OFERTA CULTURAL-EDUCATIVĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
PE ANUL 2017
Muzeul Județean Buzău își propune ca și în anul 2017 să răspundă necesităților culturaleducative și științifice ale buzoienilor prin implementarea unor proiecte cultural-educative adresate
tuturor categoriilor de public. Unele dintre acestea reprezintă continuarea activităților inițiate, multe
dintre ele în premieră pentru piața culturală buzoiană, în anul 2016, altele fiind elemente de noutate.
În linii generale acestea sunt reprezentate de prelegeri, lecturi, expoziții temporare, ateliere de creație,
activități în aer liber ș.a. Principalul obiectiv este acela de a continua deschiderea expozițiilor de bază
(arheologie și istorie) de la sediul central al muzeului, dar și Colecția de Etnografie și Artă Populară
Vergu Mănăilă. Un alt scop este acela de a marca corespunzător zilele importante de peste an, zile cu
o importanță deosebită în evoluția istorică și culturală pe plan local, național și internațional.
De asemenea avem în vedere continuarea implicării prin desfășurarea de acțiuni culturaleducative în cadrul unor programe naționale precum Școala Altfel și internaționale precum Noaptea
Muzeelor, Noaptea cercetătorilor ș.a.
În vederea realizării obiectivelor propuse în acest scop Muzeul Județean Buzău își anunță
disponibilitatea pentru a încheia protocoale de colaborare cu unitățile de învățământ, instituții de
cultură, și nu numai, de pe teritoriul județului Buzău, din țară și din străinătate.
De asemenea componenta de cercetare și valorificare științifică va reprezenta o prioritate în
condițiile date și avem în vedere redeschidere șantierelor arheologice, publicarea de volume
științifice, articole și studii, precum și participări la reuniuni științifice din țară și străinătate în
vederea promovării atât a patrimoniului național cât și a activității de cercetare în sine. De asemenea
ne-am propus reluarea organizării sesiunii științifice a Muzeului Județean Buzău, după o pauză de
doi ani.
I. Expoziţii de bază

Proiect: Amenajarea expoziţiei Epoca fierului pe teritoriul judeţului Buzău (parte a expoziţiei de
bază – sala 3)
Perioada: ianuarie - februarie
Responsabil: Sebastian Matei

Proiect: Amenajarea expoziţiei Colecţia de numismatică (parte a expoziţiei de bază – sala 8)
Perioada: ianuarie - februarie
Responsabil: Daniel Garvăn

Proiect: Amenajarea expoziţiei Arheologia Buzăului – repere istoriografice
Perioada: ianuarie - mai
Responsabili: Sebastian Matei, Daniel Costache

Proiect: Amenajarea expoziţiei Istoria modernă și contemporană a Buzăului (parte a expoziţiei de
bază – sala 9)
Perioada: ianuarie - mai
Responsabil: Mădălina Oprea

Proiect: Amenajarea expoziţiei Viaţa privată la sfârşitul secolului al XIX-lea (parte a expoziţiei de
bază – sala 10)
Perioada: ianuarie - mai
Responsabil: Marinela Trandafir

Proiect: Amenajarea expoziţiei de etnografie şi artă populară (Colecția de Etnografie și Artă
Populară Vergu-Mănăilă)
Vernisaj: 24 iunie
Responsabil: Laurenţiu Grigoraş

Proiect: Finalizarea amenajării expoziţiilor din cadrul secţiei de artă
Perioada: ianuarie - decembrie
Responsabil: Rodica Tache
II. Expoziții temporare

Proiect: Lumina din suflet
- expoziţie cu tematică religioasă
- parteneri: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei; colecţionari privaţi
Perioada: 20 aprilie - 20 iunie
Responsabili: Rodica Tache, Marinela Răican

Proiect: Sunetul muzical
- expoziție prezentând o colecţie de automate şi dispozitive muzicale;
- partener: Complexul Muzeal Național Moldova Iași
Perioada: 29 iulie - 24 septembrie
Responsabil: Mădălina Oprea
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Proiect: Obiecte de podoabă în neo-eneolitic în estul României
- expoziţie reunind cele mai valoroase piese de podoabă din colecţiile mai multor muzee din
Moldova şi Muntenia
Perioada: octombrie 2017 – ianuarie 2018
Responsabili: Roxana Munteanu, Daniel Garvăn

Proiect: Cârlomănești 50
- expoziție foto-documentară dedicată aniversării unei jumătăţi de secol de la debutul cercetărilor
arheologice în dava de la Cârlomăneşti
Perioada: noiembrie 2017 – februarie 2018
Responsabili: Sebastian Matei, Daniel Costache

Proiect: In memoriam: EROII noştri din Primul Război Mondial
- expoziţie temporară dedicată eroilor din Primul Război Mondial
Perioada: 1 decembrie 2017 - februarie 2018
Responsabil: Mădălina Oprea

III. Activităţi cultural educative

Program: Ziua Națională a Culturii
- Conferința de presă anuală a Muzeului Județean Buzău prin care instituția își prezintă activitatea
implementată pe anul 2016 și oferta cultural-educativă pentru anul 2017
Perioada: 15 ianuarie
Responsabil: Daniel Costache

Program:
- Vernisarea expoziției Neo-eneoliticul pe teritoriul județului Buzău (parte a expoziţiei de bază);
- Vernisarea expoziției Epoca bronzului pe teritoriul județului Buzău (parte a expoziţiei de bază);
- Lansarea numărului XX din anuarul Mousaios și a numărului al VII-lea din anuarul Analele
Buzăului;
Responsabili: Daniel Costache, Roxana Munteanu.

Program: Mica Unire – Hai să dăm mână cu mână la Muzeul Județean (ediţia a II-a)
- Prezentarea steagurilor de luptă ale structurilor subordonate Diviziei 2 Infanterie Getica;
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- Moment de drill-team organizat de către militarii Diviziei 2 Infanterie Getica;
- Scenetă de teatru (în parteneriat cu Teatrul George Ciprian Buzău);
- Dansarea în cea mai mare Horă a Unirii jucată vreodată la Buzău, în jurul sediului Muzeului
Județean Buzău;
- Scenete teme istorice (organizator: Marinela Trandafir);
Perioada: 24 ianuarie
Responsabil: Daniel Costache

Program: Dragobete vs Sf. Valentin (ediţia a II-a)
- Prelegere publică pe tema Dragobete vs Sf. Valentin;
- Masă rotundă cu tema Tradiții românești de Dragobete;
- Deschiderea Târgului de Mărțișor;
- Ateliere de cusut semne tradiționale – activitate organizată în cadrul Proiectului Ocolul lumii pe
jos. Povestea celor 497 de perechi de opinci (organizator: Marinela Răican, Lucia Duma, Mădălina
Oprea)
Perioada: 24 februarie - 8 martie
Responsabil: Daniel Costache

Program: Zilele femeii la Muzeul Județean Buzău (ediţia a II-a)
- Expoziția temporară Mineralia;
- Organizarea unui moment flashmob într-unul dintre centrele comerciale ale oraşului;
- Expoziția online Tu, mama mea găzduită de contul oficial de Facebook al Muzeului Județean
Buzău, pe site-ul instituţiei şi prezentată prin intermediul unei proiecții pe fațada imobilului;
- Împodobirea copacilor de pe bld. Nicolae Bălcescu cu mărțișoare;
- Un ceai gratuit la muzeu pentru doamne și domnișoare, într-o atmosferă de concert de muzică
medievală;
Perioada: 01 - 08 martie
Responsabil: Daniel Costache

Proiect: Călătorie pe glob / Travel the world
- Lecție interactivă de tip storytelling (parteneriat cu Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T.
Bădulescu, Buzău)
Perioada: aprilie
Responsabil: Mădălina Oprea
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Program: Hronicul Buzoian / Zilele orașului Buzău
- Iniţierea programului Descoperă-ţi oraşul – prin amplasarea în anumite locații din municipiu a
unor panouri informative legate de anumite zone sau monumente istorice din proximitate;
- Prezentarea unor propuneri de trasee cultural-istorice pentru municipiul Buzău în cadrul
programului Buzău-oraș turistic;
- Program zilnic de proiecții de filme istorice în Amfiteatrul Muzeului Județean Buzău;
- Deschiderea Târgului Colecționarilor;
Perioada: aprilie
Responsabili: Laurențiu Grigoraș, Daniel Costache

Program: 140 de ani de la Independența României - 1877-2017
- Proiecția unui film artistic care tratează subiectul câştigării independenţei de stat;
Perioada: 9 mai
Responsabil: Mădălina Oprea

Program: Ziua Europei
- atelier de confecționat stegulețe;
- atelier de colorat;
- face-painting;
Perioada: 9 mai
Responsabil: Mădălina Oprea

Program: Ziua Internaţională a Muzeelor
- deschiderea expoziţiilor permanente amenajate în prima parte a anului 2017 (Arheologia epocii
fierului, Colecţia numismatică, Arheologia Buzăului – repere istoriografice, Istoria modernă şi
contemporană a Buzăului, Viaţă privată la sfârşitul secolului al XIX-lea)
Perioada: 18 mai
Responsabil: Laurențiu Grigoraș

Program: Noaptea Muzeelor
Perioada: 20 mai
Responsabil: Daniel Costache

Program: Ziua Internațională a Copilului la Muzeul Județean Buzău (ediţia a II-a)
- Concurs de desene pe asfalt, cu tema Orașul meu, oraș verde;
5

- Festivalul Sub pecetea Romei – spectacole de re-enactment Garda Apulum;
- Târg de jucării dedicat copiilor;
- Campanie de donații de jucării pentru copiii instituționalizați;
Perioada: 1-5 iunie
Responsabil: Daniel Costache

Program: Ziua Drapelului Național
- Arborarea pe fațada Muzeului Județean Buzău a unui drapel gigant;
- Expoziție foto-documentară Istoria drapelului național al României;
- Atelier de face-painting tricolor gratuit pentru toți copiii care vin să viziteze muzeul;
- Expoziție online de fotografii ale vizitatorilor cu drapelul gigant de pe fațada muzeului, găzduită
pe contul oficial de Facebook al instituţiei;
- video proiecție
Perioada: 26 iunie
Responsabil: Daniel Costache

Program: Ziua Imnului Național
- Expoziție documentară Istoria imnului național al României;
- Interpretarea tuturor imnurilor de stat ale României de către o fanfară militară
- Programul Imnul răsună peste tot (în care interpreți la diferite instrumente muzicale vor interpreta
imnul național de stat al României în diferite locații din oraș, la diferite ore ale zilei);
- Vernisajul expoziției Sunetul muzical (responsabil: Mădălina Oprea)
Perioada: 29 iulie 2017
Responsabili: Daniel Costache, Laurenţiu Grigoraş

Program: Zilele Vasile Voiculescu
- participare la festivităţile Concursului naţional de creaţie literară „Vasile Voiculescu” ediţia a
XXVIII-a – 2017;
- în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Vasile Voiculescu şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Buzău
Perioada: 13-15 octombrie
Responsabil: Mădălina Oprea

Program: Programul național - Școala altfel
- activități cu publicul școlar
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Program: Ziua porților deschise pe șantierul arheologic Pietroasa Mică-Gruiu Dării și
Pietroasele
Perioada: august
Responsabili: Costache Daniel, Sebastian Matei, Gabriel Stăicuț, Cătălin Dinu, Roxana Munteanu,
Daniel Garvăn

Proiect: Manifestări legate de centenarul participării României la Primul Război Mondial Ziua Armatei
- re-enactment Garda Națională de la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia (parteneriat cu Muzeul
Naţional al Unirii)
- manifestări organizate în colaborare cu Divizia 2 Infanterie Getica, Fundaţia Mareşal Al.
Averescu, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Regina Maria – filiala Buzău, Asociaţia Naţională a
Veteranilor de Război – filiala Buzău
Perioada: 25 octombrie
Responsabil: Mădălina Oprea, Marinela Trandafir

Proiect: Ziua Naţională a României
- Vernisaj In memoriam: EROII noștri din Primul Război Mondial
Perioada: 1 decembrie
Responsabili: Liliana Ciobotaru, Marinela Trandafir

IV. Programul de cercetare arheologică

Program: Cercetări arheologice în situl Târcov – Piatra cu Lilieci
(locuire din epoca bronzului, cetate dacică)
- partener: Muzeul Brăilei
Perioada: iunie - iulie
Colectiv de cercetare: Sebastian Matei; Daniel Costache, Valeriu Sîrbu

Program: Șantierul arheologic Pietroasa Mică – Gruiu Dării
(așezare din epoca neo-eneolitică, așezare din epoca bronzului, cetate dacică)
- partener: Muzeul Brăilei
Perioada: iulie – august
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Colectiv de cercetare: Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, Daniel Costache, Laurențiu Grigoraș,
Roxana Munteanu, Daniel Garvăn

Program: Șantierul arheologic Pietroasele – Edificiul cu Hypocaust și Necropola 2
(locuire din epoca romană; cimitir; locuire din perioada medievală)
Perioada: iunie – august
Colectiv de cercetare: Roxana Munteanu, Gabriel Stăicuț, Cătălin Dinu, Daniel Garvăn, Eugen
Marius Constantinescu

Program: Șantierul arheologic Cârlomănești – Cetățuia
(așezare din epoca bronzului, cetate dacică)
- în colaborare cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan Bucureşti şi Digital Domain SRL
București
Perioada: septembrie - octombrie
Colectiv de cercetare: Sebastian Matei, Daniel Costache, Mircea Babeș, Despina Măgureanu, Dan
Ștefan, Magdalena Ștefan, Georgeta El Susi

Program: Șantierul arheologic Cârlomănești – La Arman
(necropolă din epoca bronzului)
- parteneri: Universitatea București, Institutul de Antropologie București
Perioada: iunie – iulie
Colectiv de cercetare: Sebastian Matei, Monica Șandor-Chicideanu, Mihai Constantinescu

Program: Evaluarea potenţialului arheologic al sitului Gherăseni-Movila Cremenea
- sondaj
Perioada: aprilie-mai
Responsabil: Daniel Garvăn, Cătălin Dinu, Roxana Munteanu

Program: Evaluarea potenţialului arheologic al sitului Dobrilești
- sondaj
Perioada: mai-iunie
Responsabil: Daniel Costache, Daniel Garvăn, Roxana Munteanu

Program: Situl arheologic Valea Lupului, punctele Chichilău și La Pod
- evaluare de teren și mici sondaje
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- parteneriat cu Fundaţia culturală Arkadia
Perioada: mai - iunie
Responsabil: Sebastian Matei

Program: Situl arheologic Oreavu – evaluare de teren
- parteneriat cu Muzeul Municipal Râmnicu Sărat
Perioada: octombrie
Responsabil: Sebastian Matei, Roxana Munteanu

Program: Parcul Arheologic Cârlomănești
- Întocmirea proiectului tehnic
- Îngrădirea perimetrului parcului
- Activități cu publicul
Perioada: februarie-septembrie
Responsabil: Sebastian Matei

Program: Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice
Perioada: 15-17 noiembrie
Responsabili: Sebastian Matei, Daniel Costache

În vederea participării la evenimente cultural-educative implementate pe bază de programare
vă rugăm să utilizați nr. de telefon: 0238710561, fax: 0238 710638 secretariatul Muzeului Județean
Buzău, e-mail: www. home@muzeubuzau.ro.
Pe canalele oficiale ale instituției, reprezentate de comunicate de presă, site-ul oficial al
Muzeului

Județean

Buzău:

www.muzeubuzau.ro

și

contul

oficial

de

facebook

https://www.facebook.com/BuzauCountyMuseum vor fi anunțate în timp util toate detaliile
organizatorice pentru fiecare activitate ce urmează a fi implementată.
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