ZIUA & NOAPTEA MUZEELOR
18 – 19 mai 2018
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi vă aşteaptă în perioada 18 – 19 mai 2018 să participaţi la
evenimentul cultural „ZIUA & NOAPTEA MUZEELOR”, conform programului:
■ vineri, 18 mai 2018, interval orar 1000 – 1800 – Ziua Internaţională a Muzeelor;
■ sâmbătă, 19 mai 2018, interval orar 1800 – 0000 (ultima intrare 2330) – Noaptea Europeană a
Muzeelor.
Publicul gălăţean îşi va reaminti, cu acest prilej, cât de importantă este cultura vizitând expoziţiile
din LAPIDARIUM (STR. MR. IANCU FOTEA, NR. 2BIS, LÂNGĂ BISERICA GREACĂ):
„Arheologie – Lapidarium”, „Ambient românesc – ambient european, a doua jumătate a sec. al XIXlea - începutul sec. al XX-lea”, „Civilizaţia tradiţională din sudul Moldovei”, „Personalităţi ale
Unirii Principatelor Române” şi „Medalii şi decoraţii, 1918 – 2018”.
Expoziţia „Arheologie - Lapidarium” oferă publicului vizitator o selecţie substanţială de
bunuri culturale reprezentative pentru patrimoniul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” descoperite în
ultimii 50 de ani (pe teritoriul judeţului Galaţi şi nu numai) şi imagini (inclusiv de arhivă) din siturile
importante ale judeţului nostru.
Arhitectura spaţiului expoziţional şi patrimoniul muzeistic din cadrul expoziţiei „Ambient
românesc – Ambient european, a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea”, permit
sugerarea secvenţială a unor interioare de epocă în care se puteau desfăşura activităţi cotidiene
mondene, familiale sau profesionale, atunci când civilizaţia românească se racorda

la moda

europeană, în ansamblul ei. Fie că au aparţinut unor personalităţi ori unor necunoscuţi, obiectele îmbie
imaginaţia la o călătorie în timpul căreia fiecare se poate considera musafir al unor: saloane mondene,
spaţii de lucru, spaţii de relaxare cu conotaţii variate.
„Civilizaţia tradiţională din sudul Moldovei” propune 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. Prin recompunerea unor modele culturale, specifice
satului de odinioară, se doreşte sensibilizarea publicului vizitator, în vederea păstrării şi conservării, în
forme cât mai nealterate, a moştenirii materiale şi spirituale tradiţionale.
Aspecte importante ale unor personalităţi care au contribuit la „Mica Unire” sunt relevate în
cadrul expoziţiei „Personalităţi ale Unirii Principatelor Române”. Dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza ca Domn al Moldovei şi Ţării Româneşti (5/24 ianuarie 1859), reprezintă primul pas spre
formarea statului modern român.

VERNISAJ: MEDALII ŞI DECORAŢII ROMÂNEŞTI, 1918-2018
sâmbătă, 19 mai 2018, ora 2000
Expoziţia „Medalii şi decoraţii româneşti, 1918-2018” realizată de muzeograf Costel Ilie,
prezintă evoluţia societăţii româneşti în ultima sută de ani, începând cu momentul Marii Uniri de la
1918. Medaliile şi decoraţiile marchează diferite evenimente istorice, cinstesc înaintaşii şi răsplătesc
faptele celor cu merite deosebite. Aceste mărturii în metal constituie o adevărată „arhivă istorică” care
cuprinde cele mai importante evenimente din istoria unei ţări sau a unor comunităţi locale.
Pe parcursul evenimentului se va desfăşura o TOMBOLĂ cu premii oferite de sponsorii noştri:
LOWE IT RAW, RESTAURANT ROYAL, ROYAL PIZZA, LIBRĂRIA HUMANITAS GALAŢI, TEATRUL
DRAMATIC „FANI TARDINI” GALAŢI, GORGONA DESIGN, CINEMA „PROF. IOAN MANOLE”
GALAŢI, EDITURA MUZEULUI DE ISTORIE GALAŢI, LIBRĂRIA „LUCIAN BLAGA”, COPY SHOP
PARMA PRINT.

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”, conform programului:

■ vineri, 18 mai 2018, interval orar 1000 – 1800 – Ziua Internaţională a Muzeelor;
■ sâmbătă, 19 mai 2018, interval orar 1800 – 0000 – Noaptea Europeană a Muzeelor.
Muzeul „Casa Cuza Vodă” şi Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) sunt închise temporar.
INTRAREA ESTE LIBERĂ.

Biroul Relaţii publice,
Nicoleta Gheorghe

MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAŢI
Adresă: Str. Al. I. Cuza, nr. 80, tel.:(40)236/41.24.08; fax2mail:(40)336/88.00.08;
Site: www.migl.ro; e-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com, muzeografi.migl@gmail.com;

Facebook: www.facebook.com/muzeugl; www.facebook.com/muzeuldeistorie.galati

