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PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR  CULTURALE 
PENTRU  ANUL  2016 

 
 

I. EXPOZIŢII PERMANENTE 
1) Înapoi în timp. Arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman; 
2) Aspecte etnografice teleormănene; 
3) Colectivizare în Teleorman (1949-1962). Rezistenţă şi acceptare forţată. 
 

II. EXPOZIŢII TEMPORARE 
1) Din istoria presei teleormănene, expoziţie organizată în colaborare cu Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (11 decembrie 2015-20 februarie 2016); 
2) Păpuşile şi moda franceză de-a lungul timpului, expoziţie organizată cu exponate 
din patrimoniul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova (18 martie-25 aprilie); 
3) Valori ale artei religioase din judeţul Teleorman, expoziţie organizată în 
colaborare cu Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, cu ocazia împlinirii a 20 de 
ani de la înfiinţare (12 mai-12 august); 
4) Lemnul în cultura populară teleormăneană, expoziţie organizată în colaborare cu 
Muzeul Municipal „Petre Voivozeanu” Roşiorii de Vede (20 mai 2016-28 aprilie 2017); 
5) Expoziţie pictură organizată în colaborare cu Galeria „Gim ART” Barcelona şi 
Asociaţia „Centro Pro ARTE” Alexandria (19 august-16 septembrie); 
6) Colecţii şi Colecţionari, expoziţie dedicată colecţionarilor şi colecţiilor lor în 
cadrul proiectului „Octombrie, Luna Colecţionarului”, ediţia a V-a (30 septembrie-28 
octombrie); 
7) România şi Războiul de Întregire – 1916 Anul intrării României în război, expoziţie 
organizată în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (4 
noiembrie.-2 decembrie); 
8) Sănătatea publică în Teleorman în prima jumătate a sec. XX, expoziţie organizată în 
colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (9 decembrie 2016-17 
februarie 2017); 
 

III. PARTICIPĂRI EXPOZIŢIONALE ÎN AFARA SEDIULUI 
III.1. în ţară 
1) Aurul şi argintul antic al României, expoziţie itinerantă cu peste 1000 de piese 
lucrate din metale preţioase - aur şi argint - descoperite pe teritoriul României, realizată 
de Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti şi alte 31 de muzee din ţară 
(decembrie 2013-decembrie 2016); 
III.2. în străinătate 
1) Comorile României în China, expoziţie cu cca. 800 de piese descoperite pe 
teritoriul României, realizată de Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti şi 
alte 24 de muzee din ţară, ce urmează a fi deschisă la Beijing la 28 ianuarie 2016. 
 

IV. CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII” 
Ciclu expoziţional ajuns în nouălea an de desfăşurare, va continua în perioada 
ianuarie-decembrie, inclusiv cu desfăşurarea concursului Vino la muzeu şi câştigă. 
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V. PROGRAMELE EDUCAŢIONALE 
V.1. Prezentări şi dezbateri în cadrul programelor „Muzeul - sursă de cultură şi 
educaţie” şi „Muzeul… te vizitează” 
 
  1) Unirea Principatelor Române (22 ianuarie); 
  2) 150 de ani de al abdicarea domnitorului Al. I. Cuza (11 februarie); 
  3) Tradiţii populare de primăvară (martie); 
  4) Revoluţia de la 1821 – 195 de ani (martie); 
  5) 9 Mai, zi cu triplă semnificaţie istorică (6 mai); 
  6) Meşteşuguri populare uitate (mai); 
  7) Să ne cunoaştem istoria – comuna noastră în dovezi arheologice Nanov (mai); 
  8) 70 de ani de la executarea mareşalului Antonescu (1 iunie); 
  9) Ziua Eroilor (9 iunie); 
10) Sărbătorile verii în cultura populară: Rusaliile, Drăgaica (iunie); 
11) Ziua drapelului naţional al României (26 iunie); 
12) Vremea şi timpul - semnificaţii în calendarul popular (octombrie); 
13) Să ne cunoaştem istoria – comuna noastră în dovezi arheologice Vităneşti (octombrie); 
14) Portul popular de-a lungul vremii (noiembrie); 
15) 1 Decembrie, ziua Marii Uniri (29 noiembrie). 
 
V.2. Muzeul altfel - ediţia a V-a (săptămâna 18-22 aprilie); 
Proiect ce vizează organizarea unor vizite tematice şi a unor concursuri la muzeu, în 
cadrul săptămânii de „şcoală alternativă”. 
 
V.3. Şcoala de vară – ediţia 2015 
Proiect educaţional ce va cuprinde o serie de ateliere educative pentru elevi 
(săptămâna 23-26 august). 
 

VI. PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
1) Noaptea muzeelor - a XII-a ediţie – cel mai important eveniment cultural al anului, 
organizat cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Teleorman (21 mai); 
2) Ziua porţilor deschise la Muzeului Judeţean Teleorman, cu ocazia unor 
evenimente precum: Ziua Culturii Naţionale, Dragobetele, Ziua Internaţională a 
Copilului, Zilele Alexandriei, Ziua Europeană a Patrimoniului, Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice; 
3) Ziua porţilor deschise pe şantierele arheologice; 
4) Târgul Colecţionarilor, ediţia a IV-a, ce se va desfăşura în cadrul proiectului 
Octombrie - Luna Colecţionarului (15 octombrie). 
 

VII. SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
1) Nicolae Iorga – 145 de ani de la naştere, în colaborare cu Biroul Judeţean 
Teleorman al Arhivelor Naţionale (15 ianuarie); 
2) Rebeliunea legionară şi preluarea puterii de Ion Antonescu – 75 de ani, în 
colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (19 ianuarie); 
3) 70 de ani de la finalizarea ultimei reforme agrare (aprilie); 



 3

4) 150 de ani de la instaurarea monarhiei, în colaborare cu Biroul Judeţean 
Teleorman al Arhivelor Naţionale (10 mai); 
5) 70 de ani de la alegerile parlamentare din noiembrie 1946, în colaborare cu Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (18 noiembrie); 
 

VIII. PREMIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN 
A V-a ediţie a premiilor Muzeului Judeţean Teleorman, instituite în anul 2012 cu 
sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Teleorman, vor fi decernate la 16 decembrie 
1) Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică; 
2) Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică. 
 

IX. ACTIVITATEA EDITORIALĂ 
1) Muzeul Judeţean Teleorman. e - Buletin semestrial de informare, anul V, nr. 1(9) 
şi 2(10) – apariţie semestrială, 31 ianuarie şi 31 iulie; 
2) Buletinului Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, nr. 8/ 2016 (apariţie 
preconizată noiembrie/decembrie). 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
 

Manager, 
 
 

Dr. Pavel Mirea 
 
 
 
 
 

 


