
Muzeul de Istorie Galaţi vă invită să luaţi parte la 
 „MARATONUL EXPOZIŢIONAL”  

care se va desfăşura în perioada 18 – 21 mai 2012, şi va cuprinde următoarele  secţiuni: 
 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZEELOR 
 

Vineri, 18 mai, ora 1230-1330, vernisajul expoziţiei: „Sunetul, un miraj perpetuu”, urmat de lansarea 
lucrărilor apărute sub egida Editurii Muzeului de Istorie Galaţi: 

- Basarabia – mărturii documentare (1812 – 2012), autori prof. univ. dr.Ion Negrei şi prof. 
univ. dr. Ion Şişcanu;  

- Basarabia, autor Moise N. Pacu, ediţie facsimilată.  
Evenimentul editorial marchează comemorarea a 200 de ani de la răpirea teritoriului românesc dintre 

Prut şi Nistru. 
Lucrările vor fi prezentate de : 

                                prof. univ. dr. Ion Şişcanu  
                                conf. univ.dr. Ivan Ivlampie  
                                lect.univ. dr. George Enache 
              Evenimentele se vor desfăşura la sediul Muzeului de Istorie Galaţi, din Str. Maior Iancu Fotea, nr.2. 
 

NOAPTEA INTERNAŢIONALĂ A MUZEELOR 
(program de vizitare:  1800 – 0200) 

 
Sâmbătă, 19 mai, ora 2000, la Muzeul „Casa Cuza Vodă”, din Strada Cuza Vodă, nr.80, vernisajul 

expoziţiei de numismatică „Sistemul monetar românesc – 145 de ani de existenţă”.   
Între orele 21 – 2130, elevi ai Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” din  Galaţi vor susţine un concert 

nocturn.  
 

Pe tot parcursul Nopţii Internaţionale a Muzeelor, publicul gălăţean este invitat să viziteze expoziţiile 
găzduite de cele trei secţii ale Muzeului de Istorie Galaţi: 

 
Sediul Muzeului de Istorie Galaţi, Str Maior Iancu Fotea, nr. 2: 

 
a)  Expoziţia cu titlul „Mărturii arheologice. Situl Negrileşti – Curtea Şcolii”. 
b) Din ciclul „Colecţii şi Colecţionari”, expoziţia de carte poştală veche, „Dor … de satul românesc”, 
colecţionar Nicolae Stan. 
c) Expoziţie de aparatură muzicală şi radiofonică, cu titlul „Sunetul, un miraj perpetuu”. 
d) Expoziţia „Basarabia, pământ românesc”, dedicată unirii Basarabiei cu România (27 martie 1918) 

 
Muzeul „Casa Cuza Vodă”, Str. Cuza Vodă, nr. 80 

 
a) Expoziţia permanentă: „Numismatică, medalistică, filatelie”. 
b) Expoziţia „Ambient monden românesc” (a doua jumătate a sec. XIX-prima jumătate a sec. XX). 

 
Muzeul „Casa Colecţiilor”, Str. Eroilor, nr. 64 

 
a) Expoziţia dedicată unei personalităţi din pionieratul aeronauticii româneşti: „Smaranda Brăescu – 

Regina Aerului”. 
b) Expoziţia „Restituiri Maksay”. 
c) Expoziţia „Ambient gălăţean, sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX”. 

 
 



 
“ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA” 

 
Luni, 21 mai 2012, ora 11,30, la Casa Memorială „Costache Negri”, din comuna Costache Negri, vă 

aşteptăm pentru a lua parte la manifestarea tradiţională, „Întâlnirile de la Mânjina” ce se va desfăşura sub 
semnul celor 200 de ani de la naşterea lui Costache Negri (1812 – 2012). 

Vizitatorul care trece pragul cadrului expoziţional actual, „Ambient românesc – Ambient european: 
Conacul de la Mânjina”, intră în atmosfera tradiţionalelor întâlniri de la Mânjina, la care erau prezenţi Nicolae 
Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza … 

 Ospitalitatea spaţiului este conferită de obiectele de artă decorativă, fotografii şi corespondenţă de 
familie, lucrări de artă plastică care au aparţinut lui Costache Negri, fiicei sale, familiilor surorilor lui, altor  rude 
şi prieteni, mai mult sau mai puţin cunoscuţi publicului larg.  

Pas cu pas, sunt sugerate clipe de viaţă cotidiană patriarhală ale unor oameni care au gândit şi trăit 
momente importante ale istoriei naţionale. 

Programul de la Mânjina se deschide cu un „Te Deum”, serbarea fiind continuată cu programele 
artistice susţinute de famfara „Valurile Dunării”, de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, şi de grupuri şi 
ansambluri folclorice din judeţ. 
 

Accesul este GRATUIT pe tot parcursul „MARATONULUI EXPOZIŢIONAL”. 
 

Vă aşteptăm la START ! 


