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PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR  CULTURALE 
PENTRU  ANUL  2017 

 
 

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) Sănătatea publică în Teleorman în prima jumătate a sec. XX, expoziţie organizată 
în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (16 decembrie 
2016-17 februarie 2017); 
2) Mărţişoare pentru mame, expoziţie realizată de preşcolari şi şcolari, în cadrul 
parteneriatelor educaţionale încheiate cu diferite unităţi de învăţământ (28 februarie-
10 martie); 
3) Ochii reginei, expoziţie de pictură cu lucrări semnate de Claudia Frânculescu (17-
31 martie); 
4) Floriile, expoziţie de pictură cu lucrări semnate de Marian Crângaşu (iconografie) 
şi Marius Nistor (pictură în ulei) (6-28 aprilie); 
5) Vecinii noştri necuvântători, expoziţie de ştiinţele naturii organizată în colaborare 
cu Muzeul Judeţean Argeş (5 mai-21 iunie); 
6) Bosceaua teleormăneană, expoziţie ce va pune în valoare această piesă de port (19 
mai 2017-30 aprilie 2018); 
7) Realism versus suprarealism, expoziţie de pictură organizată în colaborare cu Galeria 
„Goyart” Barcelona şi Asociaţia „Centro Pro ARTE” Alexandria (30 iunie-25 iulie); 
8) Omul, plantele şi animalele în preistorie, expoziţie de arheologie ce va trata relaţia dintre 
comunităţile preistorice şi lumea vegetală, respectiv cea animală (4 august-22 septembrie); 
9) Colecţii şi Colecţionari, expoziţie dedicată colecţionarilor şi colecţiilor lor în cadrul 
proiectului „Octombrie, Luna Colecţionarului”, ediţia a VI-a (02-27 octombrie); 
10) România şi Războiul de Întregire. 1917. An de răscruce – marile bătălii, 
expoziţie organizată în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor 
Naţionale (3 noiembrie-8 decembrie); 
11) Comori documentare şi fotografice (din patrimoniul Biroului Judeţean 
Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Muzeului Judeţean Teleorman), expoziţie 
organizată în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (15 
decembrie 2017-15 februarie 2018). 
 

III. PARTICIPĂRI EXPOZIŢIONALE ÎN AFARA SEDIULUI (în ţară) 
1) Aurul şi argintul antic al României, expoziţie organizată de Muzeul Naţional de 
Istorie a României cu obiecte din patrimoniul a 34 de muzee din ţară – 2013-2017. Pe 
parcursul anului 2017 se intenţionează itinerarea expoziţiei şi în Ungaria, la Muzeul 
din Debreţin; 
2) România în Marele Război, expoziţie organizată de Muzeul Naţional de Istorie a 
României, împreună cu 20 de muzee şi instituţii de cultură – septembrie 2016-iunie 2017. 
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IV. CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII” 
Ciclu expoziţional ajuns în zecelea an de desfăşurare, va continua în perioada 
ianuarie-decembrie, inclusiv cu desfăşurarea concursului Vino la muzeu şi câştigă. 
 

V. PROGRAMELE EDUCAŢIONALE 
V.1. Prezentări şi dezbateri în cadrul programului „Muzeul - sursă de cultură şi 
educaţie” 
  1) Mica Unire – 24 Ianuarie (23 ianuarie); 
  2) Mărţişorul la români (martie); 
  3) Tradiţii de Sfintele Paşti (aprilie); 
  4) Mai 1877 - Independenţa (8 mai); 
  5) Războiul de Independenţă în imagini (mai); 
  6) Ziua Eroilor (25 mai); 
  7) Arheologie experimentală (I) (mai/ iunie); 
  8) Pavilionul construit de Cristofi Cerchez (septembrie); 
  9) Vechi unităţi de măsură (octombrie); 
10) Să cunoaştem costumul popular teleormănean (noiembrie). 
 
V.2. Prezentări şi dezbateri în cadrul proiectului „Muzeul… te vizitează” 
  1) Roşiorii de Vede – Rebeliunea legionară (aprilie); 
  2) Povestea pâinii (iunie); 
  3) 95 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand - 1922 (octombrie); 
  4) Arheologie experimentală (II) (octombrie/ noiembrie); 
  5) 1 Decembrie, ziua Marii Uniri (29 noiembrie). 
 
V.3. Muzeul altfel - ediţia a V-a (27 februarie-31 martie/ 15 mai-9 iunie) 
Proiect ce vizează organizarea unor vizite tematice şi a unor concursuri la muzeu, în 
cadrul perioadelor de „şcoală alternativă”. 
 
V.4. Şcoala de vară – ediţia 2017 
Proiect educaţional ce va cuprinde o serie de ateliere educative pentru elevi 
(săptămâna 28-31 august). 
 

VI. PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
1) Noaptea muzeelor - a XIII-a ediţie – cel mai important eveniment cultural al 
anului, organizat cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Teleorman (20 mai); 
2) Ziua porţilor deschise la Muzeul 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) Târgul Colecţionarilor, ediţia a V-a, ce se va desfăşura în cadrul proiectului 
Octombrie - Luna Colecţionarului (14 octombrie). 
 

VII. SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
1) Cutremurul din 1977 – pretext şi consecinţe în dezvoltarea urbană din Teleorman (martie); 
2) 110 ani de la Răscoala din 1907, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 
Arhivelor Naţionale (martie); 
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3) Înscenarea de la Tămădău (iunie); 
4) 90 de ani de la moartea Regelui Ferdinand (iunie); 
5) Omul şi lumea animală în preistorie (septembrie); 
6) Alegerile parlamentare din 1937, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor 
Naţionale (noiembrie). 
 

VIII. PREMIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN 
A VI-a ediţie a premiilor Muzeului Judeţean Teleorman, instituite în anul 2012 cu 
sprijinul Consiliului Judeţean Teleorman, va avea loc la 15 decembrie. Vor fi 
decernate cele două premii de excelenţă: 
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 VI, nr. 
1(11) şi 2(12) – apariţie semestrială - 31 ianuarie şi 31 iulie; 
2) Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, nr. 9/ 2017 – apariţie 
preconizată - decembrie; 
3) Exponatul lunii 100. Un proiect de valorificare a patrimoniului teleormănean, 
catalog ce va prezenta cele 100 de obiecte care au constituit ciclul expoziţional 
Exponatul lunii în perioada martie 2008 - martie 2017 – apariţie preconizată - martie. 

 
 
 
 
 

Întocmit: 
 

Manager, 
 

Dr. Pavel Mirea 
 
 
 
 

 


