiind aproape de ruinare.
Pentru cei ce au cunoscut centrul Alexandriei aşa cum a fost, dar mai ales pentru cei ce nu l-au cunoscut, lăsăm, în continuare, să
vorbească imaginile…
Pavel Mirea
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PATRIMONIU
BRĂŢARA DE LA GURUIENI
Brăţara a fost descoperită întâmplător în anul 1969, în satul
Guruieni, comuna Măgura, de către Călin Enciu şi Marin
Budirincă cu ocazia unor lucrări de terasare pentru plantaţiile de
viţă de vie. Brăţara s-a găsit într-o oală de lut, împreună cu 38 de
monede şi o aplică - toate de argint, databile în prima jumătate a
secolului al XVII-lea. Monedele sunt emisiuni al voievozilor
Transilvaniei, ale Uniunii Polono - Lituaniene, ale Imperiului
Romano - German şi Imperiului Otoman, ale Confederaţiei
Belgiene, Ţărilor de Jos şi Danemarcei, ale oraşului - port
Raguza, precum şi ale unor state din spaţiul germanic: Prusia Brandenburg şi Lotharingia, cu anii extremi 1581-1646.
Greutatea totală a tezaurului este de 335,50 g de argint.
Brăţara este din argint aurit, pe alocuri având diametrul
maxim de 6,71 cm, grosimea maximă de 3,70 cm şi greutatea de
104,5 g. Corpul brăţării este scurt şi gros şi este traversat în
diagonală de şiruri din fir de filigran intercalate cu nervuri foarte
subţiri liniare. La cele două extremităţi, pe partea convexă a
corpului se află două triunghiuri aurite, cu laturile rotunjite, pe
care sunt gravate câte două frunze îngemănate. Sub aceste
triunghiuri sunt sudate cele două capete lăţite ale brăţării,
întoarse către interior, formate din plăci în formă de limbă, cu
marginile înălţate vertical. În centru se găseşte câte o nervură
aurită, îngustă şi scundă la bază şi mai groasă şi înaltă la vârful
rotunjit, conturată de un şir de globule, tot aurite. În interiorul
plăcilor, între nervură şi margine, capetele sunt decorate cu
cercuri mici din filigran şi un rând de globule mai mari, dispuse
în formă de potcoavă.

În punctul de contact dintre corp şi plăcuţele laterale sunt
fixate două emisfere mari, decorate cu un motiv vegetal,
încadrat în spaţii acoperite cu email verde-turcoaz. În centrul
fiecărei emisfere este lipită câte o globulă mai mare decât cele
din şiruri.
Acest tip de bijuterii sunt caracterizate de masivitatea
corpului şi aglomeraţia decorului, până la exagerări baroce atât
ale acestuia cât şi ale formei. Paralel cu tendinţa generală de
subordonare a decorului, determinată mai ales de un adevărat
horror vacui (teama de gol) caracteristic artelor minore din
orientul otoman şi Peninsula Balcanică în evul mediu târziu,
bijuteriile de acest tip manifestă de asemenea o înclinaţie spre
masivitate: plăcile terminale devin mai mari, întoarse către
interior, corpul de dimensiuni mai mici este mai proeminent şi
cel mai adesea sudat de restul brăţării, torsada este sugerată de
incizii în metalul piesei care prezintă de asemenea butoane
marginale de o mărime exagerată faţă de celelalte elemente de
decor.
Această variantă evoluată de bijuterie, care se întâlneşte în
regiunile nord danubiene, sud danubiene şi în alte regiuni ale
Imperiului Otoman, este de obicei încărcată şi începe să prezinte
pe plăcile terminale un decor în arabescuri cu incrustaţii de
email, caracteristice pentru arta acestei părţi de lume în sec.
XVI-XVIII.
Formele hibride târzii ce au fost încet, încet asimilate de
arta populară a regiunilor de mai sus, reprezintă, din punctul de
vedere al stilului şi al tipologiei, o evoluţie începută cu câteva
secole înainte.
Ion Torcică

Brăţara de la Guruieni

Aplică din Tezaurul de la Guruieni
Descoperirea „Tezaurului de la Guruieni” semnalată în
presa locală (ziarul Teleormanul, 13 aprilie 1969)
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PATRIMONIU
ORDINUL „TUDOR VLADIMIRESCU”
Ordinul „Tudor Vladimirescu” a fost instituit pe 13 aprilie 1966, prin Decretul nr. 272 publicat în Buletinul Oficial nr. 16. Putea fi
conferit atât militarilor, cât şi civililor şi cetăţenilor străini. Se acorda celor care „prin participarea la lupta revoluţionară au adus o
contribuţie însemnată la câştigarea libertăţilor democratice şi la instaurarea socialismului”.
Ordinul era organizat pe cinci clase. Clasa 1 este din argint şi este făcută din trei elemente. Centrul este rotund şi conţine bustul lui
Tudor Vladimirescu privind spre stânga şi inscripţia circulara „1821 – Tudor” în stânga şi „Vladimirescu” în dreapta. Centrul este
înconjurat de 10 mănunchiuri de raze cu lungime neregulată. O cunună de lauri cu 14 briliante uneşte cele 7 mănunchiuri din partea de jos.
Lăţimea ordinului este de 65.5 mm şi înălţimea de 69 mm.
Clasa a doua are acelaşi design ca şi prima dar este confecţionată
din tombac, nu are briliante şi nici cunună de lauri. Clasa a treia este
din tombac argintat, bustul lui Tudor Vladimirescu din medalionul
central fiind înconjurat de email verde. Clasa a patra este la fel ca a
treia dar emailul din medalion are culoarea roşie. La clasa a patra
emailul este portocaliu, ordinul fiind din tombac suflat cu bronz.
Mai există şi o variantă a primelor doua clase. Unul din foştii
directori ai Monetăriei susţine că doar câteva exemplare de acest tip
au fost acordate la scurt timp după instituirea ordinului. În cazul
acestei variante, Tudor Vladimirescu priveşte în partea dreaptă şi
textul este scris pe o bandă cu lăţimea de 2 mm care înconjoară
medalionul central cu diametrul de 20 mm.
A existat şi o variantă diplomatică a ordinului, cu cinci clase.
Clasa 1 arăta la fel ca varianta normală, doar că are înălţimea de
51 mm şi lăţimea de 41 mm iar centrul este din argint aurit, cu
diametrul de 18 mm. Celelalte clase sunt identice cu cele normale dar
au dimensiuni mai reduse (51 x 41mm).
„Ordinul Tudor Vladimirescu” era al treilea ordin al RSR ca
importanţă, după Ordinul Steaua RSR si Ordinul 23 August.
Acordarea ordinului era însoţită de recompense în bani: 2500 lei
pentru Cl. 1, 2000 lei pentru Cl. 2, 1500 lei pentru Cl. 3, 1000 lei
pentru Cl. 4 si 500 lei pentru Cl. 5. Persoanele decorate cu Clasa 1
primeau si o luna de concediu in plus, iar cei decoraţi cu Clasa 2
primeau doua săptămâni.
Nu au fost observate numere de serie. Singurele marcaje au fost observate pe exemplarele din aur sau din argint. Marcajele sunt
„MS” pentru Monetăria Naţională şi marcajul pentru aur (profilul unui bărbat privind în stânga). Marcajele sunt aplicate pe revers şi pe
acul de prindere.
Ordinul, aflat în patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman, a fost acordat
în anul 1969 scriitorului Zaharia Stancu, prin decret prezidenţial semnat de
Numărul aproximativ al Ordinelor acordate:
Nicolae Ceaşescu.
Zaharia Stancu s-a născut la 5 octombrie 1902 în localitatea Salcia, judeţul
- Clasa 1
Teleorman.
După ce a abandonat şcoala la vârsta de 13 ani, a lucrat în diverse
Aur si diamante – 3 (marcate)
meserii până în anul 1919, când şi-a continuat studiile de literatură şi filozofie la
Argint aurit – 150
- Clasa 2
Universitatea din Bucureşti. După absolvire, a devenit jurnalist. În 1932 a
Aur si diamante – 10 (marcate)
publicat revista „Azi”, iar în 1937, ziarul democratic „Lumea românească”.
Tombac - 250
Ambele publicaţii au fost interzise de regimul fascist. Ca atare, lui Zaharia
- Clasa 3
Stancu i s-a interzis să mai publice. În calitatea lui de jurnalist a fost închis
Argint – 50 (marcate)
înainte de cel de-al Doilea Război Mondial.
Tombac argintat – 1000
În 1946 a devenit directorul Teatrului Naţional din Bucureşti, post pe care
- Clasa 4
l-a
ocupat
mai bine de 20 de ani. A fost membru al Academiei Române şi
Tombac argintat – 2000
Preşedinte
al Uniunii Scriitorilor din România. A câştigat Premiul de Stat
- Clasa 5
pentru literatură, iar în 1971 a primit premiul Herder din partea guvernului.
Tombac suflat cu bronz – 3500
- Versiunea diplomatică
Romanul său, „Desculţ”, care a „parcurs globul cu sandale de aur”, aşa
Clasa 1 - 30, aur si diamante – 3
după cum îi plăcea autorului să spună, este cel mai tradus roman românesc din
Clasa 2 - 40
toate timpurile, fiind publicat în 24 de limbi până în 1988, printre altele şi în
Clasa 3 - 50
limba japoneză.
Clasa 4 - 50
Zaharia Stancu a decedat la 5 decembrie 1974, la Bucureşti.
Clasa 5 – 50

Cătălin Borţun
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RESTAURARE - CONSERVARE
CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ: EVANGHELIE - 1856
Lucrarea este o tipăritură din sec. al XIX-lea apărută la Bucureşti, având ca suport o hârtie omogenă, fără linii de apă sau filigran,
textul fiind scris cu caractere chirilice. S-au folosit cerneală neagră şi roşie de tipar, insolubile în apă şi cerneală albastră, solubilă, doar la
însemnările manuscrise.
Textul este scris pe două coloane, într-o oglindă cu motive vegetale stilizate. Ca elemente decorative se întâlnesc litografii,
ornamentări de început şi sfârşit de capitol cu cerneală neagră, ale iniţialelor combinat cu motive florale în cerneală roşie. Tranşele filelor
sunt aurite. Forzaţurile sunt din hârtie marmorată velină, în nuanţe vişinii.
În ce priveşte legătura, blocul de carte a fost cusut pe patru nervuri îngropate şi două lănţişoare marginale în crestătură. Scoarţele sunt
din carton stratificat, îmbrăcate cu catifea vişinie, nervurile fiind lipite în evantai pe partea interioară a lor, după defibrare. Volumul
prezintă ferecătură din argint doar pe feţe, neavând elemente de legătură ce ar dovedi pierderea ferecăturii de pe cotor.

1

2

3

4

Copertă anterioară - degradările învelitorii şi ferecăturii (1); Cotor şi coperta posterioară - deteriorări ale cotorului, gradul de murdărire şi lipsa
unor elemente ale ferecăturii (2); Forzaţul anterior - lipsa părţii mobile, deteriorări ale articulaţiei (3); Forzaţul posterior (4)

Se observă intervenţia anterioară, din 1959, a unui legător de carte, fapt ce reiese şi din „însemnările fugare” de la sfârşitul cărţii.
Ca stare de conservare, volumul şi-a pierdut integritatea ca urmare a condiţiilor improprii de păstrare şi manipulare. Degradările
corpului de carte dovedesc rupturi şi îndoiri repetate ale tranşelor, lipsă din suportul purtător de text, pete de inundare şi migrarea culorii
învelitorii, pete şi depozite de ceară. Deteriorările produse pe zona articulaţiei s-au datorat şi fragilizării apărute în urma atacului fungic, în
prezent inactiv. Ruperea nervurilor pe articulaţie şi desprinderea filelor de început a fost remediată greşit cu benzi scotch, ce au lăsat urme
de clei pe file. Din ferecătură nu s-au păstrat crucea de pe coperta a doua şi închizătoarea inferioară.

5

6

7

8

Primele file - pigmentarea datorată umezelii (ce a migrat de la învelitoare) (5); Pagina de titlu - degradările articulaţiei şi ale tranşelor (6);
Deteriorări ale blocului de carte: degradări pe articulaţie şi tranşe, cu migrarea culorii copertei (7); Ultimul fascicul pete pe articulaţie cu migrarea
culorii învelitorii şi cernelii (8).

Curăţarea uscată s-a făcut prin desprăfuire, cu îndepărtarea prafului şi sporilor de mucegai şi prin înlăturarea mecanică a depozitelor
de ceară. A urmat descoaserea blocului de carte şi curăţarea umedă a filelor, cu protejarea zonelor unde exista cerneală solubilă. Prin
operaţia de spălare nuanţarea în vişiniu datorată umezelii s-a estompat, hârtia s-a albit şi s-a realizat şi neutralizarea ph-ului acesteia.
Pentru scoaterea petelor s-au folosit solvenţi organici.
(continuare în pag. 24)
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9

10

11

12

Coperta anterioară după restaurare (9); Coperta posterioară (10); Forzaţul anterior după restaurare (11); Forzaţul posterior (12)

Restaurarea filelor s-a realizat cu hârtie japoneza prin metoda “la dublu”, pe zone restrânse dar puternic fragilizate făcându-se şi
consolidare cu văl japonez. Forzaţurile fixe având lipite dedesubt fragmente din acelaşi fel de hârtie marmorată, din aceste fragmente s-a
realizat partea lipsă a forzaţului anterior, schimbându-se pentru rezistenţă ca parte fixă prin lipirea sa de scoarţă, cel fix devenind parte
mobilă.
Datorită îngroşării blocului de carte la articulaţie în urma restaurării filelor, caietele au fost cusute “pe sărite”. Coaserea capitalbandului s-a făcut cu fir bicolor, pe miez din piele răsucită. S-a confecţionat o învelitoare nouă din catifea de mătase naturală vişinie, mai
apropiată de cea originală decât cea din bumbac. După ce elementele ferecăturii au fost prinse de coperţi, capetele de prindere au fost
aplatizate, scoarţele căptuşite şi nivelate, peste care s-au lipit forzaţurile.
Pentru păstrarea în timp a lucrării s-a confecţionat o casetă de protecţie căptuşită cu hârtie de filtru.

13

14

15

Pagina de titlu (13); Restaurarea fragmentelor lipsă din suport (14); Pagina „însemnărilor fugare” după restaurare (15).

16
Reconstituirea fragmentelor lipsă, cu refacerea uşoară a motivului oglinzii, restaurarea tranşelor, curăţarea petelor de ceară şi a cleiului din zona
articulaţiei (16)

Simona Tironeac
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FACTORII DE DEGRADARE AI CERAMICII
Într-o zi, un mic vizitator al muzeului se întreba de ce unele
vase din lut s-au păstrat întregi iar altele nu şi cum este posibil
ca din unele să rămână numai câteva fragmente. Răspunsurile la
întrebările lui constau în cunoaşterea factorilor care contribuie la
degradarea ceramicii. Cel mai important rol îl au factorii de
mediu. În urma acţiunii acestora, principalele efecte care apar
sunt: fragmentarea, rotunjirea muchiilor, dispariţia lustrului,
îndepărtarea straturilor acoperitoare (angobă, slip, smalţ, pictură,
încrustaţii cu pastă).
Îngropate adânc în nivelurile din siturile arheologice,
obiectele ceramice suferă mai mult sau mai puţin influenţa
acestui mediu. Degradarea este rezultatul atât al compoziţiei
complexe a acestuia, cât şi al acţiunii apelor meteorice, al
curenţilor de aer, al vegetaţiei şi al variaţiei de temperatură.
Solurile argiloase, marnoase, bogate în sulfaţi, cloruri, turbele
sunt cele mai agresive. De exemplu, un sol de natură argiloasă,
în condiţiile unei umidităţi scăzute devine dur, exercitând asupra
materialelor ceramice presiuni foarte mari care duc la apariţia
fisurilor şi în final la fragmentarea lor. Pe de altă parte, în cazul
unei umidităţi crescute, ca urmare a precipitaţiilor bogate, acest
tip de sol formează un strat impermeabil ce conduce la apariţia
unor depozite de apă în adâncime. În timp, acestea vor face ca
ceramica să devină fragilă.
Deteriorări pot apărea şi ca urmare a temperaturilor foarte
scăzute, presiunea exercitată de cristalele de gheaţă formate în
porii vaselor cauzând fisuri şi spărturi.

Apa poate dizolva sau deforma ceramica care nu este bine
arsă sau care are în alcătuire compuşi minerali solubili. Sărurile
devin solubile într-un mediu cu umiditate mare şi cristalizează
acolo unde aceasta este scăzută. Trecerea repetată din starea
lichidă în cea cristalizată şi invers duce la deteriorarea vasului.
Dar gradul de degradare al obiectelor din lut depinde şi de
compoziţia pastei (calitatea lutului, tipul şi cantitatea de
degresant adăugat), tehnicile de confecţionare, parametrii tehnici
din timpul arderii.
Dacă procesul tehnologic a fost realizat în mod corect, s-a
ajuns la obţinerea unei ceramici de bună calitate, care va rezista
timp îndelungat în faţa acţiunii factorilor fizici şi chimici din sol.
Arderea la o temperatură joasă duce la o rezistenţă scăzută a
vaselor din lut. Anumiţi compuşi minerali fac ca obiectele să
devină fragile la umiditate. Degresanţii (cioburi pisate,
pietricele, pleavă, nisip, cochilii) influenţează şi ei durabilitatea
ceramicii. Uscarea insuficientă înainte de ardere şi îmbinările
superficiale ale diverselor elemente componente sunt de
asemenea greşeli tehnologice care au ca urmări producerea unor
deformări sau fisurări. Modul de aplicare al picturii, de umplere
a încrustaţiilor cu pastă albă, de smălţuire contribuie la păstrarea
lor de-a lungul anilor. De exemplu, carbonatul de calciu măcinat
şi amestecat cu argilă oferă picturii după ardere un aspect prăfos,
care este puternic degradat în urma acţiunii solului. Grafitul este
uşor îndepărtat dacă nu este ars la o temperatură de superioară
valorii de 1000C. În cazul ceramicii smălţuită, spaţiul produs
între cele două straturi (lut, smalţ) duce la exfolieri.

1

4

2

3

Degradarea picturii cu grafit (1); Ardere secundară şi degradarea picturii cu grafit (2); Degradarea picturii crude (3); Degradarea smalţului (4).

(continuare în pag. 26)
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accidentale (incendieri de locuinţe în urma unor calamităţi
naturale sau conflicte) sau datorate utilizării lor îndelungate în
activităţi care implică folosirea focului. În funcţie de
temperatură şi condiţiile diferite de ardere au loc diverse
transformări în compoziţia ceramicii. Dacă temperatura şi
cantitatea de oxigen la care sunt supuse vasele au valori foarte
mari, va avea loc un proces de oxidare, putându-se ajunge chiar
la vitrificarea ceramicii (ea devenind o masă amorfă, compactă,
silicioasă). În lipsa oxigenului vor avea loc procese reducătoare,
ceramica devenind neagră.

Existenţa acestor vicii tehnologice accentuează ritmul
degradării, în special după scoaterea din mediul de zăcere. De
aceea se impun măsuri imediate de consolidare a lor.
Accidentele de epocă constituie o grupă importantă de
factori care au dus la distrugerea pieselor ceramice. Amintim
aici, în primul rând, spargerea intenţionată a vaselor după
utilizarea în cadrul unor ritualuri. Fragmentele erau depuse în
gropi. Posibil, o parte din acestea erau pisate şi refolosite ca
degresanţi. În al doilea rând, menţionăm arderea secundară în
urma căreia au loc modificări ale culorii iniţiale. Aceasta a putut
apare în urma unor incendieri, voite (arderi ritualice) sau

5
6

8

7

9

Ardere secundară puternică (5); Ardere secundară, deformare, fisurare (6); Ardere secundară, zgurificare (7); Degradare puternică a
smalţului (8); Fisuri datorate condiţiilor de zăcere în sol (9).

Sunt cazuri în care, în cursul săpăturilor, obiectele ceramice
se degradează prin simpla lor ridicare de la locul descoperirii.
Uneori, un vas fragil, crăpat în zeci de bucăţi de presiunea
solului, ale cărui fragmente sunt susţinute de masa de pământ de
dedesubt, va fi foarte greu de reconstituit. În urma dezvelirii şi
curăţării in situ, pe partea lui exterioară, cioburile din pastă
slabă, în contact cu aerul, se usucă brusc, se fisurează şi se
deformează. Cioburile desprinse din masa de pământ, din
interior, se pot exfolia. În urma manipulării şi a trepidaţiilor
suferite cu ocazia transportului, fragmentele se macină pe linia
spărturilor, astfel că nu se mai potrivesc sau se lipesc cu mare
greutate. Procese de distrugere pot apărea şi în timpul curăţării

fragmentelor ceramice când, pentru îndepărtarea impurităţilor
(nisip, pământ) sunt folosite perii aspre care afectează slipul,
pictura sau pasta de calitate inferioară. Diversele tratamente cu
acizi puternici sau folosirea unor materiale inadecvate pentru
restaurare au şi ele efecte negative asupra ceramicii. Fisurări sau
spărturi se pot produce şi în timpul unor manevrări incorecte a
obiectelor în interiorul muzeelor sau colecţiilor particulare.
În urma studierii factorilor şi proceselor de degradare a
ceramicii se poate înţelege cum şi de ce unele obiecte au
supravieţuit de-a lungul timpului mai bine decât altele şi, ceea ce
este cel mai important, se pot stabili metode pentru
reconstituirea şi conservarea lor pentru cât mai multă vreme.
Mădălina Dumitru
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SISTEME DE ETALARE. STUDIU DE CAZ: EXPONATE DIN
CADRUL CICLULUI EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII”
Din anul 2008, la Muzeul Judeţean Teleorman, s-a inaugurat ciclul expoziţional
„Exponatul lunii” în care este prezentat lunar un obiect din patrimoniul muzeului. Scopul a
fost acela de a aduce în atenţia publicului vizitator o serie de obiecte aflate în patrimoniu
muzeului, obiecte a căror prezentare fie nu se putea realiza în cadrul unor expoziţii de bază
sau temporare, fie meritau acordarea unei atenţii deosebite, oferindu-le posibilitatea să
descopere sau să redescopere valori ale istoriei locale.
Ansamblul expoziţional a fost amplasat în holul principal al clădirii şi constă dintr-un
modul de etalare al bunului cultural însoţit de un panou pe care este expus materialul auxiliar.
Bunurile culturale expuse sunt confecţionate din materiale organice sau anorganice, prin
urmare au structură şi compoziţie chimică diferite. Starea lor de sănătate depinde atât de
natura legăturilor chimice cât şi de impactul factorilor fizici şi biologici ai mediului ambiant
cu care interacţionează. Procesele de degradare (fizice, chimice, biologice), inevitabile de
altfel, fie că sunt vizibile sau localizate la nivel molecular, se produc treptat, fapt ce determină
modificarea proprietăţile obiectelor.
Pereţii groşi ai clădirii, placarea cu travertin atât a exteriorului cât şi a interiorului,
pardoseala din marmură şi holul mic de la intrare, delimitat de două uşi, asigură o stabilitate a
mediului ambiant. Poziţionarea exponatului pe diagonală faţă de uşi, aflate într-un sistem
dublu, reduce impactul direct al curenţilor exteriori.
Din punct de vedere al umidităţii nu au fost înregistrate variaţii mari ale acesteia, cu
valori mai ridicate în anotimpurile ploioase, datorate apei aduse de personal şi public pe
Amplasamentul spaţiului expoziţional
îmbrăcăminte/încălţăminte.
Nici temperatura nu ridică probleme importante, parametrii situându-se între 8-200C. În
anotimpul rece, încălzirea clădirii este asigurată de sistemul centralizat, în hol existând două calorifere verticale încastrate în pereţi, la cca.
3 m de exponat.
Amplasarea exponatului în această parte a holului ce nu beneficiază de lumină naturală, impune folosirea luminii artificiale pe timpul
vizionării. Sistemul de iluminat este format dintr-un ansamblu de trei spoturi cu lumină incandescentă, situat la o înălţime de 3 m faţă de
pardoseală. Pentru a asigura o bună vizibilitate dar şi pentru a proteja bunurile culturale, la iluminarea modulului este folosit un singur
spot, celelalte două fiind direcţionate către materialul foto-documentar de pe panou.
Deoarece semnele de degradare se pot observa după un timp îndelungat, pentru a putea preîntâmpina deteriorarea pieselor, sunt
căutate soluţii adaptate fiecărei dintre ele, pentru ca expunerea să nu creeze, pe cât posibil, tensiuni în structura lor. Etalarea se face în
funcţie de cerinţele fiecărui obiect atât din punct de vedere al valorificării expoziţionale cât şi al stabilităţii stării de sănătate, într-o poziţie
cât mai relaxată.
Modulul folosit, în general, este reprezentat de o vitrină ce are scheletul metalic, cu blatul din pal (acid din punct de vedere chimic)
îmbrăcat în material textil (care are un pH neutru) iar lateralele şi capacul din geamuri de sticlă, cu suprafaţa utilă de 0,80 x 0,80 m şi
înălţimea de 0,40 m. Lipsa unor geamuri mai înalte a determinat expunerea în spaţiu deschis a unor obiecte care, prin natura suportului
material şi a siguranţei, permiteau acest lucru. Pentru obiectele cu volume mai mari decât cel al vitrinei, aceasta a fost înlocuită de un
postament din PAL furniruit sau cuburi, confecţionate din pal şi îmbrăcate în material textil.

2
Sisteme de etalare exterioare: pe postament (1, 2); fără protecţie vitrată (3).

1

3

Obiectele expuse în vitrină, au avut sisteme de etalare diferite, în funcţie de caracteristicile pieselor. Expunerea anumitor obiecte, în
general de dimensiuni mai mari, s-a făcut direct pe blatul vitrinei, uneori fiind nevoie de draparea unor materiale textile contrastante care
să le pună în valoare. Tot în vederea evidenţierii unor exponate de dimensiuni mai mici, de această dată, au fost folosiţi diferiţi suporţi, de
formă paralelipipedică sau prismatică, de diferite dimensiuni, confecţionaţi din PAL sau plexiglas. Pentru asigurarea înclinaţiei optime
(continuare în pag. 28)
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vizionării şi a stabilităţii pieselor s-a folosit de la unul la ansambluri de câte trei-patru suporţi alăturaţi sau suprapuşi. În cazul folosirea
acestor ansambluri, s-a optat pentru această variantă datorită existenţei unor suporţi dar şi a lipsei materiei prime pentru confecţionarea
unora individuali. În funcţie de situaţie, au fost drapaţi sau îmbrăcaţi în materiale textile iar în cazul ansamblurilor, acestea au fost
îmbrăcate individual sau împreună, asigurându-se, întotdeauna, stabilitatea acestora.

6
4

5

Sisteme de etalare interioare:pe blat (4); pe suport de PAL (5); pe suport de plexiglas (6).

Pentru piesele cu un echilibru precar şi o greutate mică, s-au confecţionat suporţi din polistiren expandat, în care a fost decupată
forma bazei obiectului. Ca şi în cazul celor din PAL, au fost folosite materiale textile pentru îmbrăcarea sau draparea lor.
Un alt sistem de etalarea a constat în confecţionarea unor structuri metalice prin care să se asigure o poziţie firească a obiectului sau
să pună în valoare anumite detalii. Pe o placă metalică solidă au fost montate tije metalice drepte sau arcuite, cu sisteme de prindere la un
capătul mobil. Pentru aspectul estetic, cât şi pentru protejarea piesei, suportul a fost îmbrăcat în material textil.

7

8
9

Sisteme de etalare interioare:pe ansamblu de suporţi (7); cu lupă (8); cu suport din polistiren (9).

La piesele de dimensiuni foarte mici, de tipul podoabelor şi a celor cu detalii ce trebuiau evidenţiate, s-a montat o lupă care să
permită o bună vizibilitate. Spotul luminos a fost direcţionat către partea din spate a vitrinei ca să se evite creşterea temperaturii în
interiorul vitrinei cât şi a formării unui unghi de reflexie ce ar fi deranjat vizionarea exponatului.
Un caz excepţional l-a constituit expunerea unui plug de fier, etalat pe pământ, pentru a i se reda cât mai sugestiv funcţia. Pentru
aceasta a fost folosită o folie de PVC peste care s-a aşezat pământul care, în prealabil, a fost dezinfectat, tratat cu insecticid şi uscat, pentru
ca eventuala prezenţă a unor bacterii sau organisme şi umiditatea pământului folosit să nu dăuneze piesei.

10
Sistem de etalare exterior, pe pământ (10).

În privinţa măsurilor de protecţie a obiectelor, având în vedere zona deschisă unde este amplasat „Exponatul lunii” (nu într-o
expoziţie propriu-zisă) şi circulaţia din acest spaţiu, acestea constau în închiderea lor în vitrină. Pentru piesele expuse în afara vitrinei,
securitatea lor este asigurată de supraveghetori şi paznici. Nu este de neglijat nici factorul de civilitate de care au dat dovadă vizitatorii
până în prezent şi pe care ne bazăm în continuare.
Pompilia Zaharia
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RAFTUL CU CĂRŢI - ACTIVITATEA EDITORIALĂ
Activitatea editorială a Muzeului Judeţean Teleorman s-a concretizat, în ultimele şase luni ale anului 2012, prin realizarea, în
cadrul seriei Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman, a volumului cu numărul VII, intitulat Oameni, locuri, amintiri… Interviuri cu
profesorul Ion Moraru, având ca autor pe Corina Iordan.
Volumul reuneşte o serie de interviuri susţinute în cadrul emisiunii Oameni, locuri, amintiri ce a fost difuzată la postul local de
televiziune din Alexandria în perioada anilor 1995-2003.
Structurat pe 21 de capitole, volumul reuneşte, într-un stil accesibil şi atractiv, dar bine documentat totodată, diferite aspecte legate de
istoria acestor locuri, o istorie uneori mai puţin cunoscută şi chiar ignorată. Astfel, parcurgând paginile volumului, cititorul va afla o serie
de date despre: viaţa economică a Alexandriei de altă dată, viaţa muzicală a urbei reşedinţă de judeţ, oameni politici de odinioară, instituţii
medicale şi medici teleormăneni, avocaţi, magistraţi, librari, preoţi, prefecţi, generali, aviatori, inventatori de altă dată, dar şi teme inedite
precum: haiduci şi haiducie, procese de răsunet din Teleorman, teleormănence ilustre, teleormăneni la Academia română, teleormăneni
uitaţi, teleormăneni din diasporă şi teleormăneni prin adopţie.
„Despre viaţa unui om se pot spune multe, cu atât mai mult cu cât acel om nu a fost o
simplă trecere prin lumea efemeră. Este o lecţie pe care am învăţat-o ani de-a rândul de la
Profesorul Ion Moraru, cel care, cu încăpăţânarea istoricului pasionat şi onest, a
considerat că nu este drept ca fapte şi gânduri ale unor oameni de excepţie, fie ţărani, fie
dascăli, preoţi, medici ori demnitari de pe aceste meleaguri să rămână ascunse în pagini
îngălbenite de vreme. Urmându-şi firescul drum, viaţa face ca astăzi să ne vină rândul să
nu lăsăm să piară amintirile despre un Mare Om: eruditul Profesor Ion Moraru. […]
În 1995, lua fiinţă emisiunea „Oameni, locuri, amintiri...”, emisiune difuzată
săptămânal, în prima zi a săptămânii, la ora 21.30. „Oameni, locuri, amintiri...” avea săşi păstreze neschimbat locul în grila de program a televiziunii locale (ce avea să-şi
schimbe, de-a lungul timpului, mai mulţi patroni şi mai multe denumiri) din 1995 şi până
2003, adică încă un an după ce domnul Profesor Ion Moraru încetase să mai vorbească
pământenilor.
Timp de 7 ani, emisiunea „Oameni, locuri, amintiri...” s-a impus în conştiinţa
publicului, avea fani, lumea îmi cerea să vorbim despre anumiţi oameni, despre anumite
locuri... Rând pe rând, în interviurile realizate cu Profesorul Ion Moraru, am evocat
oameni de excepţie pe care i-au dat aceste locuri: ţărani, medici, dascăli, preoţi,
inventatori, generali, avocaţi, academicieni, oameni politici, muzicieni, haiduci. Am evocat
viaţa economică a Alexandriei de odinioară, viaţa muzicală, viaţa politică, viaţa culturală;
am vorbit despre omenia şi generozitatea locuitorilor acestui judeţ, despre boierii
teleormăneni; am evocat eroismul tinerilor ostaşi teleormăneni căzuţi pe câmpul de luptă
pentru apărarea ţării şi am rememorat marile evenimente istorice şi jertfa plătită de
teleormăneni în toate aceste evenimente; am prezentat legendele satelor teleormănene şi faptele deosebite ale oamenilor de aici.”
Corina Iordan
* * *

ZILELE BIBLIOTECII JUDEŢENE „MARIN PREDA” TELEORMAN (EDIŢIA A XIV-A)
Am inclus acest eveniment la rubrica „Raftul cu cărţi”, deoarece pentru Muzeul Judeţean
Teleorman a reprezentat, în premieră, oportunitatea de a-şi prezenta activitatea editorială din
ultimii ani, într-un cadru bine organizat, printr-un stand propriu de publicaţii. Astfel, între 1516 noiembrie 2012, la sediul Bibliotecii Judeţene „Marin Preda”, cei prezenţi la eveniment,
cititorii şi reprezentanţii mass-media, au putut cunoaşte publicaţiile, pliantele şi cărţile poştale
emise de instituţia muzeală, a căror apariţie, la început timidă şi sporadică, a cunoscut o bună
ritmicitate, începând cu anul 2009. Astfel, de atunci şi până în prezent au văzut lumina
tiparului patru numere ale periodicului Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria
Arheologie şi şase volume în cadrul seriei Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman.
Pavel Mirea
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RAFTUL CU CĂRŢI – ACTIVITATEA EDITORIALĂ
60 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA MUZEULUI
ÎN CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE
Cu ocazia evenimentului sărbătorit în anul 2012, Muzeul Judeţean Teleorman a realizat şi a pus în circulaţie un set de patru cărţi
poştale ilustrate ce reprezintă cele patru sedii ale muzeului, de la înfiinţarea sa şi până în prezent. Au fost folosite imagini aflate fie în
arhiva muzeului, fie în cea a Consiliului Judeţean Teleorman. Foarte dificilă a fost găsirea unei fotografii care să reprezinte primul sediu
ce a fost deschis pentru public la 1 Mai 1952. După îndelungi căutări, la unul dintre colecţionarii din Alexandria, dl. Teodor Săceanu, de
altfel un colaborator al muzeului, a fost găsită o imagine de pe centrul Alexandriei, ce arăta noul parc al oraşului înfiinţat în primii ani ai
„noii puteri populare”, pe fostul loc al unei pieţe. Surprinzător, în partea stângă a fotografiei a fost identificată o clădire, cea care a găzduit
primul sediu a ceea ce s-a numit la înfiinţare „Muzeul Raional”. Astfel, prelucrând această fotografie a fost obţinută o imagine a
respectivei clădiri, imagine ce a constituit prima carte poştală din set.
Dar iată cum se poate descrie, pe scurt, conţinutul celor patru cărţi poştale:
- câmpul pentru corespondenţă este separat de cel pentru destinatar de o linie verticală deasupra căreia se află înscris textul:
„MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN - ALEXANDRIA - ROMÂNIA”, iar dedesubt adresa website-ului instituţiei:
www.muzeulteleorman.ro;
- pe câmpul destinat corespondenţei, se găseşte, într-un ton de gri deschis, sigla muzeului;
- sub câmpul destinat corespondenţei se află înscris evenimentul ce a prilejuit realizarea cărţilor poştale ilustrate: „60 de ani de la
înfiinţarea muzeului (1952-1968)”, iar dedesubt, pentru fiecare carte poştală în parte, ce anume reprezintă:
► Primul sediu al muzeului, între anii 1952-1968, str. Libertăţii (în prezent terenul de sport al Şcolii nr. 5);
► Sediul muzeului între anii 1968-1977, str. Dunării, nr. 188 (în prezent, pe locul său se află clădirea Administraţiei Finanţelor
Publice Teleorman);
► Sediul muzeului între anii 1977-1997, str. Dunării, nr. 137 (în prezent Direcţia de Protecţie Socială a Primăriei Alexandria);
► Sediul actual al muzeului, inaugurat la 13 noiembrie 1997, str. 1848, nr.1.
Pavel Mirea
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CE VA URMA ? AGENDA CULTURALĂ IANUARIE – IUNIE 2013

După un an bogat în evenimente culturale, iată-ne din nou la început de drum. Aşa cum arată Agenda Culturală 2013, întocmită de
către specialiştii muzeului, şi acest an va fi unul plin de activităţi, toate derulate în spiritul devizei instituţiei noastre: Muzeul Judeţean
Teleorman - Locul unde trecutul se întâlneşte cu prezentul.
Iată cu ce ne-am propus să surprindem publicul în prima jumătate a anului 2013:
EXPOZIŢII PERMANENTE

PROGRAMUL EDUCAŢIONAL „MUZEUL - SURSĂ
DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE”

Expoziţia permanentă Înapoi în timp. Arheologie şi
numismatică în judeţul Teleorman

- Alexandru Ioan Cuza, Domnul Unirii – ianuarie
- Şezătoarea de altă dată – martie
- Sfintele Paşti în tradiţia populară teleormăneană –
aprilie
- 1878 - sfârşitul Războiului de Independenţă şi
consecinţele acestuia în sud-estul Europei – mai
- Meşteşuguri populare uitate – mai
- Bazele arheologiei pentru copii (I) – mai
- Cultul grâului şi al pâinii în Teleorman – iunie

- Sala Eneoliticul (propunere finalizare – mai)
EXPOZIŢII TEMPORARE
- Eminescu - 163 de ani de la naştere, cu ocazia „Zilei
Culturii Naţionale” – ianuarie-februarie.
- Gânduri pentru mame, expoziţie organizată de preşcolari
şi elevi, în cadrul parteneriatelor educaţionale încheiate cu
muzeul – februarie-martie.

Muzeul altfel. ediţia a II-a – săptămâna 1-5 aprilie
Muzeul… te vizitează
Prezentarea muzeului şi a expoziţiilor găzduite, având ca
grup ţintă mai ales elevii din mediul rural, cu scopul de a le
stârni curiozitatea şi de a-i atrage la muzeu.

- „Relicve sub asfalt”. Cercetări arheologice pe Şoseaua
ocolitoare a municipiului Alexandria, organizată împreună cu
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti – martiemai.

SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE
- Arheologi teleormăneni, arheologi prin Teleorman –
martie
- 15 ani de la înfiinţarea Secţiei Numismatice Alexandria
– mai
- Revoluţia de la 1848 în judeţul Teleorman – iunie
- Alegerile din 1938, instaurarea dictaturii regale – iunie

- Velinţa teleormăneană – aprilie-decembrie.
- 15 ani de la înfiinţarea Secţiei Numismatice Alexandria,
în colaborare cu Secţia numismatică Alexandria – mai-iunie.
- Armonii - expoziţie de pictură a elevilor participanţi la
concursul cu acelaşi nume, organizat de Palatul Copiilor
Alexandria, ediţia a II-a – mai-iunie

PROGRAME
PUBLICUL LARG

ŞI

EVENIMENTE

PENTRU

- Noaptea muzeelor – 18 mai
- Ziua porţilor deschise la Muzeului Judeţean Teleorman:
Dragobete, Ziua Internaţională a Copilului.

CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII”
Va continua, inclusiv cu desfăşurarea concursului Vino la
muzeu şi câştigă.

Corina Iordan

* * *

Important: detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2013, dar şi informaţii despre alte activităţi specifice,
pot fi găsite periodic pe website-ului Muzeului Judeţean Teleorman: http://muzeulteleorman.ro
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PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ

DIN ÎNSEMNĂRILE VIZITATORILOR
Es ist ein wunderschönos Museum.
Gustav H., St. Pölten, Austria, 21 iun. 2012

***
Este un muzeu care face dreptate judeţului Teleorman, prezentând culturile vechi foarte importante, în care talentul artistic atât de
caracteristic pământurilor noastre era deja prezent, prezentând martirii care s-au opus bestiei comuniste şi folclorul nostru deosebit, pe
care nu ni l-au putut răpi suferinţa incredibilă cauzată de interesele străine, precum a spus Jules Michelet vorbind despre istoria
poporului român, în general. Acest muzeu te poate face mândru că te-ai născut în Teleorman şi sper că o să aduceţi în continuare
exponate interesante şi că muzeul se va putea extinde.
Anonim

***
Ne-au plăcut îndeosebi secţiile de etnografie şi expoziţia temporară „Meniuri şi reţete de altădată”. Felicitări!
Monica Simion

***
Thank you very much for a very informative visit.
Angie Payne, August 2012.

***
You have got together a most interesting collection of Romanian historiography + life. A great and satisfying effort. Thank you.
Lin Wells, August 2012

***
Da, unii au dreptate, este cel mai interesant muzeu! Dacă cineva m-ar întreba dacă îmi place acest muzeu, aş zice: Îl Ador! Super
interesant!
Ana

***
Ne-au plăcut expoziţiile despre colectivizare portul popular ţărănesc. Felicitări.
Muşat Ionel, Muşat Alina-Valentina

***
De la an la an este din ce în ce mai atentă şi mai receptivă la exponatele muzeului. Foarte frumos, vă felicităm!
Thea D., 5 ani, 29.08.2012

***
Foarte bună iniţiativa cu expoziţia cu fotografii din Alexandria de altă dată. Bravo.
Dimancea Adriana & Costel, 31.08.2012

***
În urma ecoului expoziţiei „Neoliticul”, cea care a încântat Europa, am vrut să văd şi Muzeul Alexandriei, ca generator de proiect. Nu mam bucurat prea mult de întâlnire „ceramică”, dar m-am încălzit „etnografic” în sălile Muzeului. Vă doresc „rezistenţă în cultură” şi pe
mai departe!
Aurelia Mocanu, critic de artă şi realizator Radio Cultural, 11.oct. 2012

***
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