
Noaptea Muzeelor 2022, la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

 

Sâmbătă, 14 mai 2022, în intervalul orar 1800 - 2400, vă dăm întâlnire la Noaptea 
Muzeelor. 

La Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, instituţie aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Galaţi, vă aşteaptă un maraton expoziţional nocturn, după cum urmează:  

La Secţia LAPIDARIUM (str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2bis, lângă Biserica Greacă) veţi 
descoperi expoziţiile de bază: „REPERE ARHEOLOGICE LA DUNĂREA DE JOS”, 
„AMBIENT ROMÂNESC – AMBIENT EUROPEAN, A DOUA JUMĂTATE a sec. al XIX-lea 
– ÎNCEPUTUL sec. al XX-lea”, „CIVILIZAŢIA TRADIŢIONALĂ DIN SUDUL 
MOLDOVEI”, dar şi cea mai nou vernisată expoziţie temporară: „Lumea păpuşilor – o lume 
minunată”.  Vizitatorii vor putea admira 225 de păpuşi din porţelan care aparţin Muzeului 
Municipal „Regina Maria” din Iaşi şi care vă aşteaptă să le descoperiţi poveştile. 

În cadrul evenimentului european „Noaptea Muzeelor”, la Secţia Lapidarium veţi avea 
ocazia să vă întâlniţi atât cu unii domnitori români, dar şi cu importante personalităţi care au 
contribuit la istoria noastră. Prin bunăvoinţa partenerilor noştri de la Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini”, Alexandru Ioan Cuza şi Elena Cuza, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, 
Mihail Kogălniceanu şi Costache Negri vor fi prezenţi la Noaptea Muzeelor şi veţi putea 
interacţiona cu ei. 

În cadrul aceluiaşi eveniment, Fanfara „Valurile Dunării” din cadrul Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” va susţine un recital la secţia Lapidarium, începând cu ora 2100. 

De asemenea, vă aşteptăm şi la Casa memorială „Costache Negri”, din comuna cu 
acelaşi nume, unde muzeograful nostru, dr. Ovidiu Nedu, va prezenta expoziţia: „Ambient 
românesc - Ambient european: Conacul de la Mânjina”.  

INTRAREA ESTE GRATUITĂ! 

La Noaptea Muzeelor veţi avea parte nu doar de o lecţie de istorie inedită, ci şi de 
surprize. La Secţia Lapidarium se va organiza o tombolă, iar 10 norocoşi vor primi cărţi.  

Ultimul acces în muzeu va fi la ora 2330. 

 

Responsabil Relaţii Publice, 

Aura Cristian 

 


