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Privind retrospectiv la ultimele şase luni ale anului care s-a încheiat, Muzeul Judeţean Teleorman a derulat în această perioadă  nu 
mai puţin de 33 de manifestări – expoziţii, simpozioane, ateliere de lucru etc. – care au adunat în sălile instituţiei 781 de vizitatori şi 
participanţi direcţi la evenimentele iniţiate şi găzduite de către muzeu. 

Astfel, în perioada iulie – decembrie 2019, au fost deschise 11 expoziţii, s-au derulat patru manifestări în cadrul Programului 
Educaţional Muzeul - sursă de cultură şi educaţie, două simpozioane, şapte ateliere de lucru şi au fost lansate trei proiecte. Tot în 
perioada amintită, instituţia noastră a desfăşurat şi trei manifestări de tipul Ziua Porţilor Deschise - cu ocazia Zilei Municipiului 
Alexandria, Zilei Educaţiei Naţionale şi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice - şi a găzduit Workshop-ul de film, în cadrul 
Festivalului Naţional de Teatru Tânăr Ideo Ideis, ediţia 2019 (6-12 august). 

Ca şi în anii precedenţi, în a doua jumătate a anului 2019 au fost organizate cele două manifestări, devenite de acum tradiţionale, 
Târgul Colecţionarilor şi Premiile Muzeului Judeţean Teleorman, iar Proiectului Educaţional Şcoala de vară a continuat şi în vacanţa 
2019 a elevilor, ajungând la cea de-a VI-a ediţie. 

*  *  * 
 

Pe plan expoziţional, ciclul Exponatul Lunii a continuat şi în 
a doua jumătate a anului 2019 aducând în faţa publicului noi 
obiecte de etnografie, arheologie, istorie, aflate în patrimoniul 
instituţiei. În perioada iulie - decembrie 2019 au fost expuse: 
Spărgător de nuci – iulie, Cartea poştală „Alexandria. Primăria. 
1927” – august, Scrisoare „Alexandria. 5 septembrie 1919” – 
septembrie, Toporul de luptă – octombrie, Amfora elenistică de 
la Orbeasca de Sus – noiembrie, Sculptura - Revoluţia 1989 - 
Cap de copil ciuruit – decembrie. 
 

           
 

           
 

În cadrul ciclului Exponatul Lunii a continuat concursul 
lunar Vino la muzeu şi câştigă, la care vizitatorii, fie veniţi la 
muzeu, fie vizitatori virtuali ai website-ului instituţiei, au fost 
invitaţi să răspundă la o întrebare legată de exponatul din luna 
respectivă şi să trimită răspunsurile lor fie prin poştă, fie prin 
email. Lună de lună, câştigătorii au fost desemnaţi prin tragere la 
sorţi, iar premiile au constat într-un abonament la muzeu, valabil 
un an, şi diferite publicaţii editate de către instituţia noastră, 
instituţii colaboratoare sau sponsori. 

De asemenea, pe parcursul ultimelor şase luni ale anului 
2019, au fost organizate şi alte 5 expoziţii temporare, atât cu 
obiecte din patrimoniul propriu, dar şi cu participarea unor 
colecţionari şi instituţii colaboratoare, după cum urmează: 
- Expoziţia de pictură cu lucrările realizate în Tabăra 
Internaţională de pictură în aer liber „Nenciuleşti”, ediţiile I şi a 
II-a, organizată în colaborare cu Centro Pro Arte Contemporane 
Alexandria, 25 iulie – 23 august; 
- Un trecut glorios al pompierilor teleormăneni, expoziţie realizată 
în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Al. D. Ghica” 

Teleorman şi Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, 
29 august – 17 septembrie (amănunte în pag. 4); 
- Colecţii şi colecţionari, în cadrul proiectului expoziţional 
Octombrie – luna colecţionarului, ediţia a VIII-a, 27 septembrie – 
25 octombrie (amănunte în pag. 8); 
 

           
 

- Din istoria transportului teleormănean, expoziţie realizată în 
colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, 
31 octombrie – 6 decembrie (amănunte în pag. 5, 6); 
- 30 de ani de la Revoluţia din 1989, 19 decembrie 2019 – 17 
februarie 2020 (amănunte în pag. 7). 
 

      
 

Manifestările organizate în cadrul programelor şi proiectelor 
educaţionale Muzeul-sursă de cultură şi educaţie şi Muzeul te 
vizitează au continuat în ultimele şase luni ale anului 2019 cu patru 
astfel de activităţi: 
- Să cunoaştem costumul popular teleormănean, manifestare 
desfăşurată la Muzeul de Istorie „Petre Voivozeanu” din Roşiorii 
de Vede – 5 noiembrie (amănunte în pag. 11); 
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- Plantele medicinale şi aromatice din grădina bunicii, 
manifestare desfăşurată la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” 
Alexandria – 15 noiembrie (amănunte în pag. 12); 
- Vremea şi Timpul, manifestare desfăşurată la Şcoala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Alexandria – 22 noiembrie (amănunte în pag. 12); 
- Sfântul Nicolae – ocrotitorul copiilor, manifestare desfăşurată la 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria – 6 decembrie. 

Pentru al şaptelea an consecutiv, luna octombrie a fost 
marcată de organizarea Târgului 
Colecţionarilor, acţiune ce s-a înscris în 
cadrul Proiectului expoziţional „Octombrie 
- luna colecţionarului”, proiect ajuns la cea 
de-a VIII-a ediţie (amănunte în pag. 9). 

Tot la capitolul proiecte educaţionale 
trebuie să menţionăm şi ediţia a VI-a a 
Şcolii de vară, derulată în perioada 22 - 29 
august la Muzeul Judeţean Teleorman. Şi 

anul acesta, Şcoala de vară s-a desfăşurat pe parcursul a şase zile 
şi a cuprins şase atelierele de lucru: Primul meu goblen, 
Bombonieră cu capac, Coroane de regi şi regine, Mozaic, Cutiuţa 
cu bijuterii şi Pentru România Mare (amănunte în pag. 13-17). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La data de 15 noiembrie 2019 a fost organizată conferinţa de 
presă de lansare a proiectului Dunărea – un fluviu cu o bogată 
istorie comună (cod ROBG-476), în cadrul Programului România-
Bulgaria Interreg V-A, cofinanţat de Uniunea Europeană prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, derulat de Muzeul 
Judeţean Teleorman, în calitate de Beneficiar 2, împreună cu 
Fundaţia „Mână Deschisă”, Pleven, Bulgaria, Beneficiarul Lider 
(amănunte în pag. 19). 

Activitatea culturală a instituţiei noastre s-a încheiat în data 
de 19 decembrie 2010 cu cea de-a VIII-a ediţie a decernării 
Premiilor Muzeului Judeţean Teleorman pentru cercetare 
ştiinţifică în domeniile arheologiei şi istoriei. Este vorba de  
Premiul pentru cercetare arheologică „Ioan Spiru” şi Premiul 
pentru cercetare istorică „Ion Moraru” (amănunte în pag. 22). 

 

Corina Iordan 
 

 

S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE IULIE - DECEMBRIE 2019 

pag. 3



 

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

 
 
 
 
 
 

UN  TRECUT  GLORIOS  AL  POMPIERILOR  TELEORMĂNENI 
 

Expoziţia a fost deschisă la data de 29 august 2019 şi a fost realizată de către Muzeul Judeţean Teleorman în colaborare cu Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „A. D. Ghica” Teleorman şi Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale. Au fost prezentate documente şi 

fotografii referitoare la activitatea din trecut a pompierilor din judeţul nostru precum şi câteva 
costume folosite în prezent de către detaşamentul de pompieri în intervenţiile specifice. De 
asemenea, a fost prezentată, într-o vitrină întreagă, colecţia de machete de maşini de pompieri 
ce aparţine colonelului în rezervă Liviu Sorinel Sandu, fost inspector şef al I.S.U. Teleorman.  

Cele mai vechi documente din expoziţie se referă la oraşul Turnu-Măgurele unde deja 
exista un detaşament de pompieri care şi-a dat silinţa pentru a stinge un incendiu în noiembrie 
1878. Documentele sunt însoţite de fotografii care înfăţişează pompieri şi pe comandantul 
acestora din anul 1870, precum şi un car de foc din acelaşi an. Tot din documente aflăm că în 
anul 1888 se făcea ordin de chemare la detaşamentul de pompieri din oraşul Turnu-Măgurele, 
ordin dat de Șeful depositului de recrutare din acelaşi oraş. Îl vedem în foto pe căpitanul 
Pavel Zăgănescu, comandantul Garnizoanei de Pompieri din Bucureşti, de la 1848, cel care a 
condus la victorie Compania de Pompieri Români în bătălia din Dealul Spirii de la 13 
septembrie 1848 împotriva trupelor otomane. Tot în fotografie ne este prezentată medalia „13 
septembrie 1848 Dealul Spirei”. De asemenea, din anul 1900 este prezentată o fotografie care 
ne arată Garnizoana de pompieri Bucureşti. Trecând în epoca contemporană, este prezentată o 
imagine cu o autopompă cisternă S.R. 101, model 1956, prima maşină realizată integral în 
România. Într-o vitrină separată este prezentat publicului Registrul istoric al I.S.U. 
Teleorman din perioada 1976-2003, un fel de jurnal de bord în care sunt notate activităţile 
desfăşurate de pompieri. Atracţia expoziţiei a constat în expunerea unor costume specifice 
activităţii de pompier în lupta cu focul: costum anticaloric aluminizat, de protecţie pentru 
apropiere şi pătrundere în foc, costum de protecţie de pompieri tip Nomex, costum de 

intervenţie S.M.U.R.D. Au fost expuse şi ţevi generatoare de spumă şi furtunuri de refulare, ţevi de refulare a apei, precum şi un aparat 
individual de respiraţie cu aer comprimat, folosite în intervenţii.  

Expoziţia, ce a fost deschisă până la 17 septembrie 2019 şi prezentat un real interes în rândul vizitatorilor. 
 

Luminiţa Gheorghe 
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DIN  ISTORIA  TRANSPORTULUI  TELEORMĂNEAN 
 

Deschisă publicului vizitator în data de 31 octombrie 2019, expoziţia Din istoria transportului teleormănean a fost realizată 
împreună cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi a putut fi vizitată în Sala Auditorium a Muzeului Judeţean Teleorman 
până la data de 6 decembrie 2019. Această expoziţie temporară a fost structurată pe patru 
capitole (feroviar, fluvial, aerian şi rutier) în care au fost prezentate câteva aspecte deosebit de 
interesante privind transportul din judeţul Teleorman, în perioada secolelor XIX-XX. 

Centru cei ce nu au reuşit să treacă pragul acestei expoziţii, în cele de jos, încercăm ca 
printr-un ghidaj scris să vă transpunem într-un tur imaginar al expoziţiei. 

Transportul feroviar a fost exemplificat prin: documente privind exproprierea pentru 
construirea liniei de cale ferată Roşiori - Zimnicea; imagini cu gările Alexandria (1925 şi 1928) 
şi Zimnicea (1928); o fotografie realizata în gara Alexandria, la 1895, atunci când se inaugura 
linia de cale ferată Roşiori - Alexandria; scrisoarea lui C. Vernescu proprietarul moşiei Brânceni 
prin care solicita concesionarea liniei de cale ferată Brânceni - Turnu Măgurele şi Brânceni - 
Bragadiru (Ilfov) deoarece construise o fabrica de zahăr la Brânceni şi avea nevoie de transport 
pentru materia primă şi produsul finit; imagini cu gara din Turnu Măgurele (1915, 1933); bilete 
şi cleşte perforator pentru biletele CFR; o adresă a Căilor Ferate, din anul 1910, către Primăria 
Oraşului Roşiorii de Vede privind extinderea gării din localitate; doua cereri de eliberare a 
paşapoartelor, adresate instituţiei prefectului judeţului Teleorman pentru plecarea în străinătate 
din diverse motive; imagini cu gara Roşiorii de Vede (1928 şi gara noua 1946); o fotografie 
datată 1945 în care apar prefectul judeţului din acel moment (Florian Creţeanu) şi primarul 
oraşului Roşiorii de Vede, aşteptând primul tren în gara nouă din Roşiorii de Vede, tren care 
circula pe ruta Bucureşti - Craiova, cu escală în Roşiori; schiţa căii ferate Roşiorii de Vede - 
Ciolăneşti (1914). 

Transportul fluvial a fost reliefat folosindu-se: o adresă a Ministerului Lucrărilor Publice 
privind deschiderea liniei de navigaţie Zimnicea - Șviştov şi Calafat - Vidin (1896); o notă telefonică din 1953 privind scufundarea unui 
vas bulgăresc lângă portul Zimnicea; un document datat 1891 prin care se concesionează unui cetăţean iluminatul cu felinare pentru 
porturile Turnu Măgurele şi Zimnicea; imagini cu căpitănia şi portul Zimnicea în diverse perioade de timp (1912-1930); un document pe 
care apare tipărit jurământul marinăresc din 1946; două facturi emise de firmele care făceau transport de cherestea pe apă în portul Turnu 
Măgurele; imagini cu portul Turnu Măgurele în diverse perioade de timp (1912-1936) şi una cu Biroul Vamal Turnu Măgurele (1927); un 
tabel statistic cu mărfurile intrate şi ieşite în portul Zimnicea (1946); publicaţia „Foaia Oficială” a Ministerului Transporturilor din 1 
decembrie 1951; Ordinul Ministerului Transporturilor Aeriene şi Navale privind arborarea mărcii distinctive la navele româneşti (N.R.); 
Decretul prezidiului MAN al RPR privind reglementarea apelor de frontieră (1956); Registru de evidenţă a navelor cu propulsie plecate 
din portul Zimnicea în anul 1972;  documente uzuale folosite de căpităniile de port (interogatoare de nave, permise de acostare, permis de 
plecare, listă de echipaj, jurnal de bord, etc.) şi un Jurnal de bord privind activitatea navelor din portul Zimnicea (1980). 

Transportul aerian, inexistent în zilele noastre pe raza judeţului, în perioada interbelică făcea parte din normalitate, existând cel puţin 
două aeroporturi funcţionale, la Alexandria şi la Roşiorii de Vede. Documentele vremii ne spun că s-a încercat construirea şi celui de-al 
treilea, la Turnu Măgurele, dar încă nu au fost descoperite suficiente dovezi că acesta a şi fost finalizat. Această ramură a transportului a 
fost adusă în faţa publicului folosindu-se următoarele documente: o adresă a Asociaţiei Române pentru Propaganda Aviaţiei către 
Serviciul Tehnic al judeţului Teleorman privind întocmirea planului de situaţie al terenului de aterizare din cadrul Aeroportului Turnu 
Măgurele (1934); două adrese între Ministerul de Interne şi Primăria oraşului Alexandria în care ministerul reproşează primăriei că nu a 
alocat suficientă atenţie aeroportului, nou înfiinţat în 1936, la rându-i primăria arătând efortul făcut pentru construirea aeroportului local şi 
pentru întreţinerea acestuia; scrisoarea unui fost inspector şcolar din Alexandria în care se plângea de faptul că nu are mijloc de transport 
pentru a parcurge distanta de 4 km ce despărţea aeroportul de oraş; o adresă a şefului staţiei Aeriene Alexandria către primăria oraşului 
privind confecţionarea unui nou indicator de vânt (1937); instrucţiuni de semnalizare prin balize şi marcaje (1936); copie de pe adresa 
Subsecretariatului de Stat al Aerului privind suspendarea cursurilor aeriene cu ocazia sărbătorilor pascale (1936); o listă cu donaţii pentru 
Aeroclubul Regal al României (1925); planul de situaţie al terenului de aterizare din cadrul Aeroportului Turnu Măgurele (1934); proces-
verbal de predare/primire a mobilierului şi obiectelor de inventar ale Aeroportului din Alexandria (1937); copie de pe adresa 
Subsecretariatului de Stat al Aerului către Ministerul de Interne privind stadiul amenajării Aeroportului din Alexandria (1936); adresa 
şefului Staţiei Aeriene Alexandria către primăria oraşului prin care solicită angajarea unui paznic pentru aeroportul oraşului (1936); 
raportul adresat ministrului Aerului şi Marinei de către primarul oraşului Alexandria privind atitudinea şefului Staţiei Aeriene din 
localitate (1937); un afiş al Mitingului Aviatic organizat la Băneasa în anul 1938; planurile aerodromului şi aerogării Roşiorii de Vede 
(1939); două adrese a Ministerului Aerului şi Marinei către Primăria oraşului Roşiorii de Vede privind deschiderea liniei aeriene Bucureşti 
- Roşiorii de Vede - Turnu Severin (1938) şi înapoierea devizului pentru construirea staţiei aeriene din localitate (1939); şi o ofertă privind 
construcţia acoperişului Aerogării Roşiorii de Vede (1939). 

Transportul rutier a fost ilustrat prin expunerea următoarelor documente: o publicaţie a primăriei oraşului Alexandria privind plata 
lucrătorilor la terasamentul anumitor străzi din oraş (1904); o cerere adresată de primarul oraşului Alexandria prefectului judeţului 
Teleorman privind reparaţia şoselei Roşiorii de Vede - Alexandria - Zimnicea, care traversa oraşul (1904); imagini cu aspecte de viaţă 
cotidiană din Alexandria, Zimnicea şi Roşiorii de Vede în care apar trăsuri, care, automobile şi biciclişti (1904-1940); adresa  Ministerului 
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Agriculturii şi Comerţului către Primăria oraşului Alexandria privind construirea podului peste râul Vedea (1872); adresa Serviciului de 
poduri şi şosele către Primăria Alexandria privind mutarea cantoanelor, cu ocazia construirii noului pod peste râul Vedea (1904); imagini 
cu inaugurarea podului peste râul Vedea - Alexandria (1908), podul peste râul Vedea (1910, 1930), podul peste râul Pasărea - Zimnicea 
(1930, 1960); o adresă privind ruperea podului de peste râul Vedea, în comuna Papa (1932); planul staţiei de benzină ce urma a fi 
construită în Turnu Măgurele (1928); un număr de înmatriculare auto din anii ’70; un tabel cu proprietarii de automobile din oraşul 
Alexandria (1926); harta căilor de comunicaţie din plasa Roşiorii de Vede (1927); o adresă a Direcţiei de poduri si şosele către inginerul 
şef al judeţului privind înfiinţarea unei staţii de benzină la Turnu Măgurele (1928); o imagine cu automobil de epocă aflat în faţa Băncii 
Naţionale din Turnu Măgurele (1929);  imagine cu piaţa de alimente din Roşiorii de Vede în care apar camioane (1939); oferta Ford către 
primăria Roşiorii de Vede privind furnizarea de uleiuri auto (1937); documente privind starea drumurilor din judeţ (1947) şi situaţia 
lucrărilor executate pe drumurile judeţene (1949); fotografii în care apare starea străzilor din Turnu Măgurele (1959); un document privind 
situaţia lucrărilor de investiţii şi buget a Secţiei de drumuri şi poduri a judeţului Teleorman (1950); o diplomă de mecanic CFR şi o carte 
de lucrător CFR (1947); circulară privind uniformizarea numerelor de înmatriculare (1973); fotografii cu starea şoselelor din judeţ în anul 
1975 (indicatoare, spaţii de refugiu, spaţii verificare ITP, parcare autocamioane, sens giratoriu Alexandria); fotografii cu drumuri din judeţ 
aflate în stare proastă: Alexandria - Albeşti, Alexandria - Răzmireşti, Roşiorii de Vede - Rădoieşti, Roşiorii de Vede - Ciolăneşti, Turnu 
Măgurele - Ciuperceni, Turnu Măgurele - Seaca, Turnu Măgurele Troianul (1977); circulară privind uniformizarea semnelor de circulaţie 
conform Convenţiei de la Geneva (1935); permise de conducere automobil din 1931 şi 1967 şi bilete de autobuz din diferite perioade. 

A fost reconstituit şi un peron de aşteptare format dintr-o bancă de lemn, 2 valize şi 3 manechine îmbrăcate după moda sec. XIX-XX 
pentru ca imaginea transportului teleormănean din aceste secole să fie completă. 

Claudiu Olaru 
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30  DE  ANI  DE  LA  REVOLUŢIA  DIN  1989 
 

Expoziţia 30 de ani de la Revoluţia din 1989 a rememorat, prin intermediul imaginilor 
şi documentelor, evenimentele petrecute în decembrie 1989, atât în plan naţional cât şi în plan 
local, în contextul general, european, în care s-au desfăşurat precum şi cauzele care au condus 
la explozia populară din ţară. 

Partea introductivă, sub titlul 1989 – Anul schimbării, a creionat cadrul general 
european, evocând printr-o scară cronologică desfăşurarea evenimentelor în ţările socialiste 
ale Europei de Est, începând cu Ungaria, continuând cu Polonia, Germania Democrată, 
Cehoslovacia, Bulgaria, până la întâlnirea lui Bush cu Gorbaciov în Malta şi culminând cu 
Revoluţia din România. 

Este ilustrată, apoi, acutizarea regimului ceauşist în anii ’80, prin două secţiuni. Partea 
„oficială”, arată de fapt exacerbarea cultului personalităţii „celui mai iubit fiu al poporului”, 
artizanul „epocii de aur” în care regimul căuta să ne convingă că trăim. Partea reală, 
cotidiană, este cea dominată de lipsurile de tot felul, de cozile interminabile de la alimente, 
fotografiile expuse fiind însoţite şi de câteva cartele de alimente (pâine, carne, zahăr, ulei) şi 
butelii de aragaz. 

Prin imagini este ilustrată izbucnirea revoluţiei la Timişoara şi derularea ei în alte mari 
oraşe ale ţării (Arad, Sibiu, Iaşi, Buzău), sub deviza „Azi în Timişoara, mâine-n toată ţara”. 

Următoarele panouri cuprind o serie de documente din arhiva comitetului judeţean 
Teleorman al PCR din perioada septembrie 1989 (state de funcţii, efectivul, compoziţia şi 
structura organizatorică a partidului, adresă privind organizarea „Revelionului 1990” şi a 

„Pomului de iarnă”, Adeziunea participanţilor la Adunarea Oamenilor Muncii de la Întreprinderea de Morărit, Panificaţie şi Produse 
Făinoase – Teleorman privind condamnarea „acţiunilor huliganice, antinaţionale şi teroriste” petrecute la Timişoara în zilele de 14-17 dec. 
1989, Tabel nominal privind asigurarea serviciului la comitetul judeţean de partid Teleorman în perioada 18-19 dec. 1989, graficul 
mitingurilor cetăţeneşti din judeţul Teleorman din data de 20.12.1989 etc.). 

O altă secţiune prezintă, prin intermediul documentului fotografic, aspecte ale derulării revoluţiei în Teleorman, la Alexandria şi 
Roşiorii de Vede, în zilele de 22 şi 23 dec. 1989. De asemenea, sunt prezentate primele ziare apărute după fuga lui Ceauşescu, atât ziare 
centrale, cât şi ziarul local devenit „Teleormanul liber”. În două vitrine sunt expuse medalii şi insigne sub titlul „Revoluţia din decembrie 
1989 oglindită în numismatică”. 

Vitrina centrală a sălii ce a găzduit expoziţia a ilustrat, în mod simbolic, 
victoria Revoluţiei: steagul tricolor cu stema comunistă decupată, aflat deasupra 
listei celor 21 de eroi-martiri din Teleorman; pe podea se află fotografii şi tablouri 
ale lui Ceauşescu, rupte şi arse, „operele” „geniului din Carpaţi” şi steagul 
partidului, de asemenea rupte şi arse. În părţile laterale se găsesc, sub formă de 
graffitti, unele dintre sloganurile Revoluţiei din decembrie 1989, printre care: 
„Libertate”, „Jos Ceauşescu”, „Timişoara”, „Fără violenţă”. 

Expoziţia a fost deschisă având alături de numeroşi invitaţi, pe 5 dintre 
membrii Asociaţiei „22 Decembrie” – Teleorman. Cu ocazia deschiderii expoziţiei 
a fost prezentată o carte poştală ilustrată de colecţie, realizată într-un tiraj de 100 
de exemplare, dedicată aniversării celor 30 de ani de la Revoluţia din 1989, ce a 
fost oferită tuturor celor prezenţi. 

Pavel Mirea 
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COLECŢII  ŞI  COLECŢIONARI 
 
Între 27 septembrie-25 octombrie 2019 s-a desfăşurat, în cadrul proiectului Octombrie – 

Luna Colecţionarului, ediţia a VIII-a a expoziţiei Colecţii şi Colecţionari. La această ediţie 
au participat 28 expozanţi din Alexandria şi alte localităţi (Bucureşti, Roşiorii de Vede), ce au 
prezentat 31 de colecţii. Dintre aceştia, cinci expozanţi au fost elevi sau studenţi, iar ceilalţi 23 
oameni cu diferite profesii şi vârste. Pentru prima dată a fost înregistrată şi o participare 
internaţională, un expozant originar din Alexandria stabilit cu mai mulţi ani în urmă în Italia. 
Remarcăm faptul că 5 dintre colecţionari au participat la precedentele şapte ediţiile derulate 
până în prezent, iar la actuala ediţie au participat, pentru prima dată, 5 colecţionari. 

Colecţiile etalate în vitrinele muzeului au fost variate. Nu au lipsit cele „clasice”, 
colecţiile de numismatică – monede ţi bancnote, insignografie, filatelie şi cartofilie. Putem 
aminti şi cutiile de bomboane, pliculeţele de ceai, capacele de bere, calendarele de buzunar, 
benzile desenate. Două dintre exponate au prezentat unităţi de măsură pentru volum şi 
greutate şi instrumente de măsură analogice (cu ac). Alte colecţii au fost constituite din 
obiecte legate de lumea teatrului şi a muzicii ori de cultul personalităţii liderului comunist 
chinez Mao. Au mai fost prezentate cărţi cu autografe ale familiei regale a României, 
miniaturi de argint, bastoane cu diferite tipuri de capete şi machete de maşini de pompieri. 
În mod deosebit a atras atenţia un exponat inedit, reprezentat de măşti veneţiene de carnaval, 
confecţionate în tehnica tradiţională chiar de către expozant. Nu în ultimul rând amintim şi un 
alt exponat cu obiecte confecţionate din plastilină – personaje din poveşti, steaguri, arme, 
animale şi chiar o machetă a muzeului, de către cel mai tânăr participant la această ediţie, un 
elev din clasa a III-a de la Școala „Mihai Viteazul” Alexandria. 

Pavel Mirea 

 
 

 
 

 
 

„OCTOMBRIE - LUNA  COLECŢIONARULUI” 

 

Expozanţii la ce-a de-a VIII-a ediţie a expoziţiei 
 

Colecţii şi Colecţionari şi exponatele prezentate: 
 
PS Galaction – „Caricatura politică în trecut şi astăzi”  
                      – „Casa Romanov - 300 de ani (1613-1913)” 
Maria Gabriela Călea – „Pasiunea mea <delicioasă>” 
Gheorghe Chircu – „50 de ani de la primul pas al omului pe Lună” 
Ion Cojocaru – „Bancnote din Venezuela” 
                      – „Transportul public în București (1900-1960)”.  
Ionuț Andrei Costache – „Monede SUA  <Washington Quarters>” 
Ion Crantea – „Case memoriale” 
Adriana Cuculescu – „Atracții turistice” 
Aurel Deca – „Calendare de buzunar - LOTO” 
Romeo Furtună – „A fost odată <Sinaia> Moldovei” 
Ion Iancu – „Pionierii” 
Viorel Ioşca – „Lumea ceaiului” 
                     – „Colecție bricege” 
Toma Ispas – „Povești din plastilină” 
Iulia Gabriela Macavei – „Măști venețiene” 
Gabriel Mitu – „V. I. Lenin” 
Ovidiu Moț – „Capace de prin lume adunate” 
Vasile Neacşu – „Sprijin şi ajutor” 
Lionede Ochea – „Emisiuni numismatice 2 Leva - Bulgaria (1882-2018)” 
Gabriel Petcu – „Bancnote din America” 
Liviu Sorinel Sandu – „Maşini de pompieri” 
Alexandra Teodora Săceanu – „Miniaturi în argint” 
Mariana Săceanu – „Autografe regale” 
Teodor Nicolae Săceanu – „Unităţi de măsură” 
Manuela Georgeta Spătaru – „Instrumente de măsură analogice (cu ac)” 
Cristian Valentin Stan – „Mao - propagandă și megalomanie 
Mihaela Stan – „Incursiune în lumea teatrului” 
Ştefan Stan – „Univers muzical” 
Alin Vasilică Stângă – „Tintin în România” 
Lucas Şopandă-Ochea – „Emisiuni numismatice aniversare CEC-CEC Bank 
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TÂRGUL  COLECŢIONARILOR 
 

Târgul Colecţionarilor a fost conceput ca o activitate în cadrul proiectului 
Octombrie, Luna Colecţionarului. 

Acest târg al iubitorilor de „vechituri” s-a dorit a fi un loc de întâlnire şi favorizare a 
comunicării între colecţionari şi iubitorii de artă, istorie şi cultură, un loc al cunoaşterii 
reciproce dintre generaţii, un loc în care colecţionarii să facă schimb de idei şi de obiecte, 
iar cei interesaţi să-şi completeze, să-şi mărească şi diversifice propriilor colecţii. 

A VII-a ediţie a acestei activităţi s-a desfăşurat la Muzeul Judeţean Teleorman în ziua 
de 12 octombrie 2019. La târg au participat, pe lângă 4 colecţionari care au oferit spre 
vânzare sau schimb diferite obiecte şi un număr de 40 de vizitatori. Totodată, a putut fi 
vizitată gratuit expoziţia Colecţii şi Colecţionari, parte a proiectului amintit, expoziţie 
ajunsă la a VIII-a ediţie. 

Pavel Mirea 
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ORIGINILE  EUROPEI 
 

Expoziţia internaţională Originile Europei. Civilizaţii preistorice între Carpaţi şi Dunărea de Jos a fost deschisă în perioada 8 
noiembrie 2019 – 26 aprilie 2020, la Muzeul Le Grand Curtius din Liège, Belgia, în cadrul festivalului „Europalia”, având ca organizatori 
Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul Cultural Român şi Muzeul Le Grand Curtius 
din Liège, cu participarea altor 30 de instituţii muzeale şi de cercetare din ţară. 

Muzeul Judeţean Teleorman a participat cu un număr de trei obiecte din patrimoniul 
propriu, clasate la categoria „tezaur”: un ac de os, descoperit la Măgura şi două figurine 
antropomorfe de lut, descoperite la Vităneşti. 

Acul de os, a fost descoperit în cursul săpăturilor arheologice sistematice din anul 2005 din 
aşezarea neolitică de la Măgura, punctul „Buduiasca”. Este de culoare crem-gălbuie şi are o 
lungime de 8,40 cm, respectiv un diametru maxim de 0,70 cm. Partea activă, de formă 
cilindrică, cu vârful conic, este separată de corp prin două discuri. Corpul este alcătuit din două 
protuberanţe elipsoidale, despărţite tot de două discuri. Partea proximală se termină cu alte trei 
discuri asemănătoare. Aparţine neoliticului dezvoltat, probabil un „import” tip Karanovo III în 
mediu cultural  Dudeşti, fiind databil în doua jumătate a mileniului 6 î.Hr. În ceea ce priveşte 
contextul arheologic în care a fost descoperit, este vorba despre o groapă, la origine foarte 
probabil groapa unui bordei din care mai provin 106 vase întregibile în diferite proporţii, alte 
fragmente ceramice disparate, unelte de piatră şi os, obiecte de lut, fragmente de chirpici ars şi 
de vatră, oase de animale şa. Acul de os prezintă puternice analogii în mediul Karanovo III, spre 
exemplu, cu descoperiri din aşezarea de la Yasatepe (Bulgaria). Alte două fragmente de ace, 
descoperite în acelaşi sit de la Măgura, în contexte stratigrafice ce pot fi atribuite, cu 
probabilitate, neoliticului dezvoltat, sunt lucrate în aceeaşi manieră elaborată, iar unul dintre ele 
aparţine aceleiaşi serii tipologice precum piesa de faţă. 

Celelalte două piese expuse la Liège sunt reprezentate de două figurine antropomorfe de 
lut, descoperit în cursul săpăturilor arheologice sistematice din anul 2002 din aşezarea eneolitică de tip tell de la Vităneşti, punctul 
„Măgurice”. Ambele aparţin eneoliticului, respectiv fazei A2 a culturii Gumelniţa, fiind datate în a doua jumătate a mil. 5 î.Hr. Cele două 
figurine, descoperite fragmentar şi restaurate, sunt realizate din lut, modelat cu mâna, finisat prin netezire, decorat prin incizare şi 
perforare şi arse într-o atmosferă oxidantă. Având un decor asemănător, cele două figurine sunt şi de înălţimi aproape egale - 12,50, 
respectiv 12,10 cm. Figurinele antropomorfe de acest tip îşi găsesc analogii atât în alte descoperiri din tell-ul de la Vităneşti „Măgurice”, 
cât şi în cele de la Ciolăneştii din Deal şi Gărăgău (jud. Teleorman). 

Pavel Mirea 
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SĂ  NE  CUNOAŞTEM  COSTUMUL  POPULAR 
 

În a doua jumătate a anului 2019 proiectul educativ Muzeul… te vizitează pe teme etnografice a ajuns 
în municipiul Roşiorii de Vede, la Muzeul Municipal „Petre Voivozeanu” la data de 5 octombrie 2019, într-o 
caldă zi de toamnă, cu activitatea Să ne cunoaştem costumul popular. Activitatea a avut loc în sala 

principală a muzeului, unde au sosit elevii clasei a X a de la Colegiul Naţional Anastasescu, 
împreună cu doamna dirigintă. Pentru această întâlnire am pregătit un costum popular femeiesc 
de sărbătoare şi un costum popular bărbătesc de sărbătoare, specifice desigur, zonei etnografice 
a Teleormanului, costume aflate în colecţia de port a Muzeului Judeţean Teleorman.  

Ca să fie mai atractivă prezentarea acestor costume populare, am îmbrăcat cu ele o fată şi 
un băiat care s-au oferit voluntari, aşa încât întreaga activitate a fost o reuşită. Le-am vorbit 
elevilor despre munca migăloasă de femeilor, care pe lângă treburile gospodăreşti, pe lângă 
munca în agricultură, în timpul iernii, ţeseau pânza din care confecţionau îmbrăcămintea pentru 
întreaga familie, lucruri care se desfăşurau în satul teleormănean cu o sută de ani în urmă. După 
ce confecţionau cămăşile, femeieşti sau bărbăteşti, femeile le înfrumuseţau prin broderie 
manuală, cu motive de decor cunoscute, la care adăugau modele noi, după imaginaţia creatoare 
a fiecăreia. Această broderie se executa cu acul, cu puncte de broderie „peste fire” sau „muscă 
mică”, cu fire de arnici, de obicei roşu, vişiniu, portocaliu, verde, galben pentru cămăşile 
femeieşti şi albastru, alb, sau negru pentru cămăşile bărbăteşti. Femeile purtau peste cămaşă 
două piese care îmbrăcau trupul de la talie în jos, numite boscele sau zăvelci. Boscelele erau 
piese de sărbătoare şi erau piese bogat ornamentate iar zăvelcile erau piese care se purtau în 
zilele de lucru şi erau mai simplu ornamentate. Ambele erau confecţionate din lână, la războiul 
de ţesut şi aveau fondul roşu pentru femeile tinere şi negru sau vineţiu pentru cele în vârstă. 
Aceste piese erau susţinute în talie cu bete, piese dreptunghiulare şi foarte înguste, care se 
înfăşurau în talie de câteva ori pentru a face mijlocelul subţire. Pe cap femeia teleormăneană 
purta marama, o piesă dreptunghiulară, confecţionată din borangic, care acoperea capul 
femeilor căsătorite. Fetele purtau capul descoperit, cu parul împletit în codiţe care cădeau liber pe spate, codiţe legate cu fundiţe. În 
picioare femeile purtau ciorapi cu opinci, ca şi bărbaţii. 

Costumul bărbătesc este mai simplu ornamentat decât cel al femeilor şi se compune din cămaşă lungă, pantaloni sau izmene, care 
aveau pe poale acelaşi registru de decor ca şi cămaşa, iar în talie se purta brâul lat. Pe cap bărbaţii purtau pălărie de pai sau căciulă, în 
funcţie de anotimp. Pentru zilele de lucru costumul era mult mai simplu ornamentat.  

După ce le-am expus aceste lucruri, exemplificate pe costumele cu care erau îmbrăcaţi, tinerii şi-au făcut fotografii, mărturisind că 
activitatea a fost o lecţie practică de istorie locală. 

Luminiţa Gheorghe 
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PLANTELE  MEDICINALE  ŞI  AROMATICE  DIN  GRĂDINA  BUNICII 
 

La data de 15 noiembrie 2019, proiectul educativ Muzeul… te 
vizitează a ajuns la Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din 
Alexandria, pentru a desfăşura, împreună cu elevii clasei a IV-a A, 

îndrumaţi de învăţătoarea Florinela Matei, manifestarea intitulată Plantele medicinale şi aromatice 
din grădina bunicii. 

În prima parte a manifestării elevii au aflat date interesante despre cele mai cunoscute şi utilizate 
plante medicinale şi aromatice folosite de bunicii noştri, precum şi despre beneficiile pe care acestea 
le aduceau în viaţa acestora şi încă le mai aduc şi în a noastră.  

Pentru o mai buna fixare şi asimilare a acestor informaţii au fost folosite atât imagini cu plantele 
în mediul lor natural şi imagini cu planşe din atlasele botanice (prezentare power-point) precum şi 
planşe cu aceste plante medicinale presate.  

În cea de-a doua parte elevilor le-a fost testată atenţia prin ghicitori tematice şi prin completarea 
unui rebus ce-şi avea dezlegarea în informaţiile aflate în cadrul acestei activităţi. 

Claudiu Olaru 
 
 
 
 

VREMEA  ŞI  TIMPUL 
 

Tot în toamna anului trecut, am mai avut o activitate în cadrul 
aceluiaşi proiect Muzeul…te vizitează, la Școala Mihai Eminescu din 
Alexandria, la clasa a III a, având ca temă Vremea şi timpul. Aceasta a 

avut loc în ziua de 22 noiembrie 2019, într-o ploioasă zi de toamnă. Pentru această activitate le-am 
pregătit copiilor mai multe calendare, pentru a le explica faptul că aceste calendare sunt un fel de 
instrumente de măsurare a timpului. Atunci când planificăm a activitate trebuie să consultăm 
calendarul, tot aşa când planificăm o vacanţă trebuie să consultăm calendarul. Le-am arătat copiilor 
calendare de perete cu tot felul de imagini frumoase, calendare de buzunar, calendare bisericeşti de 
perete sau de buzunar. Le-am explicat copiilor că pentru a şti în ce zile cad sărbătorile religioase 
dintr-un an, trebuie să consultăm calendarul bisericesc, iar sărbătorile religioase sunt de două feluri: 
cele cu dată fixă (de exemplu, Crăciunul) şi cele cu dată schimbătoare (de exemplu, Sf. Paşte). Copiii 
au fost foarte receptivi la informaţiile prezentate şi s-au dovedit a fi foarte pregătiţi pentru vârsta lor şi 
a cunoaşte multe lucruri. 

Luminiţa Gheorghe 
 
 
 
 

MOŞ  NICOLAE  -  OCROTITORUL  COPIILOR 
 

Prin manifestarea intitulată Moş Nicolae - ocrotitorul copiilor, 
desfăşurată de Muzeul Judeţean Teleorman în parteneriat cu Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alexandria, în ziua de 6 decembrie 

2019, elevii claselor pregătitoare B şi a III-a A, îndrumaţi de învăţătoarele Florentina Dumitraşcu şi 
Cristina Mincu, au aflat detalii legate de viaţa acestui sfânt, au descoperit legendele ce vorbesc despre 
dărnicia acestuia, dar şi obiceiurile şi tradiţiile populare generate de sărbătoarea acestui mare sfânt la 
noi românii. 

Punctul culminat şi foarte distractiv al acestei manifestări a fost momentul în care, pe baza unei 
poveşti despre Moş Nicolae, scrisă de Gabriel Poenaru şi intitulată „Cine este Moş Nicolae” elevii au 
trebuit să completeze porţiuni din poveste folosindu-şi intuiţia şi imaginaţia. La finalul manifestării 
elevii au fost răsplătiţi cu bomboane pentru atenţia şi interesul de care au dat dovadă... bineînţeles, 
primite de la Moş Nicolae. 

 

Claudiu Olaru 
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Muzeul Judeţean Teleorman a organizat în perioada 22 – 29 august 2019 a VI-a ediţie a  proiectului educaţional „Şcoala de vară”. 
Proiectul, adresat elevilor din ciclul primar şi gimnazial, s-a derulat pe parcursul a şase zile şi a cuprins 6 ateliere: Primul meu goblen (22 
august), Bombonieră cu capac (23 august), Coroane de regi şi regine (26 august), Mozaic (27 august), Cutiuţa cu bijuterii (28 august)  şi 
Pentru România Mare (29 august). 

Ca şi în anii precedenţi, Şcoala de vară 2019 s-a bucurat de interesul şi de participarea unui număr mare de copii care, alături de 
angajaţii muzeului, au lucrat şi au dobândit abilităţi şi cunoştinţe în arta decorativă, a colajului, a modelajului în lut şi a picturii. 
 

ATELIER  -  PRIMUL  MEU  GOBLEN 
 

Derulat în ziua de 22 august 2019, între orele 10.00 - 12.00, atelierul „Primul meu goblen” a fost unul dintre atelierele  prin care am 
urmărit să prezentăm şi să-i iniţiem pe cei mici în tainele acestei arte şi, totodată, să-i ajutăm să dobândească deprinderi lucrative, folosind 
atenţia şi îndemânarea. Pentru realizarea acestui obiectiv, fiecare copil a primit câte un kit de lucru conţinând aţă colorată, o ramă şi o 
pânză specială imprimată cu imaginea unui cap de căluţ alb. 

În prima parte a activităţii, copiilor li s-a explicat ce înseamnă un goblen. Au aflat că goblenul este o tapiserie, broderie sau ţesătură 
artistică făcută din fire colorate, reprezentând o imagine plastică realizată prin împunsături ale 
acului de cusut într-o pânză specială, de obicei caroiată 10x10, fiecare împunsătură în pânză de 
goblen reprezentând un punct al goblenului. 

De asemenea, celor mici li s-a vorbit şi despre motivul calului alb în arta populară şi tradiţia 
românească. Asociat cu îngerul păzitor al omului, al casei, femeia de la ţară i-a surprins imaginea 
pe scoarţe, covoare, ştergare, feţe de pernă. Simbolizând focul şi cerul, calul alb apare în icoanele 
reprezentând pe Sfinţii Gheorghe, Ilie şi Nicolae. 

Semn de bunăstare, ajutor în gospodărie şi prieten credincios, fiindu-i alături la arat şi semănat, 
în zile de sărbătoare şi în vremuri de cumpănă, românul a simţit nevoia să prezinte calul şi să-i 
prezinte puterile şi loialitatea în povestirile şi legendele sale. Astfel, în basmele româneşti, calul alb, 
fermecat, este aproape nelipsit. El e înzestrat cu puteri miraculoase, mănâncă jăratic, prinde puteri şi 
îl ajută pe Făt-Frumos să treacă cu bine prin toate încercările dificile, e sfetnicul lui. 

Nu în ultimul rând, copiii au făcut cunoştinţă şi cu caii albi faimoşi în istorie: Calul senator, 
Incitatus - al împăratului roman Caligula, Marengo - unul din caii preferaţi ai împăratului 

Napoleon, Pegas - unul dintre cei mai celebri cai din mitologia clasică, Inorogul - animal mitologic, având un corn în mijlocul frunţii 
despre care se spune că avea puteri miraculoase: vindeca bolile, curăţa răul, da viaţă. 

În partea a doua a atelierului, fiecare copil a brodat, după pricepere şi cu răbdarea cu care a fost înzestrat, goblenul primit, utilizând tehnicile 
de lucru prezentate şi recapitulând, colectiv, informaţiile primite. Satisfacţia fiecăruia a apărut pe măsură ce broderia lor prindea contur. 

Noi am dorit - şi credem că am reuşit - ca prin derularea acestui tip de atelier să le dezvoltam copiilor, pe lângă abilităţi cum ar fi 
îndemânarea, creativitatea şi răbdarea, şi  favorizarea unui mediu de învăţare interactiv  şi incitant, dobândirea unor tehnici noi de lucru, 
dobândirea unor noţiuni noi şi, de ce nu, în acest caz, înţelegerea relaţiei om – animal – natură. 
 

Luminiţa Gheorghe, Corina Iordan 
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ATELIERUL  -  BOMBONIERĂ  CU  CAPAC 
 

Pentru acest atelier am ales să realizăm împreună cu elevii participanţi o 
bombonieră, într-o tehnică decorativă îndrăgită deopotrivă de copii şi de adulţi, 
tehnica şerveţelului. Frumos decorată, într-o formă rotundă şi cu dimensiuni 
încăpătoare, ea poate avea şi alte utilizări. Deoarece bomboniera este alcătuită din 
două piese, cutie şi capac, pentru reuşita executării ei s-au parcurs paşii necesari 
îmbinării elementelor componente ale acestora, lucrând alternativ pentru uscarea 
adezivilor aplicaţi atât la interior, cât şi la exterior.  

Materialele din care s-a realizat fiecare cutie au fost: tub din carton reciclat, 
carton stratificat plat, hârtie colorată şi şerveţele, folosind un adeziv special pentru 
această tehnică şi aracet, iar pentru realizarea stratului de evidenţiere a decorului s-a 
folosit acrilic alb. 

 

          
 

Elementele componente fiind parţial pregătite, întâi a fost căptuşit cu hârtie colorată discul ce urma să devină fundul cutiei, la 
interior, apoi acesta a fost ataşat pereţilor verticali. S-au îmbinat şi discurile din care era format capacul, după care s-au colorat în acrilic 
alb cutia şi capacul, la exterior. Timpul de uscare fiind rapid, s-a putut trece la aplicarea şerveţelului întâi pe fundul cutiei, apoi pe 
exteriorul capacului şi ultima oară pereţilor verticali. Pentru a uşura manevrarea capacului, acestuia i s-au făcut două perforaţii prin care s-
a introdus o bandă satinată subţire, ale cărei capete au fost ancorate la interior. Ultimele operaţii au fost de căptuşire interioară a pereţilor 
cutiei şi capacului, cu hârtie colorată rezistentă. 

 

          
 

Pentru a răsplăti răbdarea şi îndemânarea copiilor, din partea noastră ei au primit primele dulciuri pe care să le pună în bomboniera 
realizată cu străduinţa lor. 

Simona Tironeac, Pompilia Zaharia 
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ATELIERUL  -  COROANE  DE REGI  ŞI  REGINE 
 

Atelierul Coroane de Regi şi Regine, desfăşurat pe data de 26 august 2019, a fost adresat preşcolarilor şi elevilor cu vârsta între 5-10 
ani, ce şi-a propus o mai bună cunoaştere a istoriei, precum şi dezvoltarea abilităţilor de decupare, lipire, pictură şi decorare.  

 

       
 

În prima parte a atelierului au fost prezentate personalităţile unor regi şi regine din istoria naţională sau cea universală, dar şi mai 
multe modele de coroane şi modalitatea de realizare a lor.  

În cea de-a doua parte, copiii au realizat coroane după un model dat pe care l-au pictat şi decorat cu pietre colorate. 
 

Steluţa Pătraşcu 
 
 

ATELIERUL  -  „PENTRU  ROMÂNIA  MARE!” 
 

„Pentru România Mare” a fost un atelier organizat pe 29 august 2019, ce a avut ca grup ţintă elevi cu vârsta între 6-14 ani. Atelierul 
şi-a propus sublinierea importanţei actului politic din 29 decembrie 1919 prin care Parlamentul a votat legile pentru ratificarea Marii Uniri 
şi dezvoltarea abilităţilor creative ale copiilor. 

În prima parte a atelierului, copiii au primit informaţii despre modul în care România s-a prezentat la Conferinţa de Pace de la Paris 
din anul 1919 şi seria revendicărilor care au urmărit, în principal, consolidarea actelor de unire din anul 1918. 

În cea de-a doua parte a atelierului, copiii au realizat, folosind tehnicile decupajului şi colajului, steguleţe tricolore. Totodată au 
realizat amprentele propriilor palme, pe hârtii autocolante, colorate în cele trei culori ale drapelului, pe care au scris mesaje patriotice şi 
din care au format, lipindu-le pe un panou, un drapel tricolor. 

Cătălin Borţun 
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ATELIERUL  -  MOZAIC 
 

Atelierul Mozaic a avut loc pe data de 27 august 2019, în cadrul celei de a VI-a ediţii a proiectului educaţional „Şcoala de vară”, 
proiect organizat de Muzeul Judeţean Teleorman. Atelierul s-a adresat elevilor din ciclul primar şi gimnazial şi a avut o durată de 
desfăşurare de două ore. 

Printre obiectivele activităţii s-a numărat şi cel de experimentare şi descoperire a uneia dintre cele mai vechi şi spectaculoase arte decorative. 
 

          
 

La început, copiilor li s-a explicat şi exemplificat prin imagini cum a luat naştere mozaicul în Orientul Apropiat, în Sumer şi cum s-a 
dezvoltat în Grecia şi Roma antică. S-a insistat pe importanţa lui în artele decorative. De asemenea, s-a pus accentul pe folosirea acestei 
tehnici pentru a scrie pe clădirile romane maxime ce au rămas celebre. Elevilor le-au fost arătate materii prime folosite (piatră, ceramică, 
sticlă), li s-a explicat cum erau cioplite teserele (piesele constituente, de mici dimensiuni, de obicei de formă cubică, de diferite culori şi 
materiale) şi cum erau lipite ca să formeze modele de complexităţi diferite. 

 

       
 

În a II-a parte a atelierului, fiecare participant a primit câte un set de tesere. Acestea au fost modelate anterior în cadrul Muzeului 
Judeţean Teleorman din pastă modelatoare, uscate şi colorate diferit în roşu, galben şi albastru. Teserele au fost lipite cu aracet pe o bucată 
de carton pe care era desenat modelul unei litere. După terminarea acesteia, prin alăturarea tuturor literelor, ele au format două maxime 
latine: CAVE CANEM şi CARPE DIEM. Copiilor li s-a vorbit despre semnificaţia celor două dictoane, dar şi despre alte cuvinte celebre 
spuse de oamenii renumiţi ai lumii antice şi cunoscute chiar şi în zilele noastre. 

În atelierul educativ „Mozaic” s-a pus accentul pe învăţarea unor lucruri noi şi interesante despre evoluţia în timp a mozaicului şi 
despre unele  maxime celebre din antichitate. De asemenea, s-a urmărit dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii şi a unor abilităţi manuale.  

 

Ion Torcică, Mădălina Dumitru 
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ATELIERUL  -  CUTIUŢA  CU  BIJUTERII 
 

Desfăşurat în data de 28 august 2019, în cadrul Școlii de Vară a Muzeului Judeţean Teleorman, atelierul intitulat Cutiuţa cu bijuterii s-a 
adresat copiilor între 5 şi 15 ani şi a avut următoarele obiective: descoperirea şi dezvoltarea 
creativităţii şi a simţului artistic al participanţilor, dobândirea de noi cunoştinţe precum şi 
atragerea copiilor spre activităţile muzeului. Pentru realizarea acestui atelier au fost folosite: 
cutiuţe de lemn, creioane, pensule, culori acrilice, şmirghel şi hârtie indigo. 

În prima parte a atelierului copiii participanţi au aflat informaţii interesante legate de 
lăzile de zestre, acestea făcând parte din categoria mobilierului ţărănesc, numindu-se şi 
„lacră” sau „lada ţoalelor”. Ele s-au întâlnit şi în casele boiereşti din secolul al XVIII-lea 
fiind folosite în locul dulapului de haine şi lenjerie. Ele ocupau un loc de cinste în cadrul 
interiorului ţărănesc, fiind aşezate la capătul patului, ca simbol al femeii măritate, al 
priceperii ei de a lucra. Lada de zestre se dădea fetei de către părinţii acesteia cu prilejul 
nunţii şi conţinea velinţe, scoarţe, aşternuturi, căpătâie, ştergare necesare în noua 
gospodărie care se întemeia. În general lăzile de zestre sunt executate din esenţe lemnoase 
diferite (fag, frasin, stejar) şi se compun din mai multe părţi, îmbinate unele în altele, într-o 
tehnică cunoscută din antichitate. Din punct de vedere morfologic se cunosc lăzi cu capac plan şi lăzi cu capac bombat. Ambele categorii au 
decor mai ales crestat sub formă de şiruri de semicercuri şi cercuri concentrice sau rozete ce reprezintă simbolul soarelui şi sunt cunoscute pe 
întreg teritoriul ţării. Altele sunt pictate cu decor mai ales floral. Unele lăzi de zestre au în interior, într-o parte laterală, o cutie pentru acte sau 
obiecte de valoare, ce se numea „chichiţă”. 
 

         
 

În cea de-a doua parte a atelierului copiii au şlefuit şi decorat, prin pictare, cutiuţa din lemn destinată păstrării bijuteriilor, monedelor 
sau altor obiecte preţioase. Motivele pictate au fost inspirate din motivele de pe lăzile de zestre.  

La final copiii participanţi au plecat acasă cu micile lor creaţii iar noi, datorită interesul pe care l-au arătat copiii, am putut declara că 
atelierul şi-a atins scopul pentru care a fost gândit şi realizat. 

Claudiu Olaru 
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Muzeul Judeţean Teleorman a organizat în anul 2019, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria, două  
manifestări din ciclul Atelierul de arheologie experimentală. 

Evenimentele au avut loc pe 11 iunie şi 2 decembrie la Muzeul Judeţean Teleorman, au 
reunit elevii clasei I B, îndrumaţi de doamna învăţătoare Magdalena Ionescu şi s-au înscris în 
cadrul Programului Educaţional Muzeul - sursă de cultură şi educaţie. 

Atelierele de arheologie experimentală au urmărit aprofundarea cunoştinţelor elevilor 
despre preistorie prin alte mijloace decât cele clasice. Implicarea copiilor în utilizarea şi 
reconstituirea unor tehnologii tipice preistoriei au oferit informaţii inedite despre procesele de 
învăţare a unor tehnici de prelucrare de către oamenii din trecut.  

În prima parte a atelierelor, elevii au fost familiarizaţi cu lumea omului din preistorie, a 
relaţiilor complexe pe care le-a avut cu animalele sălbatice şi apoi domestice. S-a pus 
accentul pe materiile prime folosite de oameni pentru a crea unelte: silexul, variate tipuri de 
roci cum ar fi gresiile, oasele de animale domestice, cornul, lemnul de diferite esenţe sau 
fibrele vegetale de tipul cojii de salcie ori tei. Copiii au văzut cum arată, cum se simt în mână 
şi ce texturi au. S-a pornit de la ideea că experienţa directă cu materiile prime este esenţială în 
fiecare meşteşug. 

Pentru a înţelege uneltele şi armele din neo-eneolitic pe care le-au văzut în expoziţia de 
bază a muzeului, copiilor le-au fost exemplificate variate tehnici şi metode de cioplire a 
silexului, de prelucrare a osului şi cornului. Prin percuţie directă, cu un galet de gresie sau 
corn de cerb, au fost obţinute, dintr-o bucată de silex, aşchii de diferite mărimi şi forme. Ele 
au fost apoi întrebuinţate pentru tăierea unei bucăţi de piele sau pentru decojirea unei crengi. 
Aşchii de os au fost ascuţite pe o gresie, pentru ca elevii să vadă rapiditatea cu care acestea 
erau transformate în unelte. 

În a doua parte a atelierelor, elevii au folosit aşchii de silex pentru a crea prin decojire şi răzuire alte unelte cum ar fi tije pentru săgeţi 
sau spatule de lemn. De asemenea, au ascuţit pe bucăţi de gresie aşchii prelungi de os obţinând străpungătoare. Cu ajutorul lor au decorat 
în al doilea atelier statuete din lut antropomorfe sau zoomorfe pe care le-au modelat tot ei. 

În urma celor două ateliere, s-a observat că elevii au fost foarte receptivi la noile materii prime, majoritatea nevăzându-le niciodată. 
În urma experimentelor la care au asistat, au înţeles bine proprietăţile acestora şi cum pot fi folosite. Atunci când au decojit sau ascuţit 
bucăţile de lemne cu aşchii sau lame de silex au descoperit metode proprii, de cele mai multe ori foarte eficiente. Au existat elevi care s-au 
remarcat de ceilalţi prin dexteritatea pe care au arătat-o. Toate aceste fapte au arătat că posibil şi în preistorie, atunci când se învăţa un 
meşteşug nu existau impedimente majore, remarcându-se de timpuriu chiar viitorii meşteri. 

Ion Torcică 
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Proiectul „Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună” (ROBG-476), cu finanţare europeană în cadrul Programului Interreg V-A 
România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 „Regiunea verde” este desfăşurat în parteneriat cu Fundaţia „Mână deschisă” din Pleven, 
Bulgaria (Lider de proiect). 

Muzeul Judeţean Teleorman a fost solicitat să înlocuiască partenerul român iniţial, care s-a 
retras din proiect. Demersurile de schimbare a partenerului au debutat în luna februarie 2019, iar la 
începutul lunii octombrie a fost perfectat contractul de cofinanţare din bugetul naţional (nr. 
134755/07.10.2019) cu autoritatea de management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice), muzeul dobândind astfel calitatea de Beneficiar 2 în cadrul proiectului. 

Deşi proiectul a debutat încă din data de 07.09.2018, partenerul român iniţial nu a derulat, până la 
retragere, nici o activitate. În aceste condiţii, având în vedere întârzierea în implementarea proiectului, 
activitatea Muzeului Judeţean Teleorman a început imediat după semnarea contractului de cofinanţare, 
prin iniţierea procedurilor de achiziţie pentru echipamentele prevăzute de proiect, realizarea de pliante 
şi organizarea conferinţei de presă de lansare a proiectului (octombrie-noiembrie), solicitarea unor 
controale de prim nivel din partea Biroului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 
(noiembrie-decembrie), pregătirea procedurilor de achiziţii pentru luna ianuarie 2020. Au fost făcute 
achiziţiile de echipamente şi birotică (aparat foto DSLR, cameră video 4K, proiector video şi ecran, 
laptop, flipchart, telefon, birou, raft birou şi scaun directorial). 

Proiectul „Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună” (ROBG-476) îşi propune să 
îmbunătăţească utilizarea durabilă a resurselor şi a patrimoniului natural şi cultural din zona 
eligibilă prin implementarea de măsuri şi activităţi inovatoare şi pe termen lung. Valoarea totală 
proiectului (FEDR) este de 424.587,50 Euro 

Obiectivele specifice şi activităţile principale ale proiectului sunt: 
- identificarea şi studierea a 18 obiective cu istorie comună, parte a moştenirii culturale şi 

istorice din Bulgaria şi România, împărţite proporţional, câte 9 în fiecare dintre cele două ţări şi 
dezvoltarea unei strategii comune privind protecţia, dezvoltarea, conservarea şi promovarea 
patrimoniului cultural; 

- elaborarea de machete tridimensionale a obiectivelor identificate; 
- digitalizarea obiectivelor studiate şi crearea unor aplicaţii Android şi iOS cu informaţii despre 

acestea şi crearea a două produse turistice integrate; 
- organizarea a 8 expoziţii de proiect, împărţite proporţional câte patru pe teritoriul Bulgariei 

de Nord şi patru pe teritoriul României de Sud; 
- creşterea gradului de conştientizare şi promovare a regiunii transfrontaliere cu privire la 

obiectivele culturale şi istorice situate în sudul României şi nordul Bulgariei, cu o istorie comună a 
celor două ţări, creşterea fluxului turistic şi a numărului de nopţi de cazare în regiune, prin implementarea de măsuri şi activităţi 
inovatoare şi pe termen lung. 

Pavel Mirea, Luminiţa Coman, Floriana Otomega 
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Se ştie, desigur, că muzeele sunt create pentru a fi vizitate, deci pentru public. Acest lucru este bine precizat şi în definiţia oficială 
dată acestei instituţii de către organismele coordonatoare internaţionale. Muzeul este locul unde publicul vine pentru a se delecta, pentru a 
se informa, pentru a-şi lărgi orizontul de cunoştinţe, pentru a cunoaşte mai bine - prin intermediul exponatelor - valori istorice, culturale, 
religioase etc. din istoria trecută sau mai recentă a comunităţii din care face parte ori a altor entităţi mai apropiate sau mai îndepărtate 
geografic. Pentru a fi mai atractiv pentru public, muzeul trebuie să înţeleagă nevoile specifice ale diferitelor segmente de public şi să 
stabilească strategii de atragere şi construire a unei relaţii continue cu aceştia. 

În acest context, activitatea serviciului de Relaţii Publice a Muzeului Judeţean Teleorman s-a derulat şi în anul 2019 pornind de la o 
strategie de lucru bine definită. Aceasta a vizat analiza permanentă a evoluţiei atât a vizitatorilor reali cât şi cea a vizitatorilor virtuali, prin 
monitorizarea traficului de pe website-ul www.muzeulteleorman.ro şi de pe contul de Facebook al muzeului. Astfel, în anul 2019 instituţia 
noastră a înregistrat 2178 de vizitatori reali şi 4990 de vizitatori virtuali. 

Website-ul Muzeului Judeţean Teleorman a fost monitorizat, încă din 2012, prin intermediul programului Google Analytics. 
Conform monitorizării realizate, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 a fost înregistrat un număr de 1870 vizite virtuale pe adresa 
www.muzeulteleroman.ro, reprezentând 1855 vizitatori virtuali din 37 de ţări de pe trei continente (Europa - 1612, Asia - 165, America de 
Nord şi de Sud - 91, plus două locaţii nesetate), cu o medie de 4,34 pagini vizitate la fiecare accesare. 

Un clasament al primelor cinci locuri la diferite categorii ale vizitelor virtuale poate fi sintetizat astfel: 
 

 
 

Ţări  
 

  Oraşe 
  (România) 
 

 
 

  Oraşe 
  (din lume) 

 

1 România - 1439   Bucureşti -   637   Meudon (Franţa) - 9 
2 SUA -    80   Alexandria - 364   Chişinău (Moldova) - 8 
3 Franţa -    36    Piteşti -   73   Munchen (Germania) - 7 
4 Germania -    28   Braşov, Râmnicu Vâlcea -   25   Paris (Franţa) - 6 
5 Marea Britanie -     22   Craiova, Iaşi -   24   Toronto (Canada) - 5 

 

   Topul accesărilor pe zile a fost următorul: 
- 20 mai – 26 accesări; 
- 21 ianuarie – 17 accesări; 
- 2 decembrie – 16 accesări. 

Doar în zilele de 23 februarie şi 24 august website-ul muzeului nu a fost accesat. 
 

   Cele mai accesate pagini au fost: 
- publicaţii – 622 accesări; 
- expoziţii – 570 accesări; 
- colecţii – 553 accesări; 
- publicaţii/ BMJT – 487 accesări; 
- istoric muzeu – 428 accesări. 

 

Activităţile organizate şi derulate de către specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman au fost promovate permanent şi în 2019 prin afişe, invitaţii, 
comunicate de presă transmise către mass-media locală şi naţională, pe liste de e-mail-uri, pe portalurile Consiliului Judeţean Teleorman, CIMEC şi 
Facebook. Presa a fost monitorizată în permanenţă, iar copii după articolele apărute au fost arhivate în Dosarul de Presă. 

În 2019 au fost transmise către mass-media, şi implicit către public, 59 de comunicate de presă şi 106 de afişe ale expoziţiilor şi 
evenimentelor culturale organizate de instituţia noastră. Activitatea Muzeului Judeţean Teleorman a fost oglindită în 506 de articole 
publicate în ziarele locale şi centrale precum şi prin mijloacele de comunicare audio-video şi virtuale (ziare locale – 53, Agerpres – 66, 
televiziuni locale – 29, radiouri locale – 141, radio naţional – 64, presa de specialitate (Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Centru 
Informatic de Memorie Culturală, Colecţionarul, site-uri specializate etc.) – 55, apariţii on-line – 188). 

Campania susţinută de promovare a instituţiei prin intermediul reţelei de socializare Facebook a continuat şi pe parcursul anului 
2019. Au fost postate 132 de texte şi peste 2600 de fotografii. În prezent, contul de Facebook al Muzeului Judeţean Teleorman numără 
4990 de prieteni şi peste1600 de aprecieri venite de la vizitatorii virtuali din întreaga ţară şi din străinătate (Spania, Statele Unite ale 
Americii, Franţa, Italia, Bulgaria, Belgia, Marea Britanie, Germania, Turcia). Feedback-ul – aprecierile şi comentariile care pot fi 
vizualizate pe cont – demonstrează eficienţa acestui mod de relaţionare cu publicul. 

În ceea ce priveşte strategia pentru stabilirea şi menţinerea relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare, Muzeul Judeţean 
Teleorman a derulat şi în anul 2019 o serie de programe şi proiecte educative - Muzeul-sursă de cultură şi educaţie, Muzeul altfel, 
Muzeul te vizitează - destinate preşcolarilor, şcolarilor şi liceenilor, dar a venit şi în întâmpinarea altor instituţii cu sprijin logistic. Astfel, 
în cursul anului trecut, au fost încheiate 15 parteneriate educaţionale cu unităţi de învăţământ din judeţ (5 - preşcolar, 5 - clasele I-VIII, 3 - 
clasele IX-XII şi 2 - asociaţii şi organizaţii educaţionale). 

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 CIMEC – Institutul Naţional al Patrimoniului dar şi cu o serie de instituţii din judeţ şi din ţară (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 Alexandria a Societăţii Numismatice 
Române, Inspectoratul Şcolar Teleorman) care ne-au fost alături şi în 2019 în organizarea şi participarea la evenimentele organizate şi 
găzduite de Muzeul Judeţean Teleorman. 

Corina Iordan 
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Acordarea celor două premii de excelenţă - Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică şi Premiul „Ion Moraru” pentru 
cercetare istorică – a încheiat şi în acest an sezonul activităţilor culturale organizate de Muzeul Judeţean Teleorman. 

Evenimentul a avut loc în ziua de 19 decembrie şi a reunit în Sala Multimedia 
oameni de cultură, profesori, colaboratori ai instituţiei precum şi reprezentanţi ai 
familiilor celor două personalităţi ale căror nume au fost atribuite premiilor instituite de 
Muzeul Judeţean Teleorman. 

În 2019, Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică a fost acordat 
Primăriei Municipiului Turnu Măgurele pentru implementarea Proiectului de restaurare 
a „Cetăţii Turnu”, în cadrul proiectului transfrontalier „Drumul Memoriei – Produse 
turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial Griviţa şi Cetatea Turnu”. 

Proiectul de restaurare a „Cetăţii Turnu” este cel mai important proiect de acest fel 
implementat în judeţul Teleorman. „Cetatea Turnu” (sec. XIV-XVI) a fost construită de 
Mircea cel Bătrân în primul deceniu de domnie ca parte din sistemul defensiv al liniei 
de nord a Dunării. După cucerirea otomană din anul 1420, cetatea a suferit modificări si 
adăugiri, astfel încât turnul central şi incintele cu şanţul au devenit o cetate interioară în 
jurul căreia otomanii au construit o altă fortificaţie de pământ, pentagonală, cu turnuri 
de colţ şi, de asemenea, un orăşel care era târg şi schelă la Dunăre. În sistemul 
administrativ otoman Turnu era un niabet, subordonat paşei de la Nicopole. A fost 
singura fortificaţie de la nord de Dunăre care nu a fost suprapusă de oraşele moderne 
după demantelarea şi părăsirea ei în urma Păcii de la Adrianopole (1829). 

Prin realizarea lucrărilor de restaurare şi amenajare ale fortificaţiei medievale se 
urmăreşte punerea ei în valoare prin includerea într-un circuit turistic şi organizarea 
unor evenimente conexe. 

Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică – ediţia 2019 a fost acordat 
domnului Nicolae Drăguşin pentru volumul Viaţa ţărănească în comunism. Mărturii 

din judeţele Teleorman, Olt şi Ialomiţa apărut în anul 2019 la Ed. Fundaţiei Academia Civică. Lucrarea este o culegere de 19 interviuri, 
majoritatea din jud. Teleorman (15), dar şi din Olt (2) şi Ialomiţa (2), cu un studiu introductiv care urmăreşte situaţia socială, economică şi 
politică în România anilor 50, la începutul procesului de Colectivizare a agriculturii, precum şi antecedentele istorice de la sfârşitul anilor 
40, respectiv Reforma agrară din 1945 şi lichidarea moşierimii în 1949. 

Nicolae Drăguşin este lector universitar la Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, Facultatea de Ştiinţele Comunicării a 
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti. Este deţinătorul a 4 licenţe: în mecatronică (Facultatea de Inginerie Mecanică şi 
Mecatronică, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 2007), în ştiinţe politice (Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, 
2008), în teologie ortodoxă (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti, 2012), în drept 
(Facultatea de Drept Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, 2017). A absolvit un master în drepturile omului şi democratizare 
(Universităţile CaʼFoscari Venezia şi Uppsala, 2008) şi un altul în studii religioase – texte şi tradiţii (Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine, Universitatea Bucureşti, 2014). În anul 2013 a obţinut titlul de doctor în filozofie, la Institutul de Filosofie şi Psihologie 
„Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române. A beneficiat de mai multe burse în ţară şi străinătate (Grecia, Germania, Belgia). 
Este autor sau coautor a patru cărţi, a unor manuale didactice, a numeroase studii, articole şi recenzii şi colaborator la reviste de 
specialitate. A participat la conferinţe în ţară şi străinătate (Bucureşti, Iaşi, Bari, Madrid, Wroclaw). 

Corina Iordan 
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AGENDA  CULTURALĂ  IANUARIE – IUNIE  2020 
 

Un nou an cultural începe pentru Muzeul Judeţean Teleorman. Pentru prima jumătate a anului 2020 ne-am propus să aducem în faţa 
publicului nostru real şi virtual, aşa cum l-am obişnuit, o serie de manifestări prilejuite de diverse evenimente istorice şi tradiţii populare, 
dar şi expoziţii noi. 

În perioada ianuarie-iunie 2020, calendarul activităţilor culturale care se vor desfăşura la Muzeul Judeţean Teleorman este următorul: 
 

EXPOZIŢII TEMPORARE 
 

- Ciclul expoziţional Exponatul lunii (ianuarie-iunie 2020); 
- Miniexpoziţia Mihai Eminescu – 170 de ani de la naştere, grafică, cărţi poştale ilustrate (15-31 ianuarie); 
- Miniexpoziţia Calendar de iarnă, desene realizate de elevii Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Alexandria (3-14 februarie); 
- Odoare bisericeşti între neantizare şi renaştere, expoziţie de restaurare (14-25 februarie); 
- Dialoguri, expoziţie de pictură, Marian Crângaşu, Marius Nistor (28 februarie -27 martie); 
- Bulgaria în nuanţe şi culori, expoziţie de goblenuri, Rossitsa Bakalova, Bulgaria (3 aprilie-8 mai); 
- Expoziţia temporară a Proiectului Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună – ROBG-476 (12-19 mai); 
- Cercetări arheologice în jud. Teleorman. Rezultatele decadei 2011-2020, expoziţie de arheologie (22 mai -19 iunie); 
- De prin sate adunate, costume populare din colecţia Alexandra Negrilă, Asociaţia „Etnotique” (15-29 mai); 
- Modele tradiţionale pe iile teleormănene, expoziţie dedicată „Zilei Universale a Iei”, în colaborare cu Şezătoare Alexandria (24 iunie-24 iulie); 
- Privind spre America Latină, artă Iberoamericană din Peru, Columbia, Mexic, Venezuela, Argentina, Uruguay, Brazilia, SUA 

(Florida, California, Texas) şi Spania, în colaborare cu Galeria Goyart, Spania (25 iunie - 24 iulie). 
 
 

PROGRAMELE EDUCAŢIONALE: „MUZEUL - SURSĂ DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE” ŞI „MUZEUL… TE VIZITEAZĂ” 
 

- 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române – 23 ianuarie; 
- Lada de zestre a bunicii – 12 martie; 
- Evenimente politice româneşti din decembrie 1989-ianuarie 1990 – 23 martie; 
- Tradiţii de Sfintele Paşti – 1 aprilie; 
- Refugiaţi polonezi în judeţul Teleorman - 1939-1940 – 28 aprilie; 
- 75 de ani de la încheierea celui de - Al Doilea Război Mondial” – 8 mai; 
- De la regalitate, la comunism şi democraţie – o incursiune în ultimii 100 de ani pe tărâm românesc – 15 mai; 
- Ziua Eroilor – 28 mai; 
- Povestea pâinii – 4 iunie. 
 
 
SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
 

- 200 de ani de la naşterea lui Al. I. Cuza, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 20 martie; 
- Monumente istorice din judeţul Teleorman - conace boiereşti, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman – 22 aprilie; 
- Cercetarea arheologică în jud. Teleorman. Decada 2011-2020 şi probleme actuale, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Teleorman – 14 mai; 
- Refugiaţi teleormăneni în Cadrilater, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 5 iunie; 
- 90 de ani de la proclamarea regelui Carol al II-lea (8 iunie 1930) – 4 iunie. 

 
 

PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
 

- Noaptea Europeană a Muzeelor – a XVI-a ediţie – cel mai important eveniment cultural al anului, organizat în ziua de 16 mai, între 
orele 17.00-24.00; 

- Ziua porţilor deschise la Muzeul Judeţean Teleorman, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, Dragobetelui, Zilei Internaţionale a 
Copilului şi Zilei Universale a Iei. 
 

CE  VA  URMA ? 

Important !  Detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2020, dar şi informaţii despre alte activităţi specifice,  

pot fi găsite periodic pe website-ului Muzeului Judeţean Teleorman: http://muzeulteleorman.ro şi pe contul de Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Muzeul-Judetean-Teleorman/278274902232921 
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DIN  ÎNSEMNĂRILE  VIZITATORILOR 
 

Muzeul are o foarte frumoasă sală dedicată etnografiei şi cea mai de interes este sala cu informaţii despre revoltele săteşti împotriva 
colectivizării, o lecţie de istorie inedită şi puţin cunoscută. Excelentă expoziţia temporară de pictură. 

25.07.2019, Iliescu Arcadia 
 

*  *  * 
Plăcut impresionată de tot tezaurul descoperit în Teleorman. Civilizaţii despre care acum am aflat... 

Alina Stan, aug. 2019 
 

*  *  * 
N-am priceput pare-se, cine suntem. Încă bâjbâim dar poate vom răzbi. Felicitări pentru munca deosebită depusă! 

 

*  *  * 
Retrăim sau învăţăm despre vremuri apuse, neapucate în ani. Mulţumim pentru efortul depus în a ne învăţa să apreciem istoria, să o privim altfel! 

 

*  *  * 
Vă mulţumesc pentru şansa pe care ne-aţi oferit. Mi-am revăzut anii copilăriei. Vă mulţumesc! 

Petruţa – Turnu-Măgurele, Vera – Alexandria 
 

*  *  * 
Exponate interesante care refac trecutul istoric al locurilor. Mulţumim pentru vizită şi prezentare. 

 

*  *  * 
Très bel espace bien drapeé, collections très riches, malheureusement le museé est mal signalé et pas facile d'acces. Continuez á l'enrichir. 

 

J.L.D., France 
 

*  *  * 
Eu cred că acest muzeu este special. Am avut o experienţă de neuitat. Aştept cu nerăbdare şi alte expoziţii! 

 

*  *  * 
Un loc unde revii întotdeauna cu plăcere. 

 

*  *  * 
Impresii profunde mi-au fost lăsate în urma vizitării acestui loc, în special zona cu lupta ţăranilor împotriva colectivizării impuse... 

 

Nelu Țurlea, 13.11.2019 
 

*  *  * 
Sunt recunoscătoare că am trecut peste bariera timpului şi am avut ocazia să văd monedele bătute pe vremea celui care a fost 

Alexandru cel Mare (Machedon), un model de urmat. 
Carmen-Gabriela Ioniţă 

 

*  *  * 
Musée trèe interessant pour comprendre les changements en Romanie sans le communisme. Merci! 

Samuel, 30.12.2019 
 

*  *  * 
Vă mulţumim pentru îndrumare şi atenta intenţie de a ne completa cunoştinţele. Am apreciat în mod deosebit expoziţia despre colectivizare. 

 

Silvia Popa 
 

*  *  * 
O interesantă lecţie de istorie pentru noi toţi! Vă mulţumim pentru atenţia pe care o acordaţi evenimentelor! 
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