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PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR  CULTURALE 

PENTRU  ANUL  2019 
 
 
 

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) Eternul Eminescu miniexpoziţie (15-31 ianuarie); 
2) Mărţişoare pentru mame – ediţia a VII-a (28 februarie-15 martie); 
3) Plaiuri teleormănene – expoziţie de pictură, expun artiştii plastici Marian 
Crângaşu şi Marius Nistor (22 martie – 25 aprilie); 
4) expoziţia Cave Canem – organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Argeş (10 mai-
14 iunie); 
5) Realitate adaptivă, expoziţie de pictură, expune pictorul Svetozar Nedev - Stara 
Zagora, Bulgaria (21 iunie – 19 iulie); 
6) expoziţia Taberei internaţionale de pictură Nenciuleşti – ed. a II-a, expun 
participanţii (25 iulie-23 august); 
7) expoziţia Un trecut glorios al pompierilor (în colaborare cu Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Al. D. Ghica” Teleorman şi Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor 
Naţionale (30 august-17 septembrie); 
8) Colecţii şi colecţionari – ediţia a VIII-a, expoziţie în cadrul proiectului Octombrie 
– Luna Colecţionarului (27 septembrie-25 octombrie); 
9) Din istoria transporturilor în judeţul Teleorman, expoziţie în colaborare cu Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (31 octombrie-6 decembrie); 
10) 30 de ani de la Revoluţia din 1989 (17 decembrie 2019-21 februarie 2020). 
 

III. PARTICIPĂRI EXPOZIŢIONALE ÎN AFARA SEDIULUI 
III.1. în străinătate 
1) Originile Europei. Civilizaţii preistorice între Carpaţi şi Dunărea de Jos, organizată 
de Muzeul Naţional de Istorie a României cu ocazia festivalului „Europalia”, în Belgia, la 
Muzeul Grand Curtius din Liège, 8 noiembrie 2019-26 aprilie 2020. 
Muzeul Judeţean Teleorman va participa cu un număr de trei obiecte din patrimoniul 
arheologic propriu, clasate la categoria „tezaur” (două figurine antropomorfe de lut, 
descoperite la Vităneşti şi un ac de os, descoperit la Măgura). 
 

IV. CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII” 
Ciclu expoziţional iniţiat în 2008, 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) Mica Unire, un pas spre Marea Unire (22 ianuarie); 
2) Tradiţii populare de 9 Martie (13 martie); 
3) Tradiţii şi datini de Sfintele Paşti (24 aprilie); 
4) Proclamarea Independenţei României (8 mai); 
5) 12 mai 1834 – piatra de temelie a oraşului Alexandria (15 mai); 
6) Rebeliunea legionară în Teleorman (30 mai); 
7) 155 de ani de la prima reformă agrară (5 iunie); 
8) Nicolae Bălcescu – 200 de ani de la naştere (7 iunie); 
9) Sărbătorile populare ale verii: Sânzienele şi Rusaliile (11 iunie); 
10) Atelier de arheologie experimentală – partea I (11 iunie); 
11) Cercetările de la Vităneşti Măgurice” (30 septembrie); 
12) Să cunoaştem costumul popular teleormănean (5 noiembrie); 
13) Plantele medicinale şi aromatice din gospodăria bunicilor (15 noiembrie); 
14) Atelier de arheologie experimentală – partea a II-a (22 noiembrie); 
15) Vremea şi timpul (22 noiembrie); 
16) Sfântul Nicolae – Bucuria copiilor (6 decembrie). 
 
V.2. Şcoala de vară – ediţia a VI-a 
Proiect educaţional ce va cuprinde o serie de ateliere educative pentru elevi 
(săptămâna 22-29 august). 
 

VI. PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
1) Noaptea muzeelor - a XV-a ediţie – cel mai important eveniment cultural al anului, 
organizat cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Teleorman (18 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 VII-a, ce se va desfăşura în cadrul proiectului 
Octombrie - Luna Colecţionarului (12 octombrie). 
 

VII. SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
1) 160 de ani de la Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, simpozion (23 ianuarie); 
2) 100 de ani de la naşterea scriitorului Ioan Ianolide, masă rotundă (28 ianuarie); 
3) Cucerirea Budapestei de către armatele române – 1919”, simpozion (15 februarie); 
4) 140 de ani de la naşterea scriitorului Gala Galaction, simpozion (16 aprilie); 
5) Monumente istorice din judeţul Teleorman - bisericile de lemn, simpozion, în 
colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman, de Ziua Internaţională a 
Monumentelor şi a Siturilor, (18 aprilie); 
6) Omul şi lumea animală în preistorie, colocviu în colaborare cu Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti (12 iunie); 
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7) 190 de ani de la semnarea Tratatului de pace de la Adrianopol, simpozion (25 
septembrie); 
8) 1939 – Invadarea Poloniei şi refugiaţii polonezi din jud. Teleorman, simpozion 
(11 octombrie); 
9) Neo-eneoliticul extracarpatic – probleme actuale, simpozion naţional cu participarea 
unor arheologi şi cercetători în domeniul epocii neo-eneolitice (17-18 octombrie). 
 

VIII. PREMIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN 
A VIII-a ediţie a premiilor Muzeului Judeţean Teleorman, instituite în anul 2012 cu 
sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Teleorman, vor fi decernate la 20 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 VIII, nr. 
1(15) şi 2(16) – apariţie semestrială, 31 ianuarie şi 31 iulie; 
2) Buletinului Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, nr. 11/ 2019 (apariţie 
preconizată noiembrie/decembrie). 
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Dr. Pavel Mirea 
 
 
 
 

 


