
Programul evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Muzeelor și Nopții Europene a Muzeelor, ediția 2020 

 

 Data Instituția Denumirea evenimentului 

1. 18 mai Muzeul Național de Artă 

al Moldovei 

Inaugurarea în regim online a expoziției temporare Lazăr Dubinovschi, sculptură; Victor Ivanov, grafică – 

110 ani de la naștere. Decernarea Trofeului Artmuseum.  

http://mnam.md/ 
https://www.facebook.com/MuzeulNationalDeArtaAlMoldovei/ 
https://www.facebook.com/mnam.muzeu 

2. 16 mai Muzeul Național de 

Istorie a Moldovei 
Lansarea turului 3D al Muzeului Național de Istorie a Moldovei https://www.nationalmuseum.md/ro/ 
Concursul History facts pentru elevii claselor primare. Detalii: https://www.facebook.com/nationalmuseum/ 

3. 16 mai Muzeul Național de 

Literatura „Mihail 

Kogălniceanu” 

Pe pagina de Facebook a Muzeului și pe canalul de youtube vor fi plasate informații din istoria Muzeului.  

https://www.facebook.com/muzeuldeliteraturachisinau/ 
https://www.youtube.com/channel/UCf6S3JvZMblqVYLVryIlAeg 

4. 18 mai Muzeul de istorie a 

orașului Chișinău 

Vernisajul în regim online a expoziției-concurs de artă vizuală cu genericul: Arta și mitopoetica orașului 

Lansarea proiectului Descoperă Muzeul Orașului Chișinău.  Expozițiile sălilor Muzeului vor fi prezentate 

prin intermediul video spoturilor (durata fiecăruia – 5 minute), filmate în sediul Turnului de Apă  care 

reprezintă expoziția permanentă amplasată în 4 săli expoziționale. 
https://www.facebook.com/Muzeul-de-Istorie-a-ora%C8%99ului-Chi%C8%99inau-104538981149686/ 

5. 16 mai Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie 

Naturală 

PROGRAM disponibil pe pagina Muzeului www.muzeu.md și pe pagina de Facebook  

www.facebook.com/muzeu.md: 

 • pe parcursul întregii zile și nopți: o selecție de fotografii și emisiuni, începând din 2014, care prezintă 

mai multe evenimente culturale organizate și desfășurate în cadrul MNEIN. Unele emisiuni vor fi însoțite 

de translator în limbaj mimico-gestual, iar o parte vor fi disponibile, de asemenea, în limbile rusă și engleză. 

• între orele 14.00-15.00: concursul de ghicitori pentru copii Cunoașteți natura! Concursul va fi transmis 

live, din Grădina Botanică a MNEIN, pe pagina de Facebook. Vizitatorii vor putea răspunde la întrebări 

prin intermediul comentariilor pe pagina de Facebook a muzeului. Primii 3 învingători, cu vârstă de până 

la 15 ani, vor primi diplome de participare și surprize din partea organizatorilor. 

Tot cu gândul la copii și părinți, pe site-ul MNEIN vor fi disponibile fișe de colorat, conținând motive 

de pe scoarțele tradiționale. 

A fost inițiată rubrica „Exponatul zilei”, în cadrul căreia, zilnic sunt postate imagini și descrieri ale 

pieselor cu o valoare deosebită, din expoziția permanentă „Natura. Omul. Cultura” și din colecții. Pe site-
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ul instituției este disponibil turul virtual al muzeului, care oferă posibilitatea de a vizualiza Expoziția 

permanentă „Natura. Omul. Cultura”. 

 16 mai Rezervația Cultural-

Naturală „Orheiul 

Vechi” 

Pe pagina de facebook, vor fi plasate imagini și filmulețe care prezintă în ansamblu, dar pas cu pas, 

peisajele, arhitectura populară, colecții etnografice și arheologice, expoziții, exemple de atitudine față de 

patrimoniu, relația muzeului cu publicul. Unele imagini vor fi adnotate, iar altele, mai cunoscute, publicul 

vizitator va trebui să le descopere.  

PROGRAM: 

- 11.00 - 13.00: istoria muzeificării Orheiului Vechi și procesul de înscriere a acestuia în Lista 

Indicativă UNESCO a patrimoniului universal. 

- 13.00 - 15.00: plasarea unui filmuleț video despre atracțiile de la Orheiul Vechi. 

- 15.00 - 17.00: prezentarea imaginilor despre descoperirile arheologice.  

- 17.00 - 19.00: imagini și un video clip despre modul cum locuitorii au reușit să valorifice bogățiile 

naturale ale locurilor construind locuințe și modelând peisajul, creând arhitectura din piatră. 

- 19.00 - 21.00: publicul va avea ocazia de a  cunoaște pensiunile rurale sunt în satele de aici și 

produsele turistice pe care le oferă. 

- 21.00 - 23.00: totalurile Nopții Muzeelor se va face printr-un dialog interactiv cu publicul. 

Vizitatorii virtuali vor avea posibilitatea să interacționeze cu angajații instituției și să primească 

răspunsuri la întrebările lor.  
https://www.facebook.com/rezervatiaculturalnaturala.orheiulvechi. 

 16 mai Muzeul Raional de 

Istorie și Etnografie 

„Anatol Candu”  

Tur virtual al Muzeului, cu prezentarea expoziției permanente și a expoziției temporare de obiecte croșetate 

a meșterului popular Tatiana Craijdan. 
https://www.facebook.com/MuzeulVasieni/ 

 16 mai Muzeul Ținutului Edineț Excursie virtuală prin sălile Muzeului.  

Reprezentarea patrimoniului muzeului prin imagini: Muzeul Ținutului Edineț – IERI, AZI și MÂINE; 

Expoziție virtuală de fotografii vechi Edinețul depănat în amintiri 
https://www.facebook.com/muzeultinutului.edinet 

 16 mai Muzeul de istorie și 

etnografie, s. Cairaclia 

Pe pagina de facebook vor fi postate filmulețe educative despre pregătirea bucatelor tradiționale, informații 

despre istoria Muzeului din colecția lui I.F. Manolov, fostul director al instituției.  
https://www.facebook.com/primariacairaclia/ 

  Muzeul de istorie și 

etnografie, s. Tvardița 

Istorii din istoria Muzeului din Tvardița. În ziarul Аргументы и факты va fi publicat un articol despre 

istoria Muzeului.  

  Muzeul de istorie și 

etnografie, s. Corten 

Istoria Muzeului din s. Corten în imagini. Vor fi publicate fotografii ale Muzeului în diferite perioade.  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031984891842 
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  Muzeul de istorie și 

etnografie, or. Taraclia 

Vor fi prezentate mai multe emisiuni despre activitatea Muzeului din or. Taraclia. Acestea pot fi accesate 

la următoarele linkuri: 
https://www.youtube.com/watch?v=yPhoayu7bSo 
https://www.youtube.com/watch?v=4It9la3x3NY 
https://bas-tv.md/taraklijskij-muzej-kulturnogo-nasl/ 
https://tuk.md/…/survachki-atribut-bolgarskogo-obrjada-kak…/ 
https://www.youtube.com/watch?v=hMwkCxsv-WY&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=I3JQ1RaHqyM&t=206s 
https://www.youtube.com/watch?v=tKf7ICj58Xg 

 18 mai Muzeul de istorie și 

etnografie, s. Crihana 

Veche 

Călătorie virtuală Răsfoim file din trecut: film despre istoria Muzeului și a colecțiilor acestuia. 
https://www.facebook.com/muzeu.crihanaveche 

 18 mai Muzeul de istorie și 

etnografie, s. Slobozia 

Mare 

Prin fereastra trecutului: Prezentare video a sălii Muzeului. 
https://www.facebook.com/muzeuldeistorie.sloboziamare  

 18 mai Muzeul de etnografie, s. 

Văleni 

Despre Văleni și vălenași: retrospectivă a istoriei Muzeului de la deschidere (2014) și până în prezent. 

Grupul de Facebook https://www.facebook.com/groups/1161431260668071/ 

 18 mai Muzeul satului 

Giurgiulești 

Vernisaj foto Din istoria satului.  

Grupul de facebook https://www.facebook.com/groups/2551517755121499/ 

 18 mai Muzeul satului Zârnești Vernisaj foto: Muzeele pentru egalitate.  

(Disponibil pe pagina de Facebook a Casei de Cultură Zârnești) 

 16 mai Muzeul de Istorie și 

Etnografie, mun. Bălți 

Expoziție online File din istorie. Din activitatea Muzeului de Istorie și Etnografie, mun. Bălți. 
https://www.facebook.com/MuzeuBalti/ 

 16 mai Pinacoteca „A. 

Cantemir” 

Expoziție online Arta ne unește 
https://www.facebook.com/pages/Pinacoteca-Antioh-Cantemir/1588958928087596 

 18 mai Muzeul Raional de 

Istorie și Etnografie 

Telenești 

Expoziție virtuală Filele Muzeului: ieri și azi 

Excursie virtuală prin sălile muzeului Tezaurul memoriei 
https://www.facebook.com/muzeuliliescu/ 

 16 mai Biblioteca Municipală 

„E. Coșeriu” 

Prezentare Muzeele lumii – giuvaiere ale trecutului în oglinda contemporaneității.  
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal%C4%83-Eugeniu-Co%C8%99eriu-B%C4%83l%C8%9Bi-
202236389954318/ 
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