
MARATON EXPOZIŢIONAL NOCTURN 
EDIŢIA A V-A 

  
  

            Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi vă aşteaptă sâmbătă, 20 mai 2017, 
în intervalul orar 1800-0000, să sărbătorim Noaptea Europeană a Muzeelor. 
 
  

În NOAPTEA în care muzeele amintesc cât de importantă este cultura, 
publicul gălăţean este invitat la un maraton expoziţional vizitând secţiile Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi: 
  
 

Secţia „Istorie” (str. Domnească, nr. 25, lângă Biserica Greacă) 
găzduieşte expoziţii temporare cu tematici variate - invitaţii incitante pentru vizitatorii 
din categorii socio-profesionale diverse. Aici, vă aşteaptă „Comorile Peleşului”, o 
expoziţie în care veţi regăsi gustul de colecţionar al Familiei Regale din România, de 
la Carol I la Mihai I, exponatele expuse acum făcând parte din Colecţia de artă 
decorativă a Castelului Peleş. 
             
 

Lapidarium (str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2, lângă Biserica Greacă) deschis 
recent vă aşteaptă cu următoarele expoziţii: „Arheologie - Lapidarium”, „Aurul şi 
argintul antic al României” şi „Civilizaţia tradiţională din sudul Moldovei”. 

Expoziţia de bază „Arheologie – Lapidarium” cuprinde bunuri culturale 
reprezentative din patrimoniul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, descoperite 
în ultimii 50 de ani în  judeţul Galaţi.  

Excepţionala expoziţie „Aurul şi argintul antic al României”, unică prin valoarea 
şi importanţa istorică a celor peste 1000 de artefacte din metale preţioase, a fost 
organizată de către Muzeul Naţional de Istorie a României cu contribuţia a 32 de 
muzee din ţară, printre care se numără şi instituţia noastră.  

Prin organizarea expoziţiei permanente „Civilizaţia tradiţională din sudul 
Moldovei”, ne propunem redarea unei imagini cât mai autentice a culturii şi tradiţiei 
populare româneşti, valorificând ştiinţific şi expoziţional bunurile culturale cu caracter 
etnografic, deţinute de muzeul nostru.  

La ora 2200, vizitatorii prezenţi aici, vor avea parte de o surpriză muzicală 
oferită de Formaţia Kalofonis din cadrul Asociaţiei pentru Promovarea Patrimoniului 
Cultural.  

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

Din iniţiativa unor gălăţeni, în anul 1937 s-a constituit Asociaţia "Casa Cuza 
Vodă" care, din fondurile strânse prin subscripţie publică, donaţii şi contribuţia 
autorităţilor locale şi centrale, a cumpărat fosta casa părintească a lui Alexandru Ioan 
Cuza şi, la 24 ianuarie 1939, a fost inaugurată ca muzeu, sub denumirea de Muzeul 
„Casa Cuza Vodă”.  

Reper istoric important atât pe plan local, cât şi naţional, Muzeul „Casa Cuza 
Vodă” găzduieşte astăzi, expoziţiile: „Ambient monden românesc - a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea - prima jumătate a secolului XX”, „Familia Domnitorului Alexandru 



Ioan Cuza – documente civile”, „Aparatul de radio, mijloc de comunicare”, Exponatul 
lunii: „Tezaurul monetar descoperit la Ţigăneşti, comuna Munteni, judeţul Galaţi”. 

  
  
Muzeul „Casa Colecţiilor”, str. Eroilor, nr. 64, Galaţi   

Rămasă în conştiinţa gălăţenilor sub denumirea de Farmacia „Ţinc”, Muzeul 
Casa Colecţiilor a fost construit între 1899-1900 şi s-a impus în peisajul arhitectural al 
oraşului Galaţi – specific începutului de secol XX – prin elemente stilistice definitorii, 
având ca destinaţie iniţială o farmacie şi locuinţa farmacistului Constantin Ţinc.  

Astăzi, acest edificiu, situat la intersecţia străzilor Traian, Eroilor şi dr. 
Carnabel, găzduieşte expoziţiile: „Ambient interior gălăţean - sfârşitul secolului al 
XIX-lea - începutul secolului XX”, „Restituiri Makşay”, „Smaranda Brăescu - Regina 
aerului”,  „Oameni şi locuri din Bucovina”. 
  
  
Casa memorială Costache Negri, comuna Costache Negri, judeţul Galaţi 

Memoria locurilor marcate de semnificaţii istorice merită a fi perpetuată de-a 
lungul timpului. În comuna Costache Negri (fostă Mânjina) din judeţul Galaţi,  situată 
la o distanţă de aproximativ 40 km de municipiul Galaţi, se află Casa memorială 
Costache Negri (secţie a Muzeului de Istorie Paul Păltănea Galaţi), amenajată în 
fostul conac al  familiei Negri. Aici puteţi vizita expoziţia „Ambient românesc - 
Ambient european: Conacul de la Mânjina”. 

  
  
  
Intrarea este LIBERĂ. 
  
  

Biroul Relaţii publice, 

Nicoleta Gheorghe 
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