
 1

 
PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR  CULTURALE 

PENTRU  ANUL  2018 
 
 

I. ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI „CENTENAR” 
1) Expoziţia temporară „1918 Anul Întregirii Naţiunii”, expoziţie organizată în cadrul 
proiectului expoziţional multianual (2016-2019) „România şi Războiul de Întregire”, 
derulat în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 5 noiembrie 
2018 - 15 februarie 2019. Se urmăreşte evidenţierea evenimentelor istorice care au 
condus la crearea României Mari, privite în context local, naţional şi european, precum 
şi conştientizarea, mai ales în rândul tinerei generaţii, a importanţei evenimentelor din 
perioada Primul Război Mondial şi a Marii Uniri, prin intermediul mijloace muzeo-
tehnice specifice. 
2) Simpozionul Marea Unire şi judeţul Teleorman în contextul evenimentelor din 
1918, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 4, 5 
octombrie. Simpozionul vizează evidenţierea evenimentelor istorice care au condus la 
crearea României Mari. Se preconizează reunirea unui număr de aproximativ 20 de 
specialişti din domeniul istoriei ce vor dezbate o serie de probleme legate de tema 
simpozionului şi sublinierea unor aspecte inedite sau mai puţin cunoscute din 
perioada respectivă. 
3) Volumul Marea Unire şi judeţul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918 – 
Lucrările Simpozionului Naţional, Alexandria 4, 5 octombrie 2018, ce va cuprinde 
lucrările simpozionului respectiv – apariţie preconizată – decembrie; 
4) Teleormănenii şi Războiul de Reîntregire în documente de arhivă (1916-1918), 
proiect editorial, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, 
ce are ca scop culegerea unor documente de arhivă relevante pentru judeţul 
Teleorman în perioada anilor 1916-1918 şi cuprinderea lor într-un album-catalog de 
cca. 120 pag. – apariţie preconizată - decembrie. 
5) Manifestarea 27 martie 1918 – Unirea Basarabiei cu România, în cadrul căreia 
vor fi evocate principalele momente care au condus la unirea Basarabiei cu patria 
mamă, primul eveniment major din anul unionist 1918 – 27 martie. 
 

II. 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. 
 

III. EXPOZIŢII TEMPORARE 
1) 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-
16 februarie 2018); 
2) Mărţişoare pentru mame, expoziţie realizată de preşcolari şi şcolari, în cadrul 
parteneriatelor educaţionale încheiate cu diferite unităţi de învăţământ (28 februarie-9 
martie); 
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3) Biserici şi Sfinţi, expoziţie de pictură cu lucrări semnate de Marian Crângaşu şi 
Marius Nistor (29 martie-15 aprilie); 
4) Podoabele în preistorie, expoziţie itinerantă organizată de Muzeul Judeţean Buzău 
şi alte şapte muzee, ce pune în valoare o serie de o obiecte de podoabă din epoca neo-
eneolitică şi a bronzului timpuriu (20 aprilie-31 mai); 
5) Bosceaua teleormăneană, expoziţie ce pune în valoare această piesă de port (18 mai 
2017-30 aprilie 2018); 
6) Anotimpurile în lumea satului teleormănean, expoziţie ce pune în valoare printr-o 
serie de obiecte etnografice aspecte de viaţă cotidiană, port, tradiţii şi obiceiuri 
specifice celor patru anotimpuri, aşa cum sunt percepute în calendarul popular (18 
mai - 30 aprilie 2019); 
7) Arta din tranşee. Fenomenul Trench-art, expoziţie cu obiecte decorative realizate 
de către soldaţi, prizonieri de război sau civili, în care punerea în valoare este direct 
legată de conflictul armat sau consecinţele sale. Va fi organizată cu exponatele 
colecţionarului Cristian Dumitru din Bucureşti şi cu colaborarea Muzeului „Vasile 
Pârvan” din Bârlad (8 iunie-20 iulie); 
8) Personalitatea lui Gh. Vartic în sculptură şi corespondenţă, expoziţie de artă şi 
memorialistică ce va trata personalitatea sculptorului (27 iulie-27 august); 
9) „Anotimpuri”, expoziţie fotografică itinerantă realizată de grupul de promovare a 
fotografiei de amatori şi profesionişti „La Conacul Fotografilor” (31 august-21 
septembrie); 
10) Colecţii şi Colecţionari, expoziţie dedicată colecţionarilor şi colecţiilor lor în 
cadrul proiectului „Octombrie, Luna Colecţionarului”, ediţia a VII-a (28 septembrie-
26 octombrie). 
 

IV. PARTICIPĂRI EXPOZIŢIONALE ÎN AFARA SEDIULUI (în ţară) 
1) Podoabe străvechi, expoziţie itinerantă organizată de Muzeul Judeţean Buzău şi 
alte şapte muzee din ţară (ianuarie-iunie); 
 

V. CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII” 
Ciclu expoziţional ajuns în al unsprezecelea an de desfăşurare, va continua în 
perioada ianuarie - decembrie, inclusiv cu desfăşurarea concursului Vino la muzeu şi 
câştigă. 
 

VI. PROGRAMELE EDUCAŢIONALE 
VI.1. Prezentări şi dezbateri în cadrul programelor „Muzeul - sursă de cultură 
şi educaţie” şi „Muzeul… te vizitează”. 
 
1) 24 Ianuarie - Unirea Principatelor – 23 ianuarie;  
2) Ştefan Luchian şi Catedrala din Alexandria – februarie;  
3) Tradiţii şi obiceiuri de 9 Martie – martie; 
4) Alegerile legislative din martie 1948 – primele alegeri ale Marii Adunări 
Naţionale – martie; 
5) Arheologie experimentală (I) – martie; 
6) Tradiţii de Sfintele Paşti – aprilie; 
7) Războaiele Balcanice şi Cadrilaterul – aprilie; 
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8) 9 Mai 1877 – 140 de ani de la cucerirea Independenţei – 8 mai; 
9) Ziua Eroilor – 17 mai; 
10) Arheologie experimentală (II) – mai; 
11) Sărbătorile populare ale verii: Rusaliile şi Drăgaica – iunie; 
12) Monumente istorice din Teleorman – octombrie; 
13) Roadele toamnei – octombrie; 
14) Arheologie experimentală (II) – octombrie; 
15) Spitalul de la Poroschia – un act de binefacere al Haritinei Gigârtu – noiembrie; 
16) Omul şi lumea animală în preistorie – septembrie; 
17) Sf. Nicolae, bucuria copiilor – decembrie; 
18) Tradiţii şi obiceiuri de sărbătoarea Crăciunului – decembrie; 
 
VI.2. Muzeul altfel - ediţia a V-a. 
Proiect ce vizează organizarea unor vizite tematice şi a unor concursuri la muzeu, în 
cadrul săptămânilor de „şcoală alternativă” – săptămânile 26 februarie - 30 martie şi 
14 mai - 8 iunie. 
 
VI.3. Şcoala de vară – ediţia 2018 
Proiect educaţional ce va cuprinde o serie de ateliere educative pentru elevi – 
săptămâna 27-31 august. 
 

VII. PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
1) Noaptea muzeelor - a XIV-a ediţie – cel mai important eveniment cultural al 
anului, organizat cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Teleorman, 19 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) Târgul Colecţionarilor, ediţia a VI-a, ce se va desfăşura în cadrul proiectului 
Octombrie - Luna Colecţionarului, 13 octombrie. 
 

VIII. SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
1) 1938 - Instaurarea dictaturii regale – februarie; 
2) Secţia Numismatică Alexandria – 20 de ani de la constituire – 10 mai; 
3) 11 Iunie 1948 – 70 de ani de la naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, 
în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – iunie; 
4) Revoluţia din 1848 – 170 de ani – iunie; 
5) 25 de ani de cercetări arheologice la Vităneşti (1993-2018) – septembrie; 
 

IX. PREMIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN 
A VII-a ediţie a premiilor Muzeului Judeţean Teleorman, instituite în anul 2012, va 
avea loc la 14 decembrie. Vor fi decernate: 
1) Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică; 
2) Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică. 
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X. ACTIVITATEA EDITORIALĂ 
1) Muzeul Judeţean Teleorman. e - Buletin semestrial de informare, anul VII, nr. 
1(13) şi 2(14) – apariţie semestrială, 31 ianuarie şi 31 iulie; 
2) Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, nr. 10/ 2018 – apariţie 
preconizată, septembrie; 

 
 
 
 

Întocmit, 
 

Manager, 
 
 

Dr. Pavel Mirea 
 
 
 
 
 

 


