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COMUNICAT DE PRESĂ 

„Noaptea muzeelor” 

 
Muzeul de Istorie Galaţi, vă invită sâmbătă, 14 mai 2011, la Noaptea muzeelor. Cu acest prilej, 

publicul vizitator este invitat, începând cu ora 1800, la Muzeul „Casa Cuza Vodă” Galaţi, str. Al.I.Cuza, 

nr. 80, să participe la vernisarea expoziţie temporare: 

„Mihail Kogălniceanu – Repere ale unui stil de viaţă” 

Dedicată împlinirii a 120 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Mihail Kogălniceanu (n. 6 

septembrie 1817, Iaşi – d. 20 iunie 1891, Paris), expozitia conturează repere ale universului existenţial 

al acestuia, pornind, în principal, de la tipologia obiectelor din colecţiile instituţiei muzeale gălăţene, 

care au aparţinut familiei acestei personalităţi marcante a secolului al XIX-lea.    

În cadrul ambiental sugestiv pentru universul cotidian familial, sunt prezentate şi documente, 

fotografii, medalii şi decoraţii care denotă aspecte relevante pentru viaţa şi activitatea, precum şi pentru 

recunoaşterea, antumă ori postumă, internă sau internaţională, a meritelor lui Mihail Kogălniceanu în 

istoria românilor. 

 Colecţiile speciale ale Bibliotecii „V.A.Urechia” Galaţi, au oferit repere foto-documentare 

menite să completeze oportun proiectul expoziţional propus vizitatorilor, iar Teatrul Dramatic „Fani 

Tardini” Galaţi, va oferi o  surpriză celor prezenţi la eveniment. 

 

De asemenea, în intervalul orar 1800-100, intrarea este liberă la toate secţiile Muzeului de Istorie 

din oraş, după cum urmează: 

Sediu, str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2 
Expoziţie: Situl Tirighina-Bărboşi. Restituiri arheologice  

 
Muzeul „Casa Cuza Vodă” , Galaţi, str. Al. I. Cuza, nr. 80; 

                  Expoziţii permanente: Ambient monden românesc – A doua jumătate a     
                             secolului al XIX-  lea - prima jumătate a secolului XX; 
                             Numismatică, Medalistică, Filatelie ;  

                 Expoziţie temporară: Mihail Kogălniceanu -Repere ale unui stil de viaţă
 

            Muzeul „Casa Colecţiilor” Galaţi, str. Eroilor, nr. 64; 
                 Expoziţii permanente:Ambient interior gălăţean - Sfârşitul secolului al XIX-lea     

                           începutul secolului al XX-lea; 
                          Restituiri Maksay; 
                          Smaranda Brăescu - Regina aerului  

                 Expoziţie temporară: De Paşte, în Galaţii de altădată 
 
 

RELAŢII PUBLICE, 
muzeograf Ionela ANTOHE 
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