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1. Expoziții la MNIT

INCURSIUNI DACICE ÎN
SPAŢIUL VIRTUAL

S-a putut vizita în continuare expoziția realizată în
cadrul Proiectului SEE „Când viaţa cotidiană antică
devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea
digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din
Munții Orăștiei” – PA16/RO12-LP10/18.02.2015 şi
reprezintă unul dintre obiectivele specifice ale
proiectului. Promotorul acestui proiect este
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, parteneri
fiind Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
Universitatea Babeş-Bolyai şi Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane din Deva.

Detalii. . .

S-a prelungit vizitarea expoziției LIMES până în
toamna anului 2022. Expoziția este una fără 
 precedent în România care a reprezentat o inițiativă
de popularizare a Programului Național LIMES.
Piesele expuse în cadrul expoziției au provenit din
situri care fac parte din frontierele romane de pe
teritoriul României, de pe un areal extins, din cele mai
importante situri arheologice romane din fosta Dacie
și de pe teritoriul Dobrogei și au fost împrumutate cu
generozitate de către un număr impresionant de 13
muzee partenere.

LIMES. Frontierele
Imperiului Roman în
România

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro
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1. Expoziții la MNIT

ZIUA MONDIALĂ 
ART NOUVEAU LA MNIT

Miniexpoziție de obiecte decorative Art Nouveau din
colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei
Ziua Mondială Art Nouveau este sărbătorită începând
cu anul 2013, pentru a evoca memoria a doi mari
reprezentanți ai stilului Art Nouveau: Antonio Gaudi
și Ödön Lechner.
Începând de atunci, la nivel mondial, se organizează în
data de 10 iunie evenimente variate, care readuc în
atenția publicului oamenii și operele ce au marcat
acest curent artistic, poveștile și valorile patrimoniului
Art Nouveau.
Cu această ocazie, în ziua de 10 iunie 2022, Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei a răspuns invitației
lansate de Institutul Național al Patrimoniului pentru
marcarea Zilei Mondiale Art Nouveau și a prezentat
publicului o miniexpoziție cu obiecte decorative din
sticlă, faianță și porțelan, aflate în patrimoniul său,
realizate în stil Art Nouveau.
Printre piesele miniexpoziției au figurat atât piese
originale provenite din centre industriale din Ungaria
(fabrica de porțelan Zsolnay, din orașul Pécs) sau din
Franța (atelierele Daum, Adrien Dalpayrat, Auguste
Delaherche), cât și replici spectaculoase ale unor piese
Sezession din Austria.

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

ISTORIILE CLUJULUI

2021-2022

La sediul muzeului s-a putut vizita în continuare
expoziția Istoriile Clujului, pe care am deschis-o în 21
septembrie, și care este o prezentare sintetică și clară
a ceea ce se știe și ceea ce nu se știe despre Cluj.
Această incursiune în trecutul Clujul, din neolitic până
astăzi, a fost ilustrată cu bunuri din colecția muzeului,
iar temele prezentate au fost alese în funcție de acest
patrimoniu.
Expoziția este deschisă în continuare pentru vizitare. 

Detalii. . .
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1. Expoziții la MNIT

SALONUL DE ARTĂ AL
PROFESORILOR DIN
JUDEȚUL CLUJ

Detalii. . .

Profesorii de arte vizuale din învățământul
preuniversitar din județul Cluj, împreună cu Asociația
Amici Artis, asociația Liceului de Arte Vizuale
„Romulus Ladea” din Cluj-Napoca, cu sprijinul
Consiliului Județean Cluj, al Inspectoratului Școlar
Județean Cluj și al Muzeului Național de Istorie al
Transilvaniei, au organizat ”Salonul de Artă al
profesorilor din județul Cluj”, manifestare artistică ce
a avut scopul de a promova activitatea profesională și
artistică a cadrelor didactice de artă din învățământul
preuniversitar clujean. 
veniment realizat prin finanțare nerambursabilă de la
bugetul Județului Cluj.
Această ediție a expoziției a oferit comunității locale și
iubitorilor de artă o incursiune aflată sub semnul
vizualului, al emoției estetice și a expresiilor culturale
dintre cele mai diverse în contextul actual al lumii
artistice contemporane și abordează o gamă diversă
de tematici și exprimări artistice care reflectă
demersurile și preocupările profesorilor-artiști.

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

102 ANI DE LA SEMNAREA
TRATATULUI DE PACE DE
LA TRIANON

La 4 iunie 1920, în eleganta galerie Cotelle care leagă
palatul Marele Trianon de Trianon-sous-Bois de la
Versailles, într-o atmosferă solemnă, s-a desfășurat
ceremonia de semnare a Tratatului de Pace dintre
Puterile Aliate și Asociate și Ungaria, unul dintre
statele succesorale ale fostei monarhii dualiste.
Completând Tratatul de Pace cu Austria din 10
septembrie 1919, noul document a sancționat definitiv
procesul de dezagregare a monarhiei bicefale
declanșat la sfârșitul Primului Război Mondial.
Cu ocazia Zilei Tratatului de la Trianon, la Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei s-a deschis o mini
expoziție în care sunt expuse documente din timpul
Conferinței de Pace de la Paris care au aparținut lui
Alexandru Vaida-Voevod, în calitate de delegat
plenipotențiar al României (legitimația oficială,
carnetul de membru în Loja Masonică, scrisori, cărți
poștale, hărți).
De asemenea, este expusă și o ruletă folosită la
trasarea graniței dintre România și Ungaria care a
aparținut lui Dumitru Melinescu, unul din numeroșii
experți care au fixat pe teren acest traseu în
conformitate cu prevederile Tratatului de la Trianon.

Detalii. . .
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https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/8246-2/


2. Expoziții în spații neconvenționale

În cadrul expoziției, vizitatorii au putut afla detalii
semnificative, dar mai puțin cunoscute, despre
arhitectura exterioară și interioară a clădirii Teatrului
Național, despre marile personalități ale culturii
clujene și naționale care și-au pus amprenta asupra
istoriei Teatrului și despre spectacolele care au devenit
legendare, evenimentele Ziua și Noaptea Porților
Deschise, Festivalul Întâlnirile Internaționale de la Cluj,
spectacolele în aer liber cu ocazia Zilelor Clujului și,
mai ales, celebrează oamenii de pe scenă și din spatele
scenei care au făcut și fac mereu totul ca magia
teatrului să rămână vie.

CĂLĂTORIE PRIN LUMEA
TEATRULUI NAȚIONAL, 
cu oameni, despre teatru, 

Martie 2022

Detalii. . .

În februarie pe Bulevardul Eroilor s-a putut vedea
expoziția “LIMES Outdoor”. Pe interiorul instalației se
găseau informații despre principalele castre romane de
pe frontiera Imperiului Roman în provincia Dacia. Pe
exterior, se găseau câteva highlight-uri din expoziția
“LIMES. Frontierele Imperiului Roman în România”.
“LIMES Outdoor” a funcționat ca un reminder pentru
faptul că mai sunt doar 2 luni în care se mai puteau
vizita la muzeu expoziția mare LIMES, un proiect unic,
care a reunit cele mai frumoase piese de cultură
romană găsite pe teritoriul României, de la 13 muzee
din țară. 

LIMES
Februarie 2022

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Instalația „10×10” (Blvd. Eroilor)

https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/page/2/
https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/
http://www.transylvaniatrust.ro/article/vernisaj-lostfound-lapidarium2/


2. Expoziții în spații neconvenționale

Expoziție a Centrului de Microscopie din Cluj, cu
ocazia împlinirii a 50 de ani de istorie, care prezintă
lumea prin microscopie electronică, până la nivel
atomic.

SCIENTIFIC MICROART
Mai -Iunie 2022

Detalii. . .

În perioada sărbătorilor pascale, Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei, împreună cu Muzeul Etnografic
al Transilvaniei, a pregătit expoziția (A)ere de
primăvară Istorii. Sărbători. Tradiții într-o încercare
vizuală de a reflecta primăvara de-a lungul istoriei și,
mai ales, conceptul de ritual.
Timpul sacru al sărbătorilor este un timp mitic,
deoarece în cadrul acestui timp anumite evenimente
importante din trecut devin iarăși prezente, prin
urmare timpul devine repetabil, reversibil, este un
timp ciclic.
 Un astfel de ciclu temporal, încărcat cu ritualuri și
elemente sacre, este reprezentat de primăvara,
anotimpul reînvierii și a noilor începuturi.

A(ERE) DE PRIMĂVARĂ
Aprilie-Mai  2022

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Instalația „10×10” (Blvd. Eroilor)
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2. Expoziții în spații neconvenționale

În contextul lucrărilor de restaurare-reabilitare a
Mănăstirii Franciscane din Piața Muzeului, în perioada
2012 -2013, a ieșit la iveală un mormânt, în care cei doi
defuncți se țineau de mâini. Expoziția oferită de MNIT
și găzduită de Iulius Mall a spus, în luna iubirii,
povestea acestei descoperiri arheologice și a arătat,
prin intermediul arheologiei, cum nici măcar moartea
NU poate despărți două suflete care se iubesc. Acest
demers a făcut parte dintr-o serie de expoziții și
activități pe care Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei le-a realizat în spațiile Iulius Mall și prin
care își propune să familiarizeze publicul atât cu
colecțiile muzeului, cât și cu activitatea de pe șantierele
arheologice. Prin găzduirea acestor activități, Iulius
Mall și-a arătat susținerea pentru istoria și pentru
cultura comunității din care face parte.
Sponsorul expoziției: IKONIK

ROMEO ȘI JULIETADE LA CLUJ 
O iubire care a devenit istorie
Februarie 2022

Detalii. . .

Într-o lună dedicată femeii, MNIT și Iulius Mall Cluj-
Napoca au organizat expoziția: Grație și feminitate în
vremuri de demult, cu reproduceri ale unor portrete
feminine din secolul al XIX-lea, gravuri sau portrete în
acuarele, aflate în patrimoniul MNIT. O parte a acestor
gravuri a etalat portrete ale unor personaje feminine
care s-au făcut remarcate în perioada amintită,
ajungând să fie imortalizate în acest fel pentru
activitatea lor deosebită sau pentru viața lor ieșită din
comun. Șirul acestor portrete a pornit de la doamne de
onoare din înalta societate, actrițe celebre în epocă, ori
dansatoare îndrăgite pe scenele europene sau
transilvănene, ajungând până la imaginea unei
sărmane franțuzoaice condamnată la închisoare pe
viață în 1840, într-un proces controversat. Acestor
portrete li sau adăugat o mică serie de portrete
compoziționale, precum și reproduceri de secol XIX
după opere, ilustrând interesul pentru maeștrii artei
universale.

GRAȚIE ȘI FEMINITATE ÎN
VREMURI DE DEMULT 
Martie  2022

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

IULIUS MALL Cluj-Napoca
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2. Expoziții în spații neconvenționale

Moda a fost și este un mijloc de diferențiere, o oglindă a
contrastelor sociale și culturale, dar și o marcă a identității.
Această expoziție reunește piese spectaculoase de
vestimentație din colecția Muzeului Național de Istorie a
Transilvaniei și, prin selecția propusă, ilustrează mai multe
perioade istorice și felul în care moda a evoluat de-a lungul
timpului. Printre cele mai interesante obiecte alese se
numără rochiile de mătase cu broderii fine, realizate cu fir
de aur și de argint, care au revenit la strălucirea lor de
altădată cu ajutorul specialiștilor noștri în restaurare, unele
reprezentând categoria rară a textilelor provenite din
săpături arheologice. Expoziția prezintă și obiecte de modă
masculină: dolmanul guvernatorului Gheorghe Bánffy, care
datează de la începutul secolului al XVIII-lea, dar și
redingota academicianului Constantin Daicoviciu, ilustrând
o ținută de gală din secolul XX. Obiectele sunt relevante
pentru a ilustra moda, mereu în schimbare, precum și felul
în care gustul transilvănenilor se schimbă în raport cu
influențele europene, dar și orientale. Expoziția surprinde și
diferite accesorii vestimentare: bonete, o plasă de păr,
ciorapi, precum și evantaie, ochelari sau baston, toate
menite să aducă acele importante elemente de detaliu care
dau personalitate unei ținute.

PODOABELE TIMPULUI (II)
O ISTORIE A MODEI ÎN TRANSILVANIA
Mai-Iunie 2022

Detalii. . .

Expoziția „Podoabele timpului (I)” a prezentat cele mai
frumoase bijuterii din colecțiile Muzeului Național de
Istorie a Transilvaniei, pe un parcurs de circa 7000 de
ani.
Expoziția și-a propus să etaleze această frumusețe
perenă a bijuteriilor, prezentând, în imagini din
colecția muzeului și cu ajutorul poveștilor, aproape
7000 de ani de istorie a podoabelor. Bogata colecție de
bijuterii și accesorii a Muzeului Național de Istorie a
Transilvaniei a fost expusă selectiv și virtual, în funcție
de spectaculozitatea obiectelor, dar și a diversității
informațiilor care stau în spatele acestora. Multe
povești sunt rezultatul cercetărilor arheologice
desfășurate de-a lungul timpului de specialiștii
muzeului, descoperiri de senzație care au pus la
încercare cunoștințele și puterea de deducție a
arheologilor și au aprins, în același timp, imaginația
publicului pasionat.

PODOABELE TIMPULUI (I)
BIJUTERII
Aprilie  2022

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro
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2. Expoziții în spații neconvenționale

Conservarea și restaurarea pieselor a fost unul din
obiectivele principale ale proiectului, aceste intervenții
asigurând prelungirea duratei lor de viață și, în același
timp, oferind calități estetice suplimentare în vederea
expunerii.
Expoziția reflectă pe deplin rezultatul muncii noastre
colaborative (specialiști, cercetători, conservatori,
restauratori) și aduce în prim plan toate aspectele, care
de cele mai multe ori, rămân ascunse, din pregătirea
bunurilor culturale pentru a fi expuse în muzeu.

Detalii. . .

În luna iunie la Iulius Mall s-a putut vedea o expoziție
care a arătat ce presupune, de fapt, munca de
restaurare și cât de importantă este pentru a obține un
exponat spectaculos pentru public.
Piesele propuse în această expoziție fac parte din
colecția egipteană a MNIT care au fost conservate și
restaurate recent în cadrul Proiectului ZMEA, derulat
pe parcursul a doi ani, și urmează să fie prezentate la
sediul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, în
expoziția „Zei și Muritori din Egiptul Antic” (în august,
2022).
Din cele 100 de piese, pentru această expoziție au fost
selectate cele care se încadrează în grupul mumiilor, al
obiectelor funerare (statuete ushabti, statuete funerare,
sarcofag de pisică), al obiectelor votive (statuete de
divinități) și al amuletelor.

ZEI ȘI MURITORI 
ÎN EGIPTUL ANTIC
Iunie  2022

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro
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3. Expoziții în parteneriat

Detalii. . .

În data de 18 martie 2022 a avut loc vernisajul
expoziției temporare internaționale Királyokés
Szentek. Az Árpádokkora (Regi și Sfinți. Epoca Regilor
Arpadieni), organizată de Magyar Nemzeti Múzeum
(Muzeul Național Maghiar) din Budapesta, în
colaborare cu Szent István Király Múzeum (Muzeul
Regelui Sfântul Ștefan) din orașul Székesfehérvár și
Magyarságkutató Intézet (Institut of Hungarian
Research) din Budapesta, la care participă și Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei cu un bun cultural
de excepție, de la începutul secolului al XIII-lea,
respectiv o bază de colonete geminate descoperită cu
ocazia unor săpături arheologice din anul 1976,
efectuate în zidăria rotondei aflate la nord de fosta
mănăstire benedictină din Cluj-Mănăștur.

REGI ȘI SFINȚI
EPOCA REGILOR ARPADIENI
(KIRÁLYOK ÉS SZENTEK.)
AZ ÁRPÁDOK KORA)

Martie- Iunie 2022

Sediul muzeului din orașul Székesfehérvár, primul
centru al Regatului medieval al Ungariei la 60 km sud-
vest de Budapesta. 

În cadrul expoziției temporare LOST&FOUND
LAPIDARIUM, deschisă în anul 2018 la castelul Bánffy
din Bonțida (jud. Cluj), Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei continuă să prezinte și în acest an șase
piese sculpturale de excepție, realizate între anii 1751-
1753, de sculptorul clujean Johann Nachtigall, piese
care în trecut au figurat printre elementele decorative
ale aticii castelului. Și aceste bunuri culturale se
numără printre acelea care au fost „pierdute în
deceniile nefaste ale secolului 20”, dar găsite, „salvate”
ulterior. (LOST&FOUND LAPIDARIUM, publicat de
Transylvania Trust, 2018). 

LOST&FOUND LAPIDARIUM

Castelul Bánffy din Bonțida

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro
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TURNUL CROITORILOR DE-A
LUNGUL TIMPULUI
Mai 2022, Turnul Croitorilor

3. Expoziții în parteneriat

Detalii. . .

În anul 2018 se împlineau 130 de ani de la construirea
bisericii reformate din comuna Săvădisla (județul Cluj).
Cu această ocazie Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei a împrumutat Parohiei Reformate din
Săvădisla o cristelniță și un tabernacol de factură
gotică care au provenit din fosta biserică reformată –
demolată – a comunei. În zilele noastre aceste bunuri
culturale se află în patrimoniul muzeului de istorie
clujean, iar din septembrie 2018 și până în prezent sunt
expuse în interiorul bisericii reformate din Săvădisla. 

PAROHIA REFORMATĂ DIN
SĂVĂDISLA 

Expoziție semipermanentă de postere care poate fi
vizitată începând cu Noaptea muzeelor. 
Conform informației de pe pagina web a Centrului de
Cultură Urbană Turnul Croitorilor expoziția constituie
„O călătorie fascinantă în istoria Turnului Croitorilor,
cu informații și imagini despre incintele medievale ale
Clujului, breasla croitorilor, diverse ipostaze ale
turnului și modificări prin care a trecut de-a lungul
celor mai bine de cinci secole de atestare
documentară.˝ Expoziția este prezentată în limbile
română, engleză și maghiară.  
Parteneri: Centrul de Cultură Urbană Turnul
Croitorilor, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei,
Asociația Clujul de Altădată.

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro
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4. Proiecte MNIT

Detalii. . .

Principalul rezultat al proiectului ISTER constă în
crearea unui cadru transnațional de cooperare pe
termen lung a actorilor din regiunea dunăreană pe mai
multe niveluri, ca o condiție prealabilă pentru
promovarea utilizării durabile a patrimoniului roman,
în special a rețelei de rute și așezări romane.
Catalogul Traseelor și Așezărilor Romane, care a fost
creat ca urmarea muncii a 16 parteneri din 8 țări
implicate în proiect, consemnează principalele
drumuri romane (viaepublicae) care conectau Imperiul
Roman și duceau de la Roma până în regiunea Dunării.
De-a lungul drumurilor s-au format așezări, care au
înflorit odată cu această rețea. În catalog se regăsesc
descrieri şi fotografii ale locațiilor exacte ale fostelor
avanposturi înfloritoare ale Imperiului Roman, ce se
află astăzi în următoarele țări: Germania, Austria,
Ungaria, Slovenia, România, Bulgaria, Serbia, și Bosnia
și Herțegovina.

ISTER

Catalogul traseelor și așezărilor romane

Detalii. . .

romane (viaepublicae) care conectau Imperiul Roman
și duceau de la Roma până în regiunea Dunării. De-a
lungul drumurilor s-au format așezări, care au înflorit
odată cu această rețea. În catalog se regăsesc descrieri
şi fotografii ale locațiilor exacte ale fostelor
avanposturi înfloritoare ale Imperiului Roman, ce se
află astăzi în următoarele țări: Germania, Austria,
Ungaria, Slovenia, România, Bulgaria, Serbia, și Bosnia
și Herțegovina.

Principalul rezultat al proiectului ISTER constă în
crearea unui cadru transnațional de cooperare pe
termen lung a actorilor din regiunea dunăreană pe mai
multe niveluri, ca o condiție prealabilă pentru
promovarea utilizării durabile a patrimoniului roman,
în special a rețelei de rute și așezări romane.
Catalogul Traseelor și Așezărilor Romane, care a fost
creat ca urmarea muncii a 16 parteneri din 8 țări
impliate în proiect, consemnează principalele drumuri.

Proiect de cercetare arheologică
În luna ianuarie, campania de arheologie aeriană
desfășurată în cadrul proiectului ISTER a scos la iveală
câteva porțiuni din Drumul Chihlimbarului, poate cea
mai importantă rută comercială a antichității.
Îmbinându-se cu mitologia, mai exact cu povestea lui
Iason și a argonauților ce au plecat în căutarea lânii de
aur, acest drum a asigurat transportul „aurului
nordului” de la Marea Baltică şipână la Mediterană,
atât în formă pură, cât și prelucrat în diferite obiecte
care mai de care mai scumpe şi mai frumoase.
Deşi nu este un drum roman în adevăratul sens al
cuvântului, el fiind folosit încă din preistorie, Drumul
Chihlimbarului a reprezentat totuși o arteră vitală pe
parcursul stăpânirii romane. Urmele sale pot fi văzute
astăzi în diferite moduri, de la rămășițele fizice ale
drumului propriu-zis până la bogăția ce împodobește
muzeele lumii: de la camera de chihlimbar a Muzeului
Ecaterina din St. Petersburg, Rusia, la Muzeul din
Gdansk, Polonia, la întregul oraș roman Carnuntum,
Austria şi până la Muzeul Național de Arheologie din
Aquileia, Italia. 
Gyöngyösfalu, Ungaria, Foto: SZABÓ Máté.

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro
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ZMEA 
Zei și muritori din Egiptul antic
(ZMEA)

Detalii. . .

Proiectul de cercetare PHARMATRANS. Farmaciile
secolelor XVI-XX din Transilvania. Colecția de Istorie a
Farmaciei din Cluj-Napoca (PN-III-P4-ID-PCE-2020-
1562) continuă cu cercetarea și conservarea pieselor
pentru catalogului exhaustiv al colecției în 6 volume
(care va fi publicat în 2023). 
Principalele rezultate;
https://pharmatrans.mnit.ro/publicatii-si-prezentari/

PHARMATRANS

Pentru mai multe informații: https ://www.mnit.ro/
Proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021, prin
Programul RO-CULTURA Contract: nr. RO-
CULTURA-A1-2/2020/31.01.2020 Perioada de
desfășurare a proiectului: februarie 2020 - iunie 2022
Valoarea contractului: 615.547,61 LEI (128.719,10 EURO).
Management: Felix Marcu, George Cupcea, Victoria
Barabas Implementare: Eugenia Beu-Dachin, Irina
Nemeti, Diana Bindea, Ioana Cova, Sabin Grapini,
Monica Bodea, Sanda Man. Obiectivul general: punerea
în valoare a colecției egiptene prin realizarea unei
expoziții inovative, cu obiecte conservate și restaurate.

A continuat restaurarea pieselor din colecție. Pentru
detalii poate fi accesat site-ul proiectului zmea.mnit.ro
Mobilierulșilucrările de construire a
spațiuluiexpozițional au fostfinalizate. Încurând va
avealocvernisajulși vor începeactivitățile de
pedagogiemuzeală.

4. Proiecte MNIT

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

https://www.mnit.ro/zmea/
https://pharmatrans.mnit.ro/publicatii-si-prezentari/
https://pharmatrans.mnit.ro/publicatii-si-prezentari/
https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/


HIGH CLASSIC ROOMS.
SALOANE MUZICALE DE
MUZEU
 Episodul I

În deschiderea Nopții Muzeelor 2022, Muzeul Național
de Istorie a Transilvaniei vă propune o transpunere în
timp, printr-un eveniment special. Într-o atmosferă de
salon de epocă, s-a putut admira piese autentice de
mobilier de secol XIX, în timp ce se asculta o variantă
rară a ”Anotimpurilor” lui Vivaldi, de cvartet de
coarde, plus vioară solo și clavecin istoric.
Și, pentru ca atmosfera ”high class” să fie chiar la cel
mai înalt nivel, cvartetul care a interpret programul a
fost Arcadia, cel mai bun cvartet de coarde de la noi și
unul dintre cele mai premiate cvartete din lume.
Sunday Times a scris despre interpretarea lor că este
„o frumusețe care îți străpunge inima”, iar The
Financial Times descria că atmosfera creată de Arcadia
are o asemenea încărcătură, încât ”rezultatul este un
asalt asupra simţurilor, străpungând inima acestei
muzici tulburătoare”.
Alături de ei, la vioară solo, a  interpretat Vlad Răceu,
unul dintre cei mai apreciați violoniști ai generației
sale, cu peste 500 de recitaluri și concerte în palmares.

4. Proiecte MNIT

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Detalii. . .

Ca o dezvoltare a expoziției temporare „Istoriile
Clujului”, muzeul continuă proiectul online”Cluj
Puzzle în 365 de istorii”. Proiectul cuprinde povești
despre Cluj, unde încercăm să adunăm cele mai
relevante și mai frumoase ”piese” legate de orașul Cluj. 
Parteneri: Biblioteca Centrală Universitară Lucian
Blaga, Cluj-Napoca și cu Biblioteca Județeană
Octavian Goga, Cluj-Napoca. Poveste cu poveste,
piesă cu piesă, conturăm identitatea ta, a noastră, a
clujenilor. 
Urmărește paginile de Facebook și de Instagram ale
MNIT.

CLUJ PUZZLE 365 DE ISTORII 

Detalii. . .

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/
https://www.facebook.com/events/676580550096498?ref=newsfeed
https://www.mnit.ro/programe-de-educatie-muzeala/


Detalii. . .

HIGH CLASSIC ROOMS
14 Mai 2022

Detalii. . .

NOAPTEA MUZEELOR LA MNIT 
14 Mai 2022

În deschiderea Nopții Muzeelor 2022, Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei a expus piese
autentice de mobilier de secol XIX creând atmosfera
de salon de epocă, pentru concertul High Classic
Rooms, unde s-a ascultat o variantă rară a
”Anotimpurilor” lui Vivaldi, interpretată de cvartetul
de coarde, Arcadia, alături de vioară solo și clavecin
istoric.
Program: Antonio Vivaldi - „Anotimpurile”
Vlad Răceu vioară solo
Cvartetul Arcadia: Ana Török vioara I, Răsvan
Dumitru vioara a II-a, Traian Boală violă, Zsolt Török
violoncel, Erich Türk clavecin

5. Evenimente

Pentru Noaptea Muzeelor am propus publicului trei
expoziții la sediul MNIT, cu vizitare gratuită: „Istoriile
Clujului”, „Incursiuni dacice în spațiul virtual” și
„LIMES. Frontierele Imperiului Roman în România”
precum și  un eveniment de top „High Classic Rooms.
Saloane muzicale de muzeu” susținut de Cvartetul
Arcadia, plus vioară solo (Vlad Răceu) și clavecin
istoric (Erich Türk). 
Pe lângă evenimentele de la sediul muzeului au fost și
expoziții MNIT în alte locații: la Iulius Mall: „Podoabele
timpului II. O istorie a modei din Transilvania” și
Instalația „10 x 10”. Blvd. Eroilor: (A)ere de primăvară. 
Parteneri: RNMR - Noaptea Muzeelor, Noaptea
Muzeelor din Cluj-Napoca, Iulius Mall Cluj-Napoca,
Facultatea de Teatru și Film, UBB, Opera Română din
Cluj-Napoca, Radio Cluj

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro
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Detalii. . . Detalii. . .

WE ROCK FOR UKRAINE

 

Volumul semnat de istoricul și arheologul medievist
A. A. Rusu conține o „radiografie ardeleană” asupra
jumătății de veac XV care a propulsat Moldova în
centrul atenției Europei, la granița regatelor Ungariei,
Poloniei, principatului Țării Românești și a Imperiului
Otoman. Cu un deosebit spirit critic, autorul
analizează informațiile cunoscute ale culturii
materiale raportate la datele scrise, nivelează
interpretări desuete și intervine cu soluții de analiză
surprinzătoare, asociate realităților contemporane.

5. Evenimente

În primul rând, rolul nostru este acela de a reflecta
istoria. Trecutul care contează. Acel trecut care a
meritat să devină istorie. Am considerat că trebuie să
ne aducem aportul în acest sens și să arătăm lumii ceea
ce se întâmplă. Să oferim o mostră de istorie recentă,
adevărată. Prin acest eveniment organizat de Asociația
„Niște Oameni” și în care am fost unul dintre partenerii
principali, publicul a avut acces direct la mesajele celor
care rezistă în Ucraina. 
Urban Space Radio din Kiev ne-a pus la dispoziție
mărturiile oamenilor care trăiesc războiul, care au fost
transmise prin intermediul vocilor unor actrițe
cunoscute ale Clujului.
Ilustrația evenimentului a fost creată de Elena
Chereshnya, o artistă din Ucraina, din Odessa, care
lucrează via Internet pentru a supraviețui. 
Toți artiștii (câteva zeci) care au participat în acest
eveniment au făcut-o în nume propriu și pro bono.
Toate fondurile obținute din vânzarea de bilete la acest
eveniment au fost direcționate înspre achiziționarea de
bunuri necesare supraviețuirii celor care încă rezistă
în regiunile grav afectate.

LANSARE DE CARTE: ADRIAN
ANDREI RUSU - ”ȘTEFAN CEL
MARE ȘI MOLDOVENII DIN
VREMEA SA”

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro
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6. Arheologie preventivă

 Lucrările de remodelare urbană a centrului orașului
Dej ce au debutat în primăvara anului trecut, au dat
prilej arheologilor de la Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei să investigheze un segment al țesutului
urban din spatele bisericii protestante, acoperit de
Parcul Mic. Au fost identificate fundațiile de piatră a
trei clădiri ce pot fi datate în secolul XVI – mijlocul
secolului XIX și structuri de lemn, urme ale unor
clădiri mai vechi și a unor spații de depozitare care,
după materialul arheologic prezervat din cuprinsul lor
pot fi datate, cel mai devreme, în secolul XV. Au fost
identificat, de asemenea, și segmente din zidul de
fortificație al orașului construit, foarte probabil, după
jumătatea secolului XVII.

ARHEOLOGIE URBANĂ ÎN
CENTRUL ISTORIC AL
ORAȘULUI DEJ, JUD. CLUJ.
PUNCTUL PARCUL MIC

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Patrimoniul urban al străzii Mihail Kogălniceanu (pe numele
său istoric Platea Luporum sau Farkas utca) este eclectic în
ceea ce privește datarea și funcționalitățile sale, iar zona a
atras interesul științific al istoricilor și arheologilor din
perspective variate. Clădirile care flanchează actualmente
strada compun unul dintre cele mai diversificate peisaje
urbane ale Clujului istoric, cu elemente databile din epoca
medievală tardivă și până la începutul secolului al XX-lea.
Documentarea evoluțiilor survenite pe această arteră urbană
majoră a Clujului în cursul epocilor medievală și modernă,
alături de identificarea și cercetarea patrimoniului
arheologic mai vechi, au constituit principalul obiectiv al
lucrărilor arheologice de supraveghere și cercetare
preventivă derulate de la începutul anului de către MNIT.
Întregul proiect de arheologie urbană (aflat în derulare)
reprezintă consecința directă a reamenajărilor stradale din
zonă. Structuri interesante au fost documentate în extrema
de vest a străzii: fundațiile teatrului vechi al Clujului (prima
parte a sec. XIX), alături de mai modestele locuințe ale epocii
moderne târzii (sec. XVIII–XIX).
 În extrema estică, echipa de cercetare a realizat descoperiri
deosebite în piațeta care se dezvoltă în fața bisericii
reformate. Se remarcă fundațiile masive ale unui proiect de
construcție abandonat (turn-clopotniță, databil pe baze
documentare în anii 1647–1648), alături de latura nordică a
incintei cimiteriale din secolele XVI–XVII (redată pe cel mai
vechi plan de situație referitor la Clujul istoric, elaborat în
1584). A fost identificat și un fragment din suprafața
amenajată cu pietriș a vechii Platea Luporum, cea amintită
documentar încă din secolul al XV-lea, precum și primele
morminte ale cimitirului mănăstirii franciscane, preluat
ulterior de către comunitatea reformată.

ARHEOLOGIE URBANĂ PE
STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU

Detalii. . .

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
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6. Arheologie preventivă

În cadrul proiectului de reabilitare a Castelului
Barcsay-Bánffy de la Gilău continuă și în 2022
cercetarea arheologică preventivă în afara zonei
castrului roman. Cercetările cele mai ample s-au
desfășurat în exteriorul castelului, pe latura nordică,
unde au fost identificate două clădiri cu zid din piatră.
Până în momentul de față una dintre acestea a fost
cercetată în detaliu. Pe baza materialului arheologic (în
primul rând fragmente ceramice, dar și obiecte
metalice, cum ar fi două monede din bronz sau doi
pinteni din fier) clădirea se datează în evul mediu
târziu. A fost identificat zidul exterior, o încăpere
adosată în ultima fază de folosire, precum și mai
multe niveluri de călcare și de distrugere. Urme din
epoca romană au fost descoperite sub clădire, însă
fără a putea fi legate de o structură clară. În afară de
clădirea menționată, în mai multe puncte a fost
surprins șanțul de apărare al castelului, a cărui
contraescarpă a fost constituită dintr-un zid masiv
din piatră.

CERCETARE PREVENTIVĂ
GILĂU

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

În perioada 16-20 mai 2022, muzeul nostru a participat
alături de Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime
ale Dictaturii din România (AFDPR) împreună cu
Fundația Doina Cornea  și în colaborare cu Secția
Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție la cea de-a șaptea
campanie de investigații arheologice la Târgu Ocna.
Acțiunea a continuat căutările pentru recuperarea și
identificarea rămăşiţelor pământeşti ale deţinuţilor
politici decedaţi în penitenciarul din localitate.

Cercetările s-au desfășurat în zona cimitirului parohial
aflat lângă biserica ortodoxă cu hramul Sfinții Împărați,
situată lângă penitenciar. Colectiv de arheologi,
specializat în astfel de intervenții, a fost condus de d-nul
Gheorghe Petrov de la Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei din Cluj. Cazul deținuților politici morți în
acest penitenciar și a locurilor unde au fost înhumați,
face obiectul unui dosar de cercetare penală aflat în lucru
la Secția Militară din cadrul Parchetului General. 
În Penitenciarul-Spital din Târgu Ocna, conform unei
evidențe bazată pe surse documentare, în perioada 1950-
1964 au fost încarcerate, pe diferite termene de timp, un
număr de 843 de persoane condamnate pentru delicte
politice, dintre care 74 au decedat în timpul detenției.
Acțiunea de la Târgu Ocna are o dimensiune
recuperatorie, memoria fiind, așa cum se știe, ultima
formă de justiție.

O NOUĂ CAMPANIE ARHEOLOGICĂ
PENTRU CĂUTAREA ȘI
RECUPERAREA RĂMĂȘIȚELOR
PĂMÂNTEȘTI ALE DEȚINUȚILOR
POLITICI MORȚI ÎN PENITENCIARUL
DIN TÂRGU OCNA

Detalii. . .

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/arheologia/
https://www.mnit.ro/
https://www.facebook.com/mnitcluj


7. Conferințe, sesiuni internaționale

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a participat
la organizarea conferinței internaționale Guvernare și
mecenat cultural în secolul al XIX-lea. Aceasta a avut
loc cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la moartea
contelui Gheorghe Bánffy de Losoncz (decedat în data
de 5 iulie 1822), guvernator al Transilvaniei între anii
1787-1822, susținător al vieții teatrale și muzicale din
Cluj, cel care a construit, între anii 1774-1785, Palatul
Bánffy, din centrul orașului de pe Someș. 
 Conferința a fost organizată de MTA KAB – Filiala din
Cluj a Academiei Maghiare de Științe. Parteneri:
Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Societatea Muzeului
Ardelean, Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei,UBB Școala doctorală Studii de
Hungarologie și Asociația Interkulturali-THÉ. 
 În cadrul conferinței au fost prezentate și imagini ale
unor bunuri culturale din patrimoniul muzeului
nostru, cum ar fi două litografii de epocă care îl
înfățișează pe guvernatorul Gheorghe Bánffy sau o
panglică din mătase, brodată de soția acestuia,
contesa Josefa Palm, în anul 1809.
 

GUVERNARE ȘI MECENAT
CULTURAL ÎN SECOLUL AL
XIX-LEA

Detalii. . .

Organizată de Facultatea de Istorie. Centrul de Istorie
Comparată Societăților Antice, Universitatea
București.

Viorica Rusu-Bolindeț, The supply of terra sigillata at
Dinogetia in the Early Roman time (1st – 3rd centuries
AD): the vessels imported from the Western ceramic
centers (în colaborare cu Adriana Panaite și Ioana
Paraschiv-Grigore, Institutul de Arheologie “Vasile
Pârvan” al Academiei Române)

THE 10TH ANNUAL SCIENTIFIC
COMMUNICATIONS SESSION –
ARCHAEOLOGISTS AT MEETING
WITH HISTORY – IN MEMORIAM
PROFESSORUM ALEXANDRU
BARNEA ET ALEXANDRU
AVRAM

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

https://www.facebook.com/mnitcluj/posts/5749202231773217
https://cicsaunibuc.wordpress.com/category/call-for-papers/
https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/


Rorganizată de Facultatea de Artă a Universității
Caroline.
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a participat
prin Florin Mărginean, Between the Local Power
Center and the Ecclesiastical Network. Living in
Castrum Orod in the Árpád Age.

7. Conferințe, sesiuni internaționale

INTERNATIONAL
CONFERENCE POWER IN
NUMBERS. THE ROLE OF THE
RURAL POPULATION IN
CHRISTIANISATION AND
STATE FORMATION II

Detalii. . .

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a participat
prin Dobos Alpár, Oana Toda, Barakk, veremház,
palota. 1500 év lakóépületei egy gyulafehérvári
ásatáson (Baracă, bordei, palat. Spații de locuire pe
parcursul a 1500 de ani cercetate arheologic la Alba
Iulia )- în colaborare cu Nyulas Dorottya și Oana
Toda, Florin Mărginean, Városi régészet és
várostörténet Kolozsváron – Gaál Gábor utca: a
magánterülettől a közterületig (Arheologie urbană și
istorie urbană în Cluj-Napoca – strada Gábor Gaál: de
la privat la public), în colaborare cu László Keve. 

CONFERINȚA
INTERNAȚIONALĂ
ARCHAEOLOGIA
TRANSYLVANICA II,
ORGANIZATĂ DE MUZEUL
JUDEȚEAN MUREȘ

Detalii. . .

Organizată de Facultatea de Artă a
Universității Caroline

11 – 13 mai Praga 

21– 22 mai Târgu Mureș

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

https://upa.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/171/2021/11/Programme_Conference_Power_in_Numbers_II_final.pdf
http://muzeulmures.ro/2022/05/conferinta-archaeologia-transylvanica-2/
https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/


8. Conferințe, sesiuni naționale

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a participat prin
Răzvan Mateescu, Poarta de Est a fortificaţiei de la Grădiştea
de Munte – Sarmizegetusa Regia (colaborare cu Virgil
Apostol). 
Subiectul comunicării a fost reprezentat de Poarta de est a
fortificației de la Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia
care a trecut în epoca modernă şi contemporană prin
numeroase modificări, unele generate de săpături extinse,
arheologice sau nu, altele de lucrările de conservare-
restaurare.
Anvergura săpăturii efectuate de reprezentanții fiscului
austriac la începutul secolului al XIX-lea arată că structurile
antice găsite atunci le-au atras atenția într-un mod aparte,
dar, totodată, a dus şi la o distrugere considerabilă a
vestigiilor. Cercetările din secolul XX au reuşit să identifice
diferite părţi ale construcţiilor de piatră din faza dacică şi
din cea romană, iar lucrările destinate, teoretic, conservării
şi consolidării monumentului, dublate de o „amenajare
/uniformizare” a terenului au afectat monumentul şi
suprafeţele din imediata sa vecinătate. Cercetările
arheologice recente au oferit un set nou de informaţii cu
privire la configuraţia antică a porţii şi, astfel, a devenit
posibilă rediscutarea planimetriei fortificaţiei şi a variilor
etape de construire, respectiv reconstruire.

 

SIMPOZIONUL ARHITECTURĂ.
RESTAURARE. ARHEOLOGIE. 

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Detalii. . .

ANTICHITĂȚI PRE-ROMANE ȘI
ROMANE. ARHEOLOGIE ȘI
ISTORIOGRAFIE. IN
MEMORIAM ALEXANDRI
DIACONESCU  

Detalii. . .

Organizat de Asociația Ara în
parteneriat cu Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” al Academiei Române
5 – 7 mai, on line

În perioada 26-27 mai 2022, s-a organizat un atelier în
formă hibrid „In memoriam Alexandru Diaconescu”,
intitulat Antichități preromane și romane. Arheologie
și istoriografie. Participanţii prezenţi în Aula
Ferdinand a Institutului de Istorie Națională, respectiv
online, au susţinut prezentări pe subiecte de
specialitate, dar au şi evocat personalitatea reputatului
prof.univ.dr. Alexandru Diaconescu.

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a participat
prin Eugenia Beu-Dachin cu Mumii în colecția
egipteană  și Irina Nemeti cu Imagini divine în colecția
egipteană.

https://www.facebook.com/mnitcluj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmnitcluj%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%253D%26fbclid%3DIwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8&h=AT3eYtBoAZ2TQeiv5nRdPqK8xmcTN_SGfrbCYl40yAgYLb0YR4XWw3zfZxzUngFaRjIyKuij8f4gIrxey9mMChTm68jH6gRDWi3ER96djdAKj5tFxRGQ4JiFMYqBVhOAZQs
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
http://www.simpara.ro/ARA-22-626.htm
http://hiphi.ubbcluj.ro/evenimente?n=memoriam_Diaconescu.html


8. Conferințe, sesiuni naționale

Prin intermediul acestui proiect bianual, Muzeul
Dunării de Jos și-a propus să susţină schimburile de
experienţă şi mobilitatea specialiştilor în arheologie
preistorică, epocă clasică, perioada medievală și
etnografie, la nivel naţional, dar şi internaţional,
precum şi să ofere publicului interesat prilejul de a fi
la curent cu ultimele descoperiri şi cercetări din
domeniu.
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a participat
prin Viorica Rusu-Bolindeț cu Influențe și
particularități în producerea ceramicii locale în
provinciile Dacia și Moesia Inferior, reflectate în
câteva studii de caz / Influences and particularities in
the production of local ceramics in Dacia and Lower
Moesia provinces, reflected in some case studies.

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ
INTERNAȚIONALĂ CULTURĂ
ȘI CIVILIZAȚIE LA DUNĂREA
DE JOS, EDIȚIA A XIX-A,
ORGANIZATĂ DE MUZEUL
DUNĂRII DE JOS

Detalii. . .

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a participat
prin:
Răzvan Mateescu, Grădiștea de Munte –
Sarmizegetusa Regia; 
Paul Pupeză, Covasna – Cetatea Zânelor; 
Paul Pupeză  cu Iclod – necropola celtică;
Viorica Rusu-Bolindeț, Palatul guvernatorului
consular al celor trei Dacii de la Apulum.

A XLVI-A SESIUNE NAȚIONALĂ DE
RAPOARTE ARHEOLOGICE,
CAMPANIA 2021, ORGANIZATĂ DE
MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR

2-4  mai, Călăraș

26-28 mai, Oradea

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ,
ORGANIZATĂ DE MUZEUL
CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a participat
prin Viorica Rusu-Bolindeț, Date privind reședința
oficială a guvernatorilor provinciei Dacia - praetorium
consularis de la Apulum.

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

https://expressdecalarasi.ro/sesiunea-stiintifica-nationala-cultura-si-civilizatie-la-dunarea-de-jos/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=422479519883782&set=pcb.422481089883625
https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/


9. Educație muzeală

În ton cu ziua de 1 Martie, specialiștii noștri i-au
învățat pe copii despre ce înseamnă ceramica
preistorică și totodată au produs, împreună cu
participanții la ateliere, mărțișoare pe această temă. 

PREHISTORIC POTTERY
WORKSHOP

Detalii. . .

Acest program tematic, care a cuprins patru ateliere
organizate la sediul Muzeului Național de Istorie a
Transilvaniei, strada C. Daicoviciu, nr. 2, Cluj Napoca,
s-a adresat elevilor din clasele 0-6, și a constat în
confecționarea de armament: spadă ( „gladius”), scut
(„scutum”), coif („galea”), apărătoare de gambă-
cnemidă („ocrea”). În cadrul acestor ateliere elevii au
aflat mai multe despre echipamentul militar specific
soldaților romani, activitățile venind în completarea
expoziției LIMES. Frontierele Imperiului Roman în
România. 

ATELIERUL DE ”ECHIPAMENT
MILITAR ROMAN” 
 

Detalii. . .

26 – 27 februarie, Iulius Mall martie – mai, 2022

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

https://www.mnit.ro/programe-de-educatie-muzeala/
https://www.mnit.ro/programe-de-educatie-muzeala/
https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/


9. Educație muzeală

De ziua copiilor am lansat un nou proiect de educație
muzeală „7 Coline 7, Povești!”, un proiect care își
propune să aducă expoziția „LIMES. Frontierele
Imperiului Roman în România” mai aproape de
înțelesul copiilor. Cum Roma este orașul celor 7 coline,
iar expoziția LIMES se întinde pe 7 săli, am creat un
proiect în jurul a 7 povești despre civilizația Imperiul
roman romană.
Proiectul este realizat de MNIT în parteneriat cu
Asociația HaiHui printre cuvinte. 
Fiecare activitate se desfășoară într-o sală din
expoziție (de fiecare dată alta) și constă într-o
introducere scurtă a conceptului expoziției urmată de o
prezentare al unui eveniment istoric semnificativ
caracteristic  fiecărei săli a expoziției și specific temei
alese. Incursiunea în istorie (realizată de către
muzeograful Monica Bodea din partea MNIT) este
urmată de o poveste mai puțin cunoscută, dar asociată
evenimentului istoric prezentat (poveste spusă de Prof.
înv. Primar Luminița Bratu din partea Asociației
partenere).  
Primul episod: „7 Coline, 7 Povești: Întemeierea Romei”
s-a desfășurat în sala de la intrare în expoziția LIMES,
unde micii participanții  au aflat informații istorice
despre Întemeierea Romei  urmate de  povestea
Întemeierii: Romulus si Remus. Finalul activității a fost
marcat de o serie de jocuri interactive adaptate temei
alese. 

7 COLINE, 7 POVEȘTI
ÎNTEMEIEREA ROMEI

Detalii. . .

31 mai 2022

Proiectul este realizat de MNIT în parteneriat cu
Asociația HaiHui printre cuvinte. 
Fiecare activitate se desfășoară într-o sală din
expoziție (de fiecare dată alta) și constă într-o
introducere scurtă a conceptului expoziției urmată de
o prezentare al unui eveniment istoric semnificativ
caracteristic  fiecărei săli a expoziției și specific temei
alese. Incursiunea în istorie (realizată de către
muzeograful Monica Bodea din partea MNIT) este
urmată de o poveste mai puțin cunoscută, dar
asociată evenimentului istoric prezentat (poveste
spusă de Prof. înv. Primar Luminița Bratu din partea
Asociației partenere).  

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

7 COLINE, 7 POVEȘTI
IMPERIU

29 iunie 2022

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/programe-de-educatie-muzeala/
https://www.mnit.ro/programe-de-educatie-muzeala/
https://www.mnit.ro/


10. Va urma

Obiectivul general: punerea în valoare a colecției
egiptene prin realizarea unei expoziții inovative, cu
obiecte conservate și restaurate
La începutul secolului XX Muzeul Ardelean din Cluj a
fost beneficiarul unor donații care au contribuit la
realizarea unei valoroase colecții egiptene. Ulterior,
acestea au intrat în gestiunea Muzeului Național de
Istorie a Transilvaniei.
Proiectul ZMEA este unul interdisciplinar și are mai
multe obiective specifice, printre care: conservarea şi
restaurarea colecţiei egiptene, precum şi punerea ei în
valoare prin realizarea unei expoziții moderne,
integrate atât din punct de vedere vizual cât și
informațional în galeria expozițiilor internaționale
dedicate acestei teme; perfecționarea unor
muzeografi, restauratori, conservatori prin
colaborarea cu specialiști de la Muzeul de Arte
Frumoase și Facultatea de Arte Plastice din Budapesta;
folosirea unor metode moderne de investigație
(fotografii speciale cu filtre UV și în infraroşu, CT și
radiografii RX ale mumiilor, scanări 3D ale unor
piese); realizarea unui film documentar, dar și a unui
catalog de specialitate.

ZMEA
Zei și muritori din Egiptul antic

Expoziția „Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii
din Etruria și Magna Grecia” se dorește a fi o călătorie
în Etruria și sudul Italiei în secolele 5-3 î. Chr., în
școlile de ceramică pictată, prin intermediul vaselor
cu figuri roșii din patrimoniul Muzelui Național de
Istorie a Transilvaniei și a altor muzee din țară, care
au vase cu figuri roșii, ajunse în patrimoniul lor din
varii colecții și donații paticulare.

GRECII DE PESTE MĂRI.
VASE CU FIGURI ROȘII DIN
ETRURIA ȘI MAGNA GRECIA 

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/

