
SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN 

  
  

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, vă aşteaptă în săptămâna ŞCOLII ALTFEL, 

18 - 22 aprilie 2016, să descoperiţi ISTORIA ALTFEL participând la activităţile ce se vor 

desfăşura în cadrul programului Să ştii mai multe, să fii mai bun, iniţiat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, astfel: 

  

 

"O RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ A ORAŞULUI GALAŢI" (18 – 22 aprilie 2016, 

orele 10
00

 - 18
00

) proiect ce vizează promovarea istoriei locale prin activităţi practice şi 

comunicare. În cadrul acestui proiect, cadrele didactice şi elevii pot vizita expoziţiile din 

secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi: 

„Ambient monden românesc - A doua jumătate a secolului al XIX-lea - prima jumătate a 

secolului XX”; 

„Poliţia română la ceas aniversar. Girofaruri pentru autovehicule prioritare”; 

Exponatul lunii: „Cupa cu trei picioare din tumulul de la Griviţa, judeţul Galaţi”; 

„Jandarmeria gălăţeană - 166 ani de istorie. Tradiţie şi perspectivă”; 

„Ambient interior gălăţean - sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX” 

„Restituiri Makşay”; 

„Smaranda Brăescu - Regina aerului”; 

„Filatelia românească între modernitate şi contemporaneitate”; 

„Medalistica românească între 1839-1939”; 

„De Paşte, în Galaţii de altădată”; 

„Rendez-vous cu Galaţii de altădată”; 

„Ambient tradiţional românesc”. 

                      

 

Tarife de vizitare: 

          ■ Muzeul „Casa Cuza Vodă”, str. Al. I. Cuza, nr. 80: 1 leu; 

  ■ Secţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, str. Domnească, nr. 25: 1 leu; 

          ■ Casa „Muzeul „Casa Colecţiilor”, str. Eroilor, nr. 64: 1 leu; 

          ■ Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu” Suhurlui: 1 leu.  

  

  

  

Marţi, 19 aprilie 2016, ora 9
00 

  

"145 ANI DE LA NAŞTEREA PICTORULUI NICOLAE MANTU", expunere 

susţinută de muzeograf Valentin Bodea în cadrul proiectului educaţional „Muzeul şi şcoala. 

Ora de istorie la muzeu”, proiect care are menirea de a stimula interesul elevilor pentru istorie 

şi de a-i sensibiliza faţă de valorile trecutului, prin organizarea de expuneri, evocări, lecţii de 

istorie, mese rotunde atât la muzeu dar şi la şcoală. 

Loc de desfăşurare: Muzeul „Casa Cuza Vodă”, str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi. 

  

  

  



Miercuri, 20 aprilie 2016, ora 11
00 

 

"SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII", Ediţia a IV-a, la Casa Rurală „Ion Avram 

Dunăreanu” Suhurlui 

Proiectul desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia Culturală pentru tradiţie, istorie şi 

justiţie socială „Casa Rurală Ion Avram Dunăreanu” şi Primăria comunei Suhurlui este 

dedicat Sfintelor Sărbători Pascale care pentru întreaga creştinătate semnifică atât patimile 

lui Iisus Hristos, dar şi bucuria nemărginită a Învierii Lui, a biruinţei vieţii asupra morţii. În 

astfel de momente, creştinii au prilejul de a se bucura, de a se strânge în jurul meselor cu 

bucate, pentru a fi împreună şi a aduce un omagiu acestor sărbători. (muzeograf Ionela 

Daniela Antohe) 

În cadrul manifestării, participanţii vor prezenta un scurt program de dansuri şi jocuri 

populare. 

Loc de desfăşurare: Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu”, comuna Suhurlui, judeţul 

Galaţi. 

  

  

  

  

  

Biroul Relaţii publice 

Nicoleta Gheorghe 

  

 

 


