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COMUNICAT DE PRESĂ

SITUL ARHEOLOGIC POIANA – PIROBORIDAVA
Expoziţia: Situl arheologic Poiana - Piroboridava
Vernisaj: 27 februarie 2008, orele 14
Durata: 27 februarie - 31 martie 2008
Locul: Muzeul de Istorie Galaţi
Program de vizitare: marţi – duminică, 9.00- 17.00
Gratuit: prima duminică din fiecare lună
Muzeul de Istorie Galaţi vă invită miercuri, 27 februarie 2008, orele 14, la vernisajul
expoziţiei Situl arheologic Poiana - Piroboridava , în care sunt expuse bunuri culturale
descoperite în cadrul sondajelor şi cercetărilor arheologice desfăşurate timp de aproape 100
de ani în localitatea Poiana, judeţul Galaţi.
Identificată cu antica Piroboridava, staţiunea arheologică de la Poiana a stârnit
interesul cercetătorilor încă de la începutul secolului al XX-lea când Vasile Pârvan
realizează primele explorări în zonă, urmat în perioada interbelică de Gheorghe Ştefan şi
Ecaterina şi Radu Vulpe. Aceştia îşi vor continua cercetările şi după a doua conflagraţie
mondială, munca lor fiind dusă mai departe de cercetătorii ieşeni de la Institutul de
Arheologie, pentru ca în anii ’80 alături de arheologul Silvia Teodor, de la instituţia
menţionată, să participe şi specialiştii Muzeului Mixt din Tecuci, Stela Ţau şi Mircea Nicu.
Din aşezarea de la Poiana a rezultat un bogat material arheologic ce atestă o locuire
îndelungată începând din epoca bronzului, cele două perioade ale epocii fierului, şi încheind
cu perioada geto-dacică şi cea romană.
Cea mai mare parte din bogatul patrimoniu arheologic rezultat din numeroaselor
campanii de cercetare în situl de la Poiana este deţinut de Muzeul Mixt Tecuci care
împreună cu Muzeul de Istorie Galaţi propune publicului expoziţia Situl arheologic Poiana
- Piroboridava
În expunere sunt prezentate obiecte arheologice din perioade diferite, din epoca
bronzului şi a fierului, până în epoca post-romană. Propunându-şi să înfăţişeze şi activitatea
ce s-a derulat de-a lungul anilor pe acest şantier arheologic, expoziţia conţine informaţii şi
imagini referitoare la campaniile derulate în acest sit de importanţă naţională.
Expoziţia este concepută şi realizată de muzeografii Costel Ilie, din partea Muzeului
de Istorie Galaţi şi Paul Ciobotaru din partea Muzeului Mixt Tecuci, cu sprijinul substanţial
al arheologului expert Mircea Nicu, care a participa la numeroase campanii în situl Poiana.
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