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PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR  CULTURALE 
PENTRU  ANUL  2020 

 
 

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) Mihai Eminescu – 170 de ani de la naştere, miniexpoziţie de grafică şi cărţi poştale 
ilustrate (15-31 ianuarie); 
2) Calendar de iarnă, miniexpoziţie cu desene realizate de elevii Şcolii Gimnaziale „Mihai 
Viteazul” Alexandria (3-14 februarie); 
3) Odoare bisericeşti între neantizare şi renaştere, expoziţie de restaurare (11-25 februarie); 
4) Dialoguri, expoziţie de pictură, expun artiştii plastici teleormăneni Marian Crângaşu şi 
Marius Nistor (28 februarie-18 martie); 
5). Bulgaria în nuanţe şi culori, expoziţie de goblenuri realizate de Rossitsa Bakalova, 
Bulgaria (19 martie-24 aprilie); 
6). expoziţia itinerantă a Proiectului „Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună” 
(ROBG-476), (5-11 mai); 
7). Cercetări arheologice în jud. Teleorman. Rezultatele decadei 2011-2020 (14 mai-19 iunie); 
8) „De prin sate adunate”, costume populare, în colaborare cu Asociaţia „Etnotique” (15-
29 mai); 
9) Modele tradiţionale pe iile teleormănene, expoziţie dedicată Zilei Universale a Iei, în 
colaborare cu Şezătoare Alexandria (24 iunie-24 iulie); 
10) Privind spre America Latină, artă Iberoamericană din Peru, Columbia, Mexic, Venezuela, 
Argentina, Uruguay, Brazilia şi Spania, în colaborare cu Galeria Goyart, Spania (25 iunie-24 
iulie); 
11) Tabăra internaţională de pictură Nenciuleşti, ed. a III-a (31 iulie-31 august); 
12) Colecţii şi colecţionari, ediţia a IX-a, în cadrul proiectului „Octombrie, Luna 
Colecţionarului” (2-30 octombrie); 
13). Aspecte rurale teleormănene. Realităţile sec. XX, în colaborare cu Biroul Judeţean 
Teleorman al Arhivelor Naţionale (6 noiembrie-11 decembrie); 
14) Aspecte urbane teleormănene. Realităţile sec. XX, în colaborare cu Biroul Judeţean 
Teleorman al Arhivelor Naţionale (18 decembrie 2019-26 februarie 2021). 
 

III. CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII” 
Ciclu expoziţional iniţiat în martie 2008, va continua în perioada ianuarie-decembrie, 
inclusiv cu desfăşurarea concursului Vino la muzeu şi câştigă. 
 

IV. PARTICIPĂRI EXPOZIŢIONALE ÎN AFARA SEDIULUI  
IV.1. în ţară 
1) expoziţia Proiectului „Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună” (ROBG-476), va fi 
itinerantă la Călăraşi, Constanţa şi Craiova (mai-iunie); 
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IV.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, deschisă la 8 noiembrie 2019, va rămâne la dispoziţia publicului 
belgian până la 26 aprilie 2020. 
 

V. PROGRAMELE EDUCAŢIONALE 
V.1. Prezentări şi dezbateri în cadrul programului „Muzeul - sursă de cultură şi educaţie” 
 
1) 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române (23 ianuarie); 
2) Lada de zestre a bunicii (12 martie) 
3) Evenimente politice româneşti din dec.1989-ian.1990”, la Liceul Tehnologic nr.1 Alex. (23 martie); 
4) De la alfabetul chirilic la cel latin - 160 de ani de la introducerea alfabetului latin”, 
prezentare şi atelier la Palatul Copiilor Alexandria (31 martie); 
5) Atelier de arheologie experimentală, partea I (28 aprilie); 
6) 75 de ani de la încheierea celui de - Al Doilea Război Mondial (8 mai) (8 mai); 
7) Cercetarea arheologică în jud. Teleorman. Decada 2011-2020 şi probleme actuale, 
dezbatere în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman (14 mai); 
8) De la regalitate, la comunism şi democraţie – o incursiune în ultimii 100 de ani pe 
tărâm românesc”, prezentare la Liceul Constantin Noica Alexandria, în cadrul unui 
proiect Erasmus (15 mai); 
9) Roadele toamnei (8 octombrie); 
10) Costumul popular teleormănean (13 noiembrie); 
11) Atelier de arheologie experimentală, partea a II-a (17 noiembrie); 
12) Sorcova, obicei popular românesc, atelier de creaţie (10 decembrie). 
 
IV.2. Prezentări şi dezbateri în cadrul proiectului „Muzeul… te vizitează” 
1) Tradiţii de Sfintele Paşti, la Grădiniţa Urlui (1 aprilie); 
2) „Refugiaţi polonezi în judeţul Teleorman - 1939-1940”, la Roşiorii de Vede (28 aprilie); 
3) Ziua Eroilor, la Şcoala Gimnazială Bujoreni (28 mai); 
4) Povestea pâinii (şcoală gimnazială din mediul rural, urmează a fi stabilită) (4 iunie); 
5) 90 de ani de la proclamarea regelui Carol al II-lea (8 iunie 1930), la Liceul Teoretic 
Videle (4 iunie); 
6) Cercetările de la Vităneşti - Măgurice”, la Şcoala Gimnazială Vităneşti (28 septembrie); 
7) „160 de ani de la naşterea Haricleei Darclee (10 iunie 1860)”, la Turnu Măgurele 
(liceu, urmează a fi stabilit) (30 septembrie); 
8) Sfântul Nicolae – ocrotitorul copiilor (4 decembrie). 
 
V.3. Şcoala de vară – ediţia 2020 
Proiect educaţional ajuns la ediţia a VII-a, ce va cuprinde o serie de ateliere şase ateliere 
educaţionale pentru elevi – săptămâna 17-31 august. 
 

VII. PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
1) Evenimentul „Noaptea Europeană a Muzeelor”, ed. a XVI-a (16 mai); 
2) Evenimente de tipul „Ziua Porţilor Deschise” cu ocazia: „Zilei Culturii Naţionale” (15 
ianuarie), „Dragobetelui” (24 februarie), „Zilei Universale a Iei” (24 iunie), „Zilei 
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Internaţionale a Copilului” (2 iunie), „Zilelor Municipiului Alexandria” (28 august), „Zilei 
internaţionale a persoanelor de vârsta a III-a” (1 octombrie); 
3) Evenimentul „Târgul Colecţionarilor”, ediţia a VIII-a (17 octombrie). 
 

VIII. SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
1) 200 de ani de la naşterea lui Al. I. Cuza, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 
Arhivelor Naţionale (20 martie); 
2) Monumente istorice din judeţul Teleorman - conace boiereşti, în colaborare cu Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Teleorman (22 aprilie); 
3) Refugiaţi teleormăneni în Cadrilater, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 
Arhivelor Naţionale (5 iunie); 
4) 145 de ani de la naşterea Reginei Maria (16 octombrie); 
5) Instaurarea Statului Naţional Legionar şi evenimentele din jud. Teleorman (20 octombrie); 
6) O lume dispărută. Fauna cuaternară din jud. Teleorman, în colaborare cu Departamentul 
de Paleontologie al Facultăţii de Geologie, Universitatea Bucureşti (23 octombrie). 
 

IX. PREMIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN 
A IX-a ediţie a premiilor Muzeului Judeţean Teleorman, instituite în anul 2012, va avea 
loc la 18 decembrie. Vor fi decernate: 
1) Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică; 
2) Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică. 
 

X. ACTIVITATEA EDITORIALĂ 
1) Muzeul Judeţean Teleorman. e - Buletin semestrial de informare, anul IX, nr. 1(17) şi 
2(18) (31 ianuarie şi 31 iulie) – apariţie semestrială, 31 ianuarie şi 31 iulie; 
2) Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, nr. 12/ 2020 – apariţie 
preconizată, decembrie; 
3) Muzeul Judeţean Teleorman - Catalogul selectiv al colecţiei de etnografie –apariţie 
preconizată – decembrie. 

 
Întocmit, 

 
Manager, 

 
Dr. Pavel Mirea 

 
 
 

 


