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În data de 18 mai a.c., cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Muzeelor, 
expoziţiile Muzeului Judeţean Buzău (la sediul central, Colecţia de Etnografie şi Artă 
Populară „Vergu Mănăilă“, Casa Memorială „Vasile Voiculescu“ – Pârscov, Colecţia de 
Chihlimbar de la Colţi) pot fi vizitate gratuit între orele 10.00-18.00. Cu aceeaşi ocazie are loc 
deschiderea sălii de numismatică din cadrul expoziţiei de bază a Muzeului Judeţean Buzău. 

Colecţia de numismatică a muzeului cuprinde tezaure antice şi medievale descoperite 
în zona Buzăului, precum şi monede şi bancnote româneşti şi străine din perioadele modernă 
şi contemporană. În expunere sunt incluse cele mai vechi şi mai valoroase dintre aceste bunuri 
culturale. 

Circulaţia monetară din spaţiul nord-dunărean de-a lungul timpului a fost una 
eterogenă, cuprinzând emisiuni din medii culturale diverse (monede dacice, romane, 
bizantine, poloneze, ungureşti, otomane, austriece etc.). Cele mai frecvente sunt piesele din 
argint, alături de care se regăsesc şi unele monede de aur. 

Expoziţia este organizată cronologic şi în funcţie de emitenţi, monedele fiind însoţite 
de scurte prezentări ale condiţiilor de descoperire. Totodată, publicului îi sunt oferite 
informaţii referitoare la circulaţia monetară specifică fiecărui interval cronologic reprezentat 
în expunere. 

Se remarcă în special tezaurele monetare antice de la Băbeni, Cârlomăneşti, Homeşti, 
Cislău, cele medievale de sorginte occidentală de la Bradu, Săsenii Vechi, Glodeanu Sărat, 
Blăjani, Mânzăleşti, Râmnicu Sărat, precum şi cele otomane de la Cojanu, Maxenu, Pardoşi, 
Nişcov, Buzău şi Roşioru. Alături de acestea colecţia cuprinde şi numeroase descoperiri 
izolate, rezultate din cercetări arheologice sau găsite întâmplător. 

O prezenţă deosebită în cadrul expunerii o constituie colecţia de monede de aur 
aparţinând Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, cuprinzând în principal piese din perioadele 
medievală şi modernă. 

Vernisarea expoziţiei va avea loc pe 18 mai a.c., la ora 12.00, la sediul Muzeului 
Judeţean Buzău (bd. Nicolae Bălcescu, nr. 50). 

Informaţii suplimentare – la telefon 0238.710.561. 
 



 
 
 
 


