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Argument
Aceasta nu este o carte obişnuită, ci este de
fapt o carte de vizită mai altfel.

Între coperţile sale veţi găsi informaţii
despre teatrele, muzeele şi bibliotecile
oraşului, dar şi despre unele dintre centrele
sale culturale, grădina zoologică şi grădina
botanică, opera şi opereta, şcoala de artă şi
universitatea populară de arte, filarmonica,
radioul public şi târgul Gaudeamus,
corurile Madrigal şi cel al Radio România,
arhiva de filme.
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Cu ajutorul ei veţi cunoaşte mai bine care
sunt instituţiile culturale din Bucureşti şi ce
programe oferă ele şcolilor, profesorilor,
copiilor şi tinerilor.
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Cum pot educatorii culturali care lucrează în aceste instituţii să contribuie
la o educaţie de calitate? Cum pot veni în întâmpinarea cadrelor didactice
pentru a le sprijini să împrospăteze informaţia pe care o transmit, să îşi şle‑
fuiască metodele de predare şi să îi motiveze pe elevi să înveţe, să fie creativi
şi să se dezvolte armonios, intrând în contact cu valori, cunoştinţe şi emoţii
care îi ajută să se înţeleagă şi să cuprindă lumea din jurul lor — atât pe cea
din prezent, cât şi pe cele care au fost şi nu sunt încă? Ce oportunităţi pentru
educaţia artistică, educaţia prin şi pentru cultură a copiilor şi tinerilor există
în sectorul cultural public din Bucureşti?
La unele dintre aceste întrebări răspund chiar instituţiile care îşi prezintă
istoria, profilul cultural şi programele dedicate sau deschise şcolilor. Pentru
răspunsuri de profunzime, despre metode şi idei de proiecte, site‑ul
www.culturaineducatie.ro este locul de unde puteţi afla şi consulta mai
multe ghiduri, analize şi sugestii metodologice concrete pentru a aduce arta
şi patrimoniul în şcoală. Toate sunt realizate cu fonduri publice şi vă sunt
oferite gratuit.
În centrul preocupărilor noastre se află credinţa că arta este o resursă
nepreţuită pentru îndrumarea energiei, curiozităţii şi disponibilităţii copiilor
pentru a se dezvolta emoţional, intelectual, creativ şi social, a le creşte încre‑
derea şi stima de sine, a‑i încuraja să‑şi recunoască şi să‑şi exprime propriile
emoţii şi sentimente, a se conecta mai bine cu propriul corp, a comunica efi‑
cient, a învăţa cum să funcţioneze ca o echipă alături de alţii şi să preţuiască
valorile şi comportamentele care întreţin o societate liberă şi democratică.
Ceea ce pot realiza cadrele didactice în timpul orelor de curs cu materialele
şi resursele directe, inclusiv prin propriile abilităţi şi cunoştinţe, poate fi
completat în mod ingenios şi eficient prin resurse culturale. De la ateliere la
vizite ghidate, spectacole şi proiecte dedicate şcolilor, copiilor şi familiilor,
la expoziţii şi cursuri, resurse metodologice şi chiar sprijin pentru a preda,
instituţiile culturale din Bucureşti îşi deschid porţile pentru a fi vizitate şi
explorate, iar unele dintre ele caută în mod constant şcoli şi cadre didactice
pentru a realiza proiecte împreună.

Susţineţi alături de noi prezenţa culturii în educaţie aducând mai multă artă
în practica dumneavoastră pedagogică, iubind arta, apreciind patrimoniul
şi formând noi generaţii de adulţi care înţeleg, experimentează, se bucură,
caută şi gândesc critic arta şi, prin ea, lumea în care trăiesc şi pe sine!
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Şcoala nu înseamnă doar sala de clasă, iar educaţia nu înseamnă doar lecţii,
studiu individual, teme şi examene, ci se poate întâmpla oriunde şi oricând.
Îmbinând metodele formale cu cele nonformale, activităţile desfăşurate în
unitatea de învăţământ cu trasee şi expediţii, ore de curs la muzeu, teatru
sau în bibliotecă, şcoala se conectează la lume şi copiii învaţă că educaţia
poate fi peste tot. Dascălii buni ştiu asta, iar copiii recunosc acest fapt,
atunci când li se oferă ocazia să experimenteze ce poate însemna „şcoala în
afara şcolii”.
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A
Programul de susţinere financiară a proiectelor culturale inde‑
pendente al Primăriei Municipiului Bucureşti prin ARCUB —
Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti
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ARCUB, Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, selectează, finanţează şi
promovează idei, proiecte şi activităţi noi în cultură, fie că provin din artele
vizuale, artele spectacolului, din educaţia prin cultură, cinematografie sau
dans contemporan.
În fiecare an, Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti — ARCUB lansează
Programul de susţinere financiară a proiectelor culturale, un apel deschis
către artişti şi organizaţii culturale, pentru proiecte şi acţiuni inovatoare
care îmbogăţesc şi diversifică viaţa culturală a oraşului Bucureşti. Finanţările
acordate sunt nerambursabile şi se acordă în urma unui proces de selecţie.
În perioada 2014–2016, aproximativ 180 de proiecte finanţate de ARCUB au
reuşit, prin desfăşurarea lor, să ofere o nouă viziune în industria creativă
românească şi să satisfacă diversitatea nevoilor bucureştenilor, aducând în
oferta culturală din capitală un echilibru între clasic şi inovator.
Programe de finanţare: Bucureşti 555, Eşti Bucureşti, Bucureşti
oraşul in‑vizibil.

Arhiva Naţională de Filme — Cinemateca Română
Înfiinţată în 1957, Arhiva Naţională de Filme — Cinemateca Română, subor‑
donată direct Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), este o instituţie
publică de cultură, de interes naţional, având ca obiect de activitate evi‑
denţa, cercetarea, colecţionarea, conservarea, restaurarea şi punerea în
valoare a patrimoniului cinematografic naţional, precum şi organizarea
de evenimente specifice, dezvoltarea şi promovarea culturii şi a educaţiei

A

cinematografice în România, prin sălile de cinema Eforie („Jean Georgescu”)
şi Union („Paul Călinescu”) ale Cinematecii Române din Bucureşti.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Minicinema (proiecţii speciale pentru copii şi adolescenţi, cu tarif minimal,
în dimineţile de weekend la Cinemateca Union), proiecţii speciale pentru
programul naţional Şcoala Altfel, Cinemateca pentru toţi, Cinemateca licee‑
nilor, CinemAddicts etc.
Sediul central Arhiva Naţională de Filme: Şos. Sabarului nr. 2, Jilava, Ilfov
Sala Eforie („Jean Georgescu”): Str. Eforie nr. 2, sector 5, Bucureşti
Sala Union („Paul Călinescu”): Str. Ion Câmpineanu nr. 21, sector 1, Bucureşti
www.anf‑cinemateca.ro
www.facebook.com/cinemateca.romana
cinematecaromana@gmail.com
021 450 12 67 (sediul central)
021 313 04 83 (Sala Eforie)
021 313 92 89 (Sala Union)

Arhivele Naţionale ale României
Arhivele Naţionale ale României sunt păstrătoare ale patrimoniului docu‑
mentar al ţării. Înfiinţate prin Regulamentele Organice — în 1831 în Ţara
Românească şi în 1832 în Moldova —, ele devin instituţie centralizată a sta‑
tului român unitar în 1862. Printre personalităţile culturale care au condus
această instituţie se numără Gheorghe Asachi, Gheorghe Sion, Ion Heliade
Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Dimitrie
Onciul, Constantin Moisil ş.a. Au lucrat temporar ca arhivişti George
Călinescu şi Mihai Eminescu.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Vizite ghidate cu prezentări de documente (elevi în clasele a II‑a–a XII‑a) şi
ateliere de scriere chirilică pentru cei mai mici (clasa pregătitoare şi clasa I).
Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, Bucureşti
www.arhivelenationale.ro
www.facebook.com/Arhivele.Nationale.ale.Romaniei
publicatii@arhivelenationale.ro
021 315 24 46
Persoane de contact: Elena Muşat, Laura Dumitru
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Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” reprezintă un simbol al României
moderne, un spaţiu încărcat de istorie şi spiritualitate, reper în peisajul
cultural bucureştean şi una dintre cele mai importante instituţii infodocu‑
mentare în cadrul sistemului naţional de biblioteci. Istoricul bibliotecii stă
sub semnul lui Carol I, primul rege al României şi iniţiatorul unui amplu
proces de modernizare a statului. Fundaţiunea Universitară „Carol I” a fost
inaugurată la 14 martie 1895, având ca misiune formarea elitei intelectuale
româneşti. În anul 2006, prin Hotărâre guvernamentală, Biblioteca Centrală
Universitară a primit numele fondatorului său.
Aproape complet distrusă în timpul Revoluţiei din 1989, clădirea a fost refă‑
cută în perioada 1990–2007. În prezent, complexul arhitectural al BCU „Carol
I” se compune din trei corpuri. Corpul Fundaţie, proiectat de arhitectul
francez Paul Gottereau, se remarcă printr‑o arhitectură eclectică, cu ele‑
mente neoclasice, specifice sfârşitului de secol XIX. Corpul Boema, proiectat
de arhitectul Mircea Voinescu şi inaugurat în noiembrie 2001, este o clădire
modernă, considerată una dintre cele mai frumoase 100 de biblioteci ale
lumii conform unei clasificări a Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de
Bibliotecari şi Biblioteci (IFLA). Corpul Dacia a aparţinut Băncii Dacia până
în anul 1950. Aula Fundaţiei Regale, dedicată întâlnirilor cu profil cultural
şi ştiinţific reprezintă bijuteria complexului, locul unde au păşit şi unde
au răsunat vocile unor importante personalităţi ale vremii (Constantin
Rădulescu‑Motru, Gh.I. Brătianu, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Tudor Vianu,
Mircea Eliade, Octavian Goga, Constantin Noica ş.a.). Sala Profesorilor,
puternic afectată de incendiul devastator din 1989, a fost refăcută după ori‑
ginal şi redeschisă în anul 2007, cu ocazia Zilelor Bibliotecii. În ianuarie 2011
a avut loc festivitatea de dezvelire a statuii ecvestre din faţa clădirii Fundaţiei.
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este o instituţie publică, cu perso‑
nalitate juridică, subordonată şi finanţată de Ministerul Educaţiei Naţionale,
având misiunea de a sprijini învăţământul şi cercetarea. Complexul BCU
„Carol I” este constituit din unitatea centrală (unde funcţionează şi Secţia
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Pedagogică „I.C. Petrescu”) şi 16 biblioteci filiale în cadrul fiecărei facultăţi
de profil a Universităţii din Bucureşti. Fondul de publicaţii al Bibliotecii
însumează 2 milioane de volume, reunind colecţii cu caracter enciclope‑
dic (în unitatea centrală) şi colecţii specializate pe domenii ale cunoaşterii
(în filiale). Accesul în unitatea centrală este permis tuturor categoriilor de
utilizatori peste 18 ani, pe baza permisului de acces. Biblioteca dispune de 12
săli de lectură dotate la standarde moderne, cu o capacitate totală de 461 de
locuri, 2 cabinete individuale de studiu, spaţii de conferinţe (Aula, Salonul
„Carol I” şi Foaier) şi alte facilităţi. BCU „Carol I” a fost prima bibliotecă infor‑
matizată din România.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
BCU „Carol I” pune la dispoziţia utilizatorilor o ofertă diversificată, de la ser‑
vicii specifice — accesare informaţii online, studiu în sălile de lectură, împru‑
mut, schimb interbibliotecar, acces la Internet, închiriere laptop, consultare
baze de date, furnizare de documente la distanţă şi bibliografii la cerere,
cursuri de formare profesională iniţială şi continuă etc., până la servicii cul‑
tural‑educaţionale adresate publicului larg — conferinţe, dezbateri, lansări
şi prezentări de carte, expoziţii, tururi de vizitare, concerte, proiecţii de
filme, spectacole de teatru şi proiecte culturale de referinţă, precum Strada
de C’Arte, Şcoala Altfel, Ziua Bibliotecarului, Ziua Internaţională a Cărţii şi
a Drepturilor de Autor, Noaptea Muzeelor, Noaptea Albă a Galeriilor.
16
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Str. Boteanu nr. 1, sector 1, cod poştal: 010027, Bucureşti
www.bcub.ro
office@bcub.ro
www.facebook.com/BibliotecaCentralaUniversitaraCarolI
021 312 01 08

Biblioteca Metropolitană Bucureşti
Biblioteca Metropolitană Bucureşti (BMB), prin cele 31 de filiale ale sale, faci‑
litează accesul gratuit şi nediscriminatoriu la drepturile culturale fundamen‑
tale, servind ca centru comunitar care susţine activ informarea, cercetarea,
educaţia şi recreerea locuitorilor din Bucureşti şi din judeţul Ilfov şi care
contribuie activ la îmbunătăţirea calităţii vieţii bucureştenilor prin oferta ei
inovatoare şi programul integrat de servicii cu caracter public.
Toate serviciile BMB sunt gratuite.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Şcoala Altfel se desfăşoară în perioada mai–iunie şi vizează ateliere de
lectură/creativitate/ateliere pe tema comportamentului preventiv în cazul
dezastrelor naturale şi ateliere de educaţie financiară.

Atelierele de lectură creează un cadru propice pentru formarea şi dezvol‑
tarea capacităţilor de înţelegere, analiză şi interpretare de text.
Atelierele de creaţie dezvoltă abilităţile practice şi stârnesc creativitatea şi
imaginaţia copiilor, care ajung să creeze cu mâinile lor diverse obiecte.
BMB pune la dispoziţie materialele necesare.
Atelierele pe tema comportamentului preventiv în cazul dezastrelor natu‑
rale se concentrează pe informaţii/simulări de comportament optim îna‑
inte, în timpul şi după cutremur. Astfel, participanţii vor fi capabili: să
descrie elemente importante în ceea ce priveşte amenajarea preventivă
a locuinţei, să execute poziţiile de siguranţă, să cunoască elementele
constitutive ale unui rucsac de urgenţă, să realizeze un plan simplu de
siguranţă pentru familia lor şi să evacueze locurile periculoase.
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Atelierele de educaţie financiară asigură cunoştinţe de bază despre bani,
schimburi economice şi instituţii bancare.
Prima zi la bibliotecă se desfăşoară în BMB în perioada octombrie–noiembrie
şi cuprinde activităţi de prezentare a filialelor, serviciilor şi programelor
oferite de BMB, precum şi informaţii cu privire la condiţiile de împrumut,
modul de consultare a catalogului electronic şi efectuare de rezervări şi pre‑
lungiri în reţeaua de filiale BMB. Grupurile vor fi invitate să se familiarizeze
cu spaţiul şi să cerceteze colecţiile de documente. Înscrierea în program se
face în baza unui acord de parteneriat încheiat între BMB şi instituţiile de
învăţământ, iar vizitele la bibliotecă se programează telefonic sau prin mail.
Alte informaţii de natură să atragă şcolile pentru a participa la
programele BMB:
Conştientă de permanentele schimbări şi provocări ale comunităţii bucureş‑
tene, Biblioteca Metropolitană Bucureşti derulează programe şi proiecte de
reţea care cuprind propuneri de susţinere şi dezvoltare a vechilor servicii,
dar şi iniţierea de noi activităţi cu obiective punctuale, cuantificabile în
termeni de calitate, cantitate şi timp, care acoperă o plajă cât mai largă de
nevoi a diverselor publicuri ţintă.
Astfel, în toate filialele BMB derulăm programe de reţea (Ora
de poveşti, BiblioVacanţa), dar şi diverse programe de filială:
ateliere, workshop‑uri, cursuri.
Programul Ora de poveşti face parte din proiectul Cultură şi cartier — Lectură
publică şi animaţie culturală, care la rândul său se înscrie în programul gene‑
ral al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti denumit Cultura pentru toţi. Ora de
poveşti, se derulează în zilele de sâmbătă, în 16 filiale ale BMB, ca un program
de tip story time, având drept grup ţintă copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6
ani. Astfel, de la ora 11.00, timp de o oră, bibliotecarii din fiecare filială, pre‑
cum şi actori, scriitori sau bloggeri voluntari citesc basme şi poveşti adaptate
pentru cei mici şi interacţionează cu ei.

B

Programul BiblioVacanţa propune petrecerea vacanţei într‑un mod creativ
şi util pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 11 ani prin organizarea de
ateliere creative, ateliere de lectură, de teatru şi de jocuri.
Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti
biblioteca@bibmet.ro, parteneriate@bibmet.ro
021 316 83 00/0772 002 417
Persoană de contact: Daniel Ciobanu

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „MIHAIL SADOVEANU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
• SALA BELETRISTICĂ — cărţi de literatură în limbile română, engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă şi rusă; audiobook‑uri
• SALA ŞTIINŢIFICĂ — cărţi din toate domeniile cunoaşterii; CD‑uri cu muzică şi
DVD‑uri cu filme
• SALA BIBLIONET — 21 de calculatoare, ce asigură gratuit accesul utilizatorilor
la orice informaţie
• SALA DE LECTURĂ — 30 de locuri, dotată cu un scanner performant;
• SALA DE REFERINŢE — 5 calculatoare, care asigură accesul la catalogul elec‑
tronic şi Biblioteca Digitală a Bucureştilor
COLECŢII
• peste 260.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaş‑
terii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale
de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de
cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine
pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• Abonamente presă: Adevărul şi Adevărul de Weekend, Click pentru Femei,
Click, Click Sănătate, Cosmopolitan (lb. engleză), Evenimentul zilei, Formula
AS, Historia şi Historia Special (lb. română), Jurnalul Naţional, Magazin
cultural ştiinţific, Observatorul cultural, PARIS MATCH (lb. franceză),
România literară;
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
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• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 21 de calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti
sadoveanu@bibmet.ro
021 316 83 01

Filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
sectorul 1
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Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „DIMITRIE BOLINTINEANU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „DIMITRIE BOLINTINEANU” are o suprafaţă de 292 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru copii (Ludoteca);
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 40 locuri, dotată cu apa‑
ratură necesară derulării programelor culturale;
• sala de presă;
• calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
• peste 34.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaş‑
terii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale
de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de
cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine
pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
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• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 2 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Bd. Bucureştii Noi nr. 105, sector 1, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/Biblioteca.Dimitrie.Bolintineanu
bolintineanu@bibmet.ro
021 539 65 17/0772 002 361

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „ION CREANGĂ”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
•
•
•
•
•

Sala de limbi străine, sala de literatură, sala domeniilor cunoaşterii;
Sala de referinţe;
Colecţia de artă în limbile engleză şi franceză;
Colecţia de cărţi pentru adolescenţi şi tineri;
Colecţia multimedia — CD‑uri cu muzică şi DVD‑uri cu filme documen‑
tare şi artistice, teatru românesc şi universal, desene animate şi ghiduri,
audiobook‑uri din literatura română şi universală;
• BiblioLounge;
• 5 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 40.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaş‑
terii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale
de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de
cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine
pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi;
• Ludoteca — cuprinde colecţii de cărţi în limba română şi jocuri pentru copii,
organizate pe diferite grupe de vârstă;
• Sala de limbi străine cuprinde colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză,
germană, spaniolă şi italiană din toate domeniile cunoaşterii, cărţi bilingve şi
cărţi de învăţare a limbilor străine pentru toate categoriile de vârstă;
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• Sala de literatură cuprinde cărţi în limba română din literatura română şi
cea universală, organizate pe colecţii inedite, al căror design este realizat de
artistul Dan Perjovschi;
• Sala domeniilor cunoaşterii cuprinde cărţi de cultură şi civilizaţie, filozofie,
psihologie, sociologie, educaţie, medicină şi artă;
• Sala de referinţe cuprinde enciclopedii, dicţionare, lucrări de sinteză, studii,
ghiduri de călătorie, albume de artă, lucrări despre Bucureşti;
• Colecţia de artă în limbile engleză şi franceză cuprinde enciclopedii, albume,
cercetări ale diferitelor curente artistice, cărţi de arhitectură, design interior;
• Colecţia de cărţi pentru adolescenţi şi tineri cuprinde literatură dedicată
celor două grupe de vârstă;
• Colecţia multimedia cuprinde CD‑uri cu muzică şi DVD‑uri cu filme docu‑
mentare şi artistice, teatru românesc şi universal, desene animate şi ghiduri,
CD‑ROM‑uri, audiobook‑uri din literatura română şi universală;
• BiblioLounge este un spaţiu modern de lucru şi de relaxare, unde poţi alege
să lucrezi la un proiect împreună cu prietenii, să te relaxezi sau să participi
la unul dintre evenimentele organizate sau găzduite aici: ateliere, traininguri,
cursuri, proiecţii, expoziţii, în colaborare cu instituţii de învăţământ şi de
cultură, ONG‑uri, asociaţii studenţeşti care au ca scop educaţia copiilor şi
a tinerilor.
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SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 5 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Christian Tell nr. 10, sector 1, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/ioncreanga.biblioteca
creanga@bibmet.ro
021 539 65 47/0772 002 362

B
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Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „GRIVIŢA”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
• sală de împrumut cu acces liber la raft;
• 4 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 12.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclo‑
pedii, CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de refe‑
rinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume;
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.

• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 4 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Calea Griviţei nr. 192, sector 1, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/grivita.bibmet.ro
grivita@bibmet.ro
021 539 65 31/0772 002 364

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „PETRE ISPIRESCU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala are o suprafaţă de 73 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft;
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 6 locuri, dotată cu apara‑
tură necesară derulării programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
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SERVICII

• 2 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 12.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclo‑
pedii, CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de refe‑
rinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
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SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 2 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Făurei nr. 1, bl. P 11, sector 1, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/ispirescu
ispirescu@bibmet.ro
021 539 65 31/0772 002 363

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „MARIN PREDA”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „MARIN PREDA” are o suprafaţă de 155 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru copii (Ludoteca);
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 12 locuri, dotată cu apara‑
tură necesară derulării programelor culturale;
• sala de presă;
• 5 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
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COLECŢII
• peste 30.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaş‑
terii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale
de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de
cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine
pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 4 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Ştirbei Vodă nr. 168, sector 1, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/biblioteca.marinpreda
preda@bibmet.ro
021 539 65 18/0772 002 365

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „IOAN SLAVICI”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Are o suprafaţă de 100 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft;
• 3 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 22.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclo‑
pedii, CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de refe‑
rinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
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• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 2 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Radu Beller nr. 26, sector 1, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/biblioteca.ioan.slavici
slavici@bibmet.ro
021 539 65 06/0772 002 366

25

Filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
sectorul 2

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „LUCIAN BLAGA”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala LUCIAN BLAGA are o suprafaţă de 250 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 15 locuri, dotată cu apara‑
tură necesară derulării programelor culturale;
• 5 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• 30.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaşterii (cărţi,
dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale de referinţă
(enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de cărţi în limbile
engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine pentru toate cate‑
goriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
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SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 5 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor
Şos. Mihai Bravu nr. 116 (Piaţa Iancului), sector 2, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/biblioteca.lucianblaga.1
blaga@bibmet.ro
021 539 65 08/0772 002 367

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „DIMITRIE CANTEMIR”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala are o suprafaţă de 400 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft;
• sală de lectură de 200 m2 pentru consultarea periodicelor dotată cu acces
la Internet, Wi‑Fi, 3 calculatoare pentru public, adaptată pentru cercetare,
documentare, studiu în grup;
• 4 cabinete de studiu individual;
• sală multifuncţională cu o capacitate de 50 de locuri, dotată cu aparatură
necesară derulării programelor culturale;
• 9 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 33.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclo‑
pedii, CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de refe‑
rinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.)
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
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SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• sală de lectură de 200 m2 cu opţiuni pentru scanarea parţială a unor docu‑
mente din fondul bibliotecii; consultarea periodicelor şi a documentelor;
• consultarea Anuarului Statistic al României şi a Monitorului Oficial al
României din 1990 până în prezent;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 9 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
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Str. Viitorului nr. 52, sector 2, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/bibliotecametropolitana.dimitrie.cantemir
cantemir@bibmet.ro
021 539 65 02/0772 002 369

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „COSTACHE NEGRUZZI”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Are o suprafaţă de 82 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft;
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 10 locuri, dotată cu apara‑
tură necesară derulării programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
• 2 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• 20.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii,
CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de referinţă (enci‑
clopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.)
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
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• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 2 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi.
Şos. Pantelimon nr. 239, bl. 62, sector 2, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/Biblioteca‑Costache‑Negruzzi‑1374659109482422
negruzzi@bibmet.ro
021 539 65 12/0772 002 371

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „ALEXANDRU ODOBESCU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „ALEXANDRU ODOBESCU” are o suprafaţă de 88 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
• 4 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• 20.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaşterii (cărţi,
dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale de referinţă
(enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de cărţi în limbile
engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine pentru toate cate‑
goriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 5 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi.
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Str. Oborul Nou nr. 13 (în spatele Colegiului Naţional Iulia Hasdeu), sector 2, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/BibliotecaMetropolitana.Alexandru.Odobescu
odobescu@bibmet.ro
021 539 65 14/0772 002 372

Filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
sectorul 3

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „EMIL GÂRLEANU”
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SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „EMIL GÂRLEANU” are o suprafaţă de 135 m2 şi include:
• Ludoteca — cuprinde colecţii de cărţi în limba română şi jocuri pentru copii,
organizate pe diferite grupe de vârstă;
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru copii şi părinţi;
• sală multifuncţională cu o capacitate de 10 locuri, dotată cu aparatură nece‑
sară derulării programelor culturale;
• 3 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• 10.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaşterii (cărţi,
dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale de referinţă
(enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de cărţi în limbile
engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine pentru toate cate‑
goriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi;
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 3 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.

B

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sector 3, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/biblioteca.emilgarleanu
garleanu@bibmet.ro
021 539 65 22/0772 002 374

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” are o suprafaţă de 280 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 6 locuri, dotată cu apara‑
tură necesară derulării programelor culturale;
• 5 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• 50.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaşterii (cărţi,
dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale de referinţă
(enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de cărţi în limbile
engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine pentru toate cate‑
goriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 5 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Traian nr. 2, bl. F1, sector 3, Bucureşti
www.bibmet.ro www.facebook.com/Biblioteca‑Bogdan‑Petriceicu‑Hasdeu
hasdeu@bibmet.ro
021 539 65 23/0772 002 375
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Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „ION NECULCE”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Are o suprafaţă de 63 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft;
• sală de lectură multifuncţională, dotată cu aparatură necesară derulării
programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
• 2 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• 15.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii,
CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de referinţă (enci‑
clopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
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SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 2 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Dristorului nr. 97–119, bl. 63, sc. 3, sector 3, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/Biblioteca‑Ion‑Neculce
neculce@bibmet.ro
021 539 65 20/0772 002 373

B
Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „LIVIU REBREANU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „LIVIU REBREANU” are o suprafaţă de 170 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
• sala Lumea Copiilor — spaţiu special amenajat pentru cei mici ca să‑şi facă
temele, să se joace sau să‑şi facă proiectele pentru şcoală (4 locuri);
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 12 locuri, dotată cu apara‑
tură necesară derulării programelor culturale;
• 4 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.

• peste 27.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaş‑
terii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale
de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de
cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine
pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 5 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 13, bl. G1, sector 3, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/Biblioteca‑Liviu‑Rebreanu‑382524738554048
rebreanu@bibmet.ro
021 539 65 27/0772 002 376
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COLECŢII

B
Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
SPAŢIUL X
SPAŢIU ŞI DOTĂRI

•
•
•
•

Spaţiul X este o filială pentru adolescenţi şi tineri a Bibliotecii
Metropolitane Bucureşti.
zona de gaming e dotată cu consolă Xbox 360 şi PlayStation 4;
sală multifuncţională are o capacitate de 20 de locuri şi este dotată cu apara‑
tură necesară derulării de evenimente, cursuri şi ateliere;
Wi‑Fi;
imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII

• 10.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaşterii (cărţi,
dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale de referinţă
(enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de cărţi în limbile
engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine pentru toate cate‑
goriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
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SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 3 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca digitală.
Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sector 3, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/BMB.SpatiulX
spatiulx@bibmet.ro
0772 089 807

Filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
sectorul 4

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „NICOLAE BĂLCESCU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „NICOLAE BĂLCESCU” are o suprafaţă de 90 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 8 locuri, dotată cu apara‑
tură necesară derulării programelor culturale;
• 3 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 30.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaş‑
terii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale
de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de
cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine
pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 3 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Şos. Giurgiului nr. 86–92, sector 4, Bucureşti
021 539 65 26/0772 002 377
www.bibmet.ro
www.facebook.com/bibliotecanicolaebalcescu
balcescu@bibmet.ro
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Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „OTILIA CAZIMIR”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
• sală de împrumut cu acces liber la raft;
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 10 locuri, dotată cu apara‑
tură necesară derulării programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
• 3 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 10.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclo‑
pedii, CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de refe‑
rinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
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SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 2 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi.
Str. Turnu Măgurele nr. 19, bl. S1, sector 4, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/bibmet.otiliacazimir
cazimir@bibmet.ro
021 539 65 28/0772 002 378

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „GEORGE COŞBUC”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru copii şi adulţi;
• sală de lectură multifuncţională, dotată cu aparatura necesară derulării
programelor culturale;

• 4 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 18.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaş‑
terii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale
de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de
cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine
pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi;
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 5 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Radului nr. 40, sector 4, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/Biblioteca‑George‑Cosbuc
cosbuc@bibmet.ro
021 539 65 30/0772 002 379

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „ALEXANDRU MACEDONSKI”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Are o suprafaţă de 90 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft;
• sală de lectură multifuncţională, dotată cu aparatură necesară derulării
programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
• 3 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• 12.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii,
CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de referinţă (enci‑
clopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
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• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi;
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BibMet;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 3 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
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Str. Turnu Măgurele nr. 13, bl. S2, sector 4, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/Biblioteca‑Alexandru‑Macedonski
macedonski@bibmet.ro
021 539 65 32/0772 002 380

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Are o suprafaţă de 90 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft;
• sală de lectură multifuncţională, dotată cu aparatură necesară derulării
programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
• 2 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 17.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclo‑
pedii, CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de refe‑
rinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi în reţeaua BMB;
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• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 3 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Bosianu nr. 10, sector 4, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/bibliotecaienachita.vacarescu.5
vacarescu@bibmet.ro
021 539 65 01/0772 002 381

Filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
sectorul 5

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „VASILE ALECSANDRI”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
• Ludoteca — cuprinde colecţii de cărţi în limba română şi jocuri pentru copii,
organizate pe diferite grupe de vârstă;
• sală multifuncţională de împrumut cu acces liber la raft pentru copii şi
părinţi, dotată cu aparatură necesară derulării programelor culturale;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• fondul conţine documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaşterii
(cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale de
referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), cărţi pentru
învăţarea limbilor străine pentru toate categoriile de vârstă (engleză, italiană,
spaniolă, germană);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
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• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 1 calculator pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Calea Ferentari nr. 72, sector 5, Bucureşti
www.bibnet.ro
www.facebook.com/biblioteca.vasilealecsandri
alecsandri@bibmet.ro
021 539 65 33/0772 002 382

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „ION LUCA CARAGIALE”
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SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „ION LUCA CARAGIALE” are o suprafaţă de 160 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 24 de locuri, dotată cu
aparatură necesară derulării programelor culturale;
• 9 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 17.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaşte‑
rii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale
de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de
cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine
pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 3 calculatoare pentru public;
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• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Gura Lotrului nr. 9, sector 5, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/BibliotecaI.L.Caragiale
caragiale@bibmet.ro
021 539 65 50/0772 002 383

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „GEORGE CĂLINESCU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „GEORGE CĂLINESCU” are o suprafaţă de 40 m2 şi include:
• sală de lectură multifuncţională cu acces liber la raft dotată cu aparatură
necesară derulării programelor culturale, educaţionale şi de socializare
pentru copii;
COLECŢII
• peste 5.000 de documente de bibliotecă, inclusiv filme, muzică şi jocuri
pentru copii.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 3 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Gura Lotrului nr. 9, sector 5, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/Biblioteca‑George‑Calinescu
calinescu@bibmet.ro
021 539 65 51/0772 002 384
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Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „GHEORGHE ŞINCAI”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Biblioteca are o suprafaţă de 65 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft, dotată cu aparatură necesară derulă‑
rii programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
• 3 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 6.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclo‑
pedii, CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de refe‑
rinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor
străine pentru părinţi, copii şi adolescenţi (engleză, franceză, italiană, spani‑
olă, germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
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SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BibMet;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 3 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Prelungirea Ferentari nr. 5, sector 5, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/bibliotecasincai.gheorghe.5
sincai@bibmet.ro
021 539 65 05/0772 002 385

Filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
sectorul 6

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „MIHAI EMINESCU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Biblioteca are o suprafaţă de 105 m2 şi include:
• sală multifuncţională cu acces liber la raft, dotată cu aparatură necesară
derulării programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
• 2 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 20.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclo‑
pedii, CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de refe‑
rinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea lim‑
bilor străine pentru toate vârstele (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BibMet;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 2 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Aleea Valea Prahovei nr. 3, sector 6, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/Biblioteca‑Mihai‑Eminescu
eminescu@bibmet.ro
021 539 65 07/0772 002 386
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Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „NICOLAE LABIŞ”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Biblioteca are o suprafaţă de 108 m2 și include:
• sală multifuncţională cu acces liber la raft, dotată cu aparatură necesară
derulării programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
• 2 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
COLECŢII
• peste 20.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclo‑
pedii, CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de refe‑
rinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea lim‑
bilor străine pentru toate vârstele (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
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SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 2 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Braşov nr. 14, sector 6, Bucureşti
www.bmb.ro
www.facebook.com/Biblioteca‑Nicolae‑Labis
labis@bibmet.ro
021 539 65 09/0772 002 387

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „GHEORGHE LAZĂR”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Biblioteca are o suprafaţă de 76 m2 și include:

• sală multifuncţională cu acces liber la raft, dotată cu aparatură necesară
derulării programelor culturale, educaţionale şi de socializare;
• documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri,
DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de referinţă (enciclope‑
dii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea lim‑
bilor străine pentru toate vârstele (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
COLECŢII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Str. Dealul Ţugulea nr. 12, bl. 8C, sector 6, Bucureşti
www.bmb.ro
www.facebook.com/bibliotecalazar.ro
lazar@bibmet.ro
021 539 65 11/0772 002 419
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Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „NICHITA STĂNESCU”
SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Filiala „NICHITA STĂNESCU” are o suprafaţă de 109 m2 şi include:
• sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
• sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 8 locuri, dotată cu apara‑
tură necesară derulării programelor culturale;
• 4 calculatoare pentru public, Wi‑Fi;
• imprimantă multifuncţională, scanner, videoproiector.
• peste 20.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaş‑
terii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD‑uri, DVD‑uri), materiale
de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.), colecţii de
cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor străine
pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;

• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 4 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
Calea Crângaşi nr. 19, bl. 11B, sector 6, Bucureşti
www.bmb.ro
www.facebook.com/biblioteca.nichitastanescu
stanescu@bibmet.ro
021 539 65 19/0772 002 388

Biblioteca Metropolitană Bucureşti —
BIBLIOTECA „GEORGE TOPÎRCEANU”

45

SPAŢIU ŞI DOTĂRI
Biblioteca are o suprafaţă de 76 m2 şi include:
• sală de lectură multifuncţională cu acces liber la raft dotată cu aparatură
necesară derulării programelor culturale, educaţionale şi de socializare
pentru copii;
• 20.000 de documente de bibliotecă (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii,
CD‑uri, DVD‑uri) din toate domeniile cunoaşterii, materiale de referinţă (enci‑
clopedii, dicţionare, ghiduri, albume etc.);
• colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea lim‑
bilor străine pentru copii şi părinţi (engleză, franceză, italiană, spaniolă,
germană, chineză);
• jocuri pentru copii şi adulţi.
SERVICII
• îndrumare şi orientare în filială şi reţeaua BMB;
• împrumut/restituire la/de la domiciliu a documentelor de bibliotecă, pe
diverse tipuri de suport, deţinute în colecţii;
• lectură la sală; scanarea parţială a unor documente din fondul bibliotecii;
consultarea abonamentelor de presă;
• rezervarea documentelor şi prelungirea termenului de împrumut al docu‑
mentelor prin catalogul electronic, telefonic sau prin e‑mail;
• acces gratuit la Internet: 2 calculatoare pentru public;
• acces gratuit la Wi‑Fi;
• acces la catalogul electronic şi la Biblioteca Digitală a Bucureştilor.
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Str. Veteranilor nr. 7–9, bl. 6, parter, sector 6, Bucureşti
www.bibmet.ro
www.facebook.com/Biblioteca‑George‑Topirceanu
topirceanu@bibmet.ro
021 539 65 13/0772 002 389

Biblioteca Naţională a României
Biblioteca Naţională a României este instituţia de prim rang a culturii noas‑
tre naţionale care administrează patrimoniul cultural naţional de publicaţii
(cărţi, periodice), manuscrise, carte veche, incunabule, hărţi, fotografii,
materiale audiovizuale şi documente electronice. Pentru a‑şi îndeplini misiu‑
nea esenţială de a asigura accesul de calitate la colecţiile sale atât generaţiei
de azi, cât şi celor viitoare — în scop de cercetare, studiu sau informare —,
aceasta are datoria de a achiziţiona, prelucra, prezerva şi valorifica toate
tipurile de documente din patrimoniul naţional.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Evenimente dedicate preşcolarilor la Sala „Apolodor din Labrador” — spaţiu
de educaţie prin joc pentru copiii preşcolari (4–6 ani), ateliere de lectură
şi de creaţie, atât cu caracter permanent, cât şi ocazional, susţinute şi
dezvoltate fie de bibliotecari, fie în parteneriat cu organizaţii culturale şi/
sau specializate în activităţi educaţionale pentru copii. Având un format de
lecţie interactivă, atelierele îşi propun să apropie preşcolarii de bibliotecă,
să le ofere posibilitatea de a trăi experienţe noi de joc şi învăţare, alături de
părinţi şi bunici. Categorii de evenimente: ateliere de lectură Citim şi poves‑
tim cu Apolodor, ateliere de educaţie plastică Desenăm cu Apolodor, ateliere
de audiţie Poveşti într‑o ureche, videoateliere CineApolodor.
Evenimente dedicate elevilor la Sala de Copii şi Tineret şi
la American Corner Bucureşti
Sala de Copii şi Tineret este dedicată copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse
între 7 şi 18 ani; se încurajează lectura şi studiul individual, într‑un mediu
educativ şi atractiv. Este periodic gazda unor activităţi antrenante: proiecţii
de film, lansări de carte, ateliere de creaţie, întâlniri cu diplomaţi, tururi
ghidate de bibliotecă, dezbateri şi competiţii, prezentări de materiale edu‑
caţionale, concursuri, expoziţii precum şi evenimentele organizate în cadrul
Săptămânii Şcoala Altfel.
American Corner Bucureşti este o sală cu profil în limba engleză. Spaţiul
oferă vizitatorilor prilejul să cunoască Statele Unite ale Americii, prin inter‑
mediul unui fond important de publicaţii din domenii variate, punând la
dispoziţie şi resurse multimedia şi acces local gratuit la baze de date. Oferă
oportunitatea participării la următoarele categorii: cursuri gratuite de limba
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engleză, Wednesday Speaker’s Corner — serie de evenimente având drept
scop familiarizarea cu istoria Americii — în fiecare săptămână este invitat un
diplomat din cadrul Ambasadei SUA sau un specialist american; ateliere din
seria Săptămâna Şcoala Altfel, se desfăşoară la solicitarea cadrelor didactice;
ateliere tematice de creaţie şi prezentări în întâmpinarea sărbătorilor ameri‑
cane, tabere de vară — structurate sub forma unor serii de activităţi menite
să ofere un conţinut eficient de învăţare a limbii engleze americane cu
instructori vorbitori nativi, diplomaţi americani şi profesori cu experienţă.
Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti
www.bibnat.ro
www.facebook.com/BibNatRo
biblioteca@bibnat.ro
021 314 24 34
Sala „Apolodor din Labrador”
promovare@bibnat.ro
Persoană de contact: Carmen Mihaiu
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Sala de Copii şi Tineret
comunicarea.colectiilor@bibnat.ro
Persoană de contact: Corina Cristea
www.facebook.com/Programe‑pentru‑copii‑Biblioteca‑Naţională‑1606079192938485
American Corner Bucureşti
acbucuresti@gmail.com
www.facebook.com/ACBucharest

Biblioteca Sfântului Sinod
Biblioteca Sfântului Sinod este o structură de cercetare, informare şi docu‑
mentare, de vocaţie patrimonială, culturală şi academică. Ea are ca princi‑
pale obiective atât sprijinirea activităţii culturale, misionare şi ecumenice
a Bisericii Ortodoxe Române, cât şi susţinerea procesului instructiv‑educativ
şi de cercetare din cadrul unităţilor de învăţământ, cu precădere al celor de
profil teologic.
Biblioteca Sfântului Sinod s‑a constituit în anul 1872, iar colecţiile sale provin
din fondurile preţioase ale unor vechi instituţii bisericeşti, şcoli, donaţii ale
unor personalităţi, dar şi din numeroase achiziţii. Printre cărţile Bibliotecii
se regăsesc numeroase volume din vechile biblioteci medievale româneşti
care au aparţinut unor cunoscuţi bibliofili: stolnicul Constantin Cantacuzino,
domnitorul Constantin Brâncoveanu, domnitorul Nicolae Mavrocordat,
mitropoliţii Teodosie, Neofit Cretanul, Antim Ivireanul.
Colecţiile bibliotecii se compun din fonduri de documente (multe dintre
ele cu autograful autorului) care acoperă domenii variate: istorie, filologie,
filozofie, ştiinţe, enciclopedii, dicţionare, tratate, antologii, bibliografii,
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monografii, manuale, teze de doctorat ş.a., toate fiind la dispoziţia cititorilor.
Pe lângă cele câteva mii de exemplare de carte veche şi rară, românească şi
străină, care ilustrează istoria scrisului, a literaturii şi spiritualităţii româ‑
neşti, biblioteca deţine manuscrise româneşti, slavone, greceşti, latine, un
fond special de manuscrise muzicale bizantine, dar şi colecţii de fotografii,
hărţi, pergamente şi periodice de patrimoniu.
Sediul Bibliotecii Sfântului Sinod se află în incinta Mănăstirii Antim, într‑o
clădire‑monument construită în 1912 în stil neoromânesc, având atât la exte‑
rior, cât şi la interior fresce realizate de pictoriţa Olga Greceanu. În cadrul
Bibliotecii Sfântului Sinod funcţionează şi un atelier de restaurare de carte.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Biblioteca derulează activităţi culturale, simpozioane, întâlniri tematice şi
iniţiază concursuri de eseuri, expoziţii şi alte proiecte alături de şcoli şi licee
din Bucureşti, valorificând colecţiile de opere ale autorilor români, de carte
de patrimoniu şi cele de manuscrise rare.
Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sector 4, Bucureşti
www.bibsinod.ro
contact@bibsinod.ro
021 335 01 30

C
Centrul Cultural „Mihai Eminescu”
Centrul Cultural „Mihai Eminescu” este o instituţie publică de cultură aflată
în subordinea Consiliului Local al Primăriei Sectorului 2. Temeliile acestui
centru au fost puse în anul 1939 când, la 10 octombrie, Fundaţia Culturală
Regală „Principele Carol” înfiinţează Căminul Cultural Orăşenesc Dichiu.
După abdicarea regelui Mihai I, Căminul Cultural a trecut în proprietatea
statului, sub denumirea de Căminul Cultural „Mihai Eminescu”, pentru ca,
în anul 1955, să‑şi schimbe denumirea în Casa de Cultură „Mihai Eminescu”.
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În toamna anului 2002, datorită potenţialului instituţiei, evenimentelor de
mare amploare, cu sprijinul Consiliului Local, instituţia capătă noi valenţe
şi îşi schimbă denumirea în Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, ca o asu‑
mare a unei responsabilităţi de gestionare corectă şi promovare pertinentă
a actului cultural.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Centrul derulează proiecte proprii sau în parteneriat, adresate unor diverse
categorii de vârstă. Spaţiul galeriei poate fi folosit pentru mai multe tipuri
de evenimente culturale de mici dimensiuni, la care pot participa până la
100 de persoane: expoziţii de artă plastică şi fotografie, prezentări de filme,
lansări de disc şi de carte, cenacluri literare, mici reprezentaţii teatrale sau
serate muzicale. În perioada anotimpului cald poate fi folosită şi curtea
interioară a galeriei pentru diferite activităţi sau pentru expunerea unor
obiecte de artă care se pretează la expunerea în aer liber (sculpturi în piatră,
metal, lemn).
Biblioteca Centrului Cultural „Mihai Eminescu” a fost creată pentru a veni în
întâmpinarea cetăţenilor din sectorul 2 al capitalei şi nu numai, doritori să‑şi
petreacă timpul liber în compania cărţilor. Fondul de carte a fost alcătuit din
donaţii ale unor persoane particulare şi ale unor instituţii de cultură. Fondul
de carte conţine opera poetului naţional Mihai Eminescu, atât în limba
română, cât şi traduceri în limbi străine de circulaţie, opera politică a poe‑
tului naţional, lucrări de critică de specialitate referitoare la opera lui Mihai
Eminescu. Cititorii pot găsi şi o serie de romane istorice, versuri ale marilor
poeţi români, teatru, albume de artă, dicţionare.
Amfiteatrul „Mihai Eminescu” este un spaţiu destinat evenimentelor cul‑
turale în aer liber, fiind amplasat în interiorul Parcului Naţional, în latura
vestică a acestuia.
Str. Arhitect D. Hârjeu nr. 61, sector 2, Bucureşti
(Accesul în sediul instituţiei şi în galeria de artă Luceafărul se face prin Parcul Naţional,
din bd. Basarabia sau str. Maior Coravu. Accesul prin str. Arhitect D. Hârjeu este deschis
publicului doar cu ocazia spectacolelor care au loc în amfiteatru.)
www.centruleminescu.ro
www.facebook.com/Centrul‑Cultural‑Mihai‑Eminescu‑132900803446657
centruleminescu@yahoo.com
021 322 69 57
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Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneşti de la
Porţile Bucureştiului”
Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”
este o instituţie publică de cultură de interes local aflată sub autoritatea
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Complexul monumental istoric, cultural, turistic şi de agrement de la
Mogoşoaia reprezintă unul dintre cele mai căutate şi atractive locuri datorită
valorosului patrimoniu arhitectural situat într‑un cadru natural pitoresc, în
imediata apropiere a Municipiului Bucureşti.
Actualmente, după mai multe etape de restaurări, renovări, modernizări,
completări şi sistematizări, zona este compusă din:
Curtea de onoare — în care se află:
Palatul — înălţat în septembrie 1702 de către Constantin Brâncoveanu pentru
cel de‑al doilea fiu al său, Ştefan.

În sălile parterului şi în anexe sunt prezentate anual aproximativ 10
expoziţii temporare.
Curtea Domnească de la Mogoşoaia a fost atestată la sfârşitul secolului al
XVII‑lea, construcţia finalizându‑se la începutul secolului al XVIII‑lea.
Cuhnia — fosta bucătărie domnească este spaţiu expoziţional în prezent.
Turnul porţii (ante 1702) şi Poarta Târgoviştei pe care este montată o replică
a grupului statuar care o reprezintă pe Zeiţa Minerva.
Centrul de conferinţe şi rezidenţe (fost vila d’Elchingen; sec. al XVII‑lea, refa‑
ceri 1927–1936) găzduieşte în prezent un centru de conferinţe şi rezidenţe cu
2 săli de conferinţă (cu o capacitate de 50, respectiv 75 de locuri), un restau‑
rant — 120 de locuri şi 16 camere de cazare — 25 de locuri.
Gheţăria — fostul depozit de gheaţă al palatului.
În exteriorul curţii de onoare se găsesc:
Parcul englezesc cu grădini, amenajarea sa peisagistică realizându‑se între
anii 1921 şi 1922 sub îndrumarea Marthei Bibescu.
Biserica cu hramul Sfântului Gheorghe ridicată de Constantin Brâncoveanu
în anul 1688, unde se găseşte tabloul votiv care îi reprezintă pe Constantin
Brâncoveanu cu cei 4 fii ai săi şi pe Doamna Maria cu cele 7 fiice. Tot
aici este înhumat George Valentin Bibescu, soţul Marthei Bibescu, sub
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În prezent palatul adăposteşte Muzeul Tradiţiei Aulice (înfiinţat în anul
2000), şi anume donaţia Liana şi Dan Nasta, o colecţie de artă comparată
însumând circa 300 de piese.

o frumoasă lespede funerară decorată cu stema familiei Bibescu (doi lei cu
vulturul încoronat).
Capela Gheorghe Bibescu (secolul al XIX‑lea), o adevărată necropolă de
familie, adăposteşte mormintele ultimilor proprietari ai Mogoşoaiei şi ale
rudelor lor: prinţul Nicolae G. Bibescu şi soţia sa, Hélène Louise Ney d’El‑
chingen, prinţul George Bibescu şi soţia sa, Valentine de Caraman Chimay,
prinţesa Elizabeth Bibescu, prinţii Mihai Basarab Brâncoveanu şi George
Basarab Brâncoveanu.
Serele Nicolae Bibescu, atelier francez (1890), în prezent sunt utilizate pen‑
tru culturi floricole şi atelier de educaţie plastică pentru copii.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneşti” organizează permanent activităţi
şi ateliere dedicate copiilor. Palatul îşi deschide în fiecare an porţile pentru
şcolarii care doresc să‑i calce pragul în cadrul programului Şcoala Altfel. Mai
mult decât atât, anual se organizează evenimente dedicate celor mici, cu
ocazia zilei de 1 Iunie, a sărbătorii Sf. Nicolae, Crăciunului sau Sfintelor Paşti.
Str. Valea Parcului nr. 1, Mogoşoaia, judeţul Ilfov
www.palatebrancovenesti.ro
www.facebook.com/PalatulMogosoaia
office@palatebrancovenesti.ro
021 350 66 20

Centrul European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO
„Nicolae Bălcescu”
Centrul European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”
este un serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local şi al Primăriei
Sectorului 4. Obiectivul primordial al activităţilor sale este acela de derulare
a proiectelor culturale locale extinse pe plan naţional şi internaţional.
Pentru o bună desfăşurare şi vizibilitate a activităţilor sale, atât în sector, cât
şi în perimetrul naţional şi internaţional, Centrul European Cultural şi de
Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” a iniţiat şi a dezvoltat o strategie
culturală, având la bază patru piloni strategici:
• accesul la activităţile culturale şi echilibrarea tuturor participanţilor din
sector la sistemul cultural al sectorului;
• transformarea paradigmei de gândire în ceea ce priveşte
antreprenoriatul creativ;
• sector 4 — conexiune culturală;
• creşterea capacităţii şi sustenabilităţii sectorului cultural.
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Această abordare a procesului de planificare strategică a fost determinată
de studiile ce s‑au realizat de‑a lungul timpului, recunoscând modul în care
manifestările culturale răspund nevoilor individului.
Astfel, Centrul European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO „Nicolae
Bălcescu” şi‑a deschis porţile, colaborând şi stabilind parteneriate cu
majoritatea instituţiilor culturale naţionale, dar şi cu diferiţi actori indepen‑
denţi (profesionişti sau amatori), pentru ca, împreună, să ofere o diagramă
culturală complexă a întregii activităţi din sector. Oferta cultural‑educativă
a sectorului 4 este tot mai diversificată: spectacole de teatru pentru adulţi
şi pentru copii, vernisaje şi expoziţii, workshop‑uri, ateliere, seri de lectură,
seminarii şi conferinţe, concerte — o varietate a practicilor artistice muzicale
(de la muzica clasică până la hip‑hop), performers (stand‑up) şi arte vizuale
(film, producţii audiovizuale şi media).
Rezultatele ultimilor ani au fost încununate de participarea la cele mai
importante festivaluri de teatru din ţară şi din străinătate, precum şi de
câştigarea unor importante premii.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Susţinem permanent activităţile consiliilor de elevi din liceele sectorului 4 şi
nu numai, ale ONG‑urilor de profil şi ale fundaţiilor. Totodată avem parte‑
neriate solide cu Inspectoratul Şcolar sector 4, universităţile din sector, cu
Ministerele de resort şi Comisia Europeană pentru UNESCO. Parteneriatul cu
Teatro dell’Anima ne‑a oferit prilejul de a pune în scenă mai multe piese de
teatru, care urmăresc educarea elevilor în ce priveşte violenţa din şcoli.
Astfel, sute de elevi ne trec pragul lunar, pentru diferite activităţi. Instituţia
se bucură, din punct de vedere administrativ, de o poziţionare centrală în
oraş şi de săli de curs, care pot fi folosite pentru proiecte de tot felul.
Str. 11 Iunie nr. 41, sector 4, Bucureşti
www.centrulculturalnb.ro
www.facebook.com/CentrulCulturalNB
ccnb4@yahoo.com
021 336 43 40

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti
Centrul Naţional al Dansului Bucureşti (CNDB) este singura instituţie publică
de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii creată cu scopul de
a susţine, dezvolta şi promova dansul contemporan. Centrul susţine şi
promovează programe şi proiecte care contribuie la dezvoltarea culturii
coregrafice şi care fac posibilă participarea scenei locale la un dialog extins
la nivel internaţional.
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Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
CNDB oferă mai multe tipuri de programe educaţionale dedicate copiilor cu
vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, adolescenţilor şi adulţilor, şi organizează
conferinţe despre istoria şi actualitatea dansului contemporan autohton, în
cadrul proiectului Arhiva activă a dansului contemporan românesc.
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Cursurile de dans contemporan pentru copii, susţinute de CNDB în ultimii
patru ani, îi ghidează pe cei mici către principiile de bază ale dansului
contemporan. Cursurile abordează activităţi de mişcare creative, dezvoltă
abilităţi fizice, ritmice şi de coordonare, stimulând luarea de decizii şi expri‑
marea la alt nivel decât cel verbal. Ele încurajează participanţii atât în sensul
exprimării individuale, cât şi al coordonării şi colaborării cu ceilalţi, prin
activităţi de grup. Cursurile sunt construite pentru a facilita înţelegerea prin‑
cipiilor dansului contemporan prin exerciţii creative care dezvoltă abilitatea
de a comunica, flexibilitatea şi coordonarea.
TOTUL PENTRU ENDORFINE, un format iniţiat de coregrafa Mihaela Dancs,
este o serie de sesiuni de dans şi mişcare dedicate celor cu vârste de peste
16 ani. „Ne angajăm în practici fizice mai mult sau mai puţin intense, ne
mişcăm energetic, ne trezim simţurile, dăm cu emoţiile de pământ, alergăm,
sărim, cădem, ne scuturăm, ne conectăm consistent la propriile corpuri,
dansăm exploziv, dăm totul pentru endorfine! Pentru tonus şi transpiraţie,
pentru valuri de senzaţii, pentru dans de dragul dansului şi, bineînţeles,
pentru sisteme imunitare fericite!”, spune Mihaela Dancs despre TOTUL
PENTRU ENDORFINE.
În cadrul proiectului Arhiva activă a dansului contemporan românesc, finan‑
ţat de ARCUB, CNDB dă startul unui program de educaţie artistică în licee şi
facultăţi, sub forma unor conferinţe educaţionale dedicate istoriei şi actuali‑
tăţii dansului contemporan românesc.
CNDB a lansat şi un program‑pilot de familiarizare a generaţiilor Y şi Z cu dan‑
sul contemporan. În fiecare lună, elevii şi studenţii câte unui liceu şi ai câte
unei facultăţi sau universităţi sunt invitaţi să participe gratuit la evenimen‑
tele CNDB. Lista acestora este disponibilă pe site.
Sala Stere Popescu, bd. Mărăşeşti nr. 80–82, sector 4, Bucureşti
www.cndb.ro
www.facebook.com/CentrulNationalalDansuluiBucuresti
office@cndb.ro
021 318 86 76
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Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română”

Pentru proiectarea edificiului s‑a apelat la serviciile arhitectei Virginia
Haret‑Andreescu, lucrarea fiind coordonată de arh. Raul Negru şi ing. Valer
Paler. Edificiul era multifuncţional: la subsol o tipografie şi o sală de restau‑
rant, la parter o bancă proprie şi spaţii de închiriat. Etajul I cuprindea sala
de festivităţi şi anexele sale. La etajul al II‑lea erau camere de dormit, iar la
al III‑lea, administraţia revistei. Etajul al IV‑lea era compus din sala mare, un
muzeu etnografic, biblioteca şi administraţia societăţii. Ridicarea sa costa
32 de milioane de lei, şi societatea n‑avea în vistierie decât suma de 300.000
de lei! Aşa că a fost nevoie de eforturi enorme şi de găsirea unor soluţii. O
parte din bani s‑au procurat prin colectă publică (chiar Nicolae Iorga a donat
o sumă importantă), iar o altă parte a fost procurată prin împrumuturi ce
aveau să fie returnate după terminarea construcţiei prin închirierea spaţiilor
iniţial gândite.
În anul 1928 Societatea „Tinerimea Română” urma să sărbătorească 50 de
ani de existenţă şi dorinţa era ca evenimentul să se petreacă în noul sediu.
Astfel că la 15 septembrie 1927, preşedintele ei, Nae S. Dumitrescu, şi secreta‑
rul său, N. Zlotescu, în numele iniţiatorilor făceau un nou apel pentru strân‑
gerea de fonduri necesare finalizării construcţiei în acel an, dar inaugurarea
a avut loc abia în anul 1935, după o muncă tenace.
Compartimentele artistice ale Centrului sunt: Corul de cameră „Preludiu”,
Ansamblul folcloric „Cununa Carpaţilor”, Ansamblul de muzică contem‑
porană „Archaeus”, Cvartetul de coarde „Arcadia”, Orchestra Română de
Tineret, Orchestra Junior, Orchestra Romanian Sinfonietta.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Sediul Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română” poate fi vizitat. La
sediul instituţiei nu se desfăşoară o stagiune artistică permanentă care să
permită o participare a copiilor de vârstă şcolară.
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Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” este instituţia care doreşte să
aducă în atenţia publicului din România şi de pretutindeni valoarea inesti‑
mabilă a tinerelor generaţii care au ales să‑şi urmeze vocaţia în domeniul
artistic. Ansamblurile artistice aparţinătoare instituţiei, alături de cele
a căror activitate este girată şi coodonată de Tinerimea Română, definesc
spiritul Centrului Naţional de Artă, pe coordonatele diversităţii culturale şi
ale înaltei performanţe artistice.

Str. Gutenberg Johann nr. 19, sector 5, Bucureşti
tinerimearomana.ro
www.facebook.com/CentrulNationalTinerimeaRomana
office@tinerimearomana.ro
021 315 81 65/0744 824 499
Persoană de contact: Virgil Oprina

Corul de Copii Radio
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Înfiinţat în 1945 de dirijorul Ion Vanica, urmat de Elena Vicică şi Eugenia
Văcărescu Necula, Corul de Copii Radio reprezintă o adevărată şcoală de
educaţie prin muzică a tinerelor generaţii. Aici au păşit pe calea carierei
artistice Ileana Cotrubaş, Silvia Voinea, Maria Hurduc, Cornelia Angelescu,
Voicu Enăchescu, George Crăsnaru, Dan Dumitrescu, Roxana Briban,
Roxana Constantinescu, Cristina Radu şi mulţi alţii.
Performanţele corului se valorifică periodic în emisiuni de radio şi televi‑
ziune, înregistrări radiofonice speciale şi apariţii discografice. Recitalurile,
concertele a cappella, contribuţiile aduse interpretărilor unor capodopere
vocal‑simfonice alături de Orchestra Naţională Radio, Orchestra de Cameră
Radio, Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, Filarmonica din München,
Orchestra de Stat Bavareză, sub bagheta unor mari maeştri români şi străini
precum Iosif Conta, Ludovic Bacs, Horia Andreescu, Cristian Badea, Jing
Wang, Lawrence Foster, Wayne Marshall, Zubin Mehta, au dezvăluit deose‑
bite calităţi interpretative. Cele peste 50 de participări la festivaluri, tur‑
nee artistice şi concursuri internaţionale în aproape toate statele Europei,
Japonia, SUA şi Canada, au adus tinerilor artişti prestigioase distincţii şi pre‑
mii şi au contribuit la acordarea, în 2004, de către Federaţia Corurilor din
Uniunea Europeană, a titlului de Ambasador cultural al Uniunii Europene.
În ultimii ani, ansamblul explorează noi forme de expresie artistică, în
cadrul unor manifestări conceptuale şi de cooperare culturală precum:
Songbridge, Brundibar, Les Instants Sacrés, Amadeus, Adiemus, Strălucirile
apei, Amprente, Instantanee moderne şi contemporane şi Esther. În 2008,
Corul de Copii Radio a fost invitat să prezinte spectacolul multimedia
Romanian Roots la Simpozionul Mondial de Muzică Corală de la Copenhaga.
La Festivalul Internaţional „George Enescu” din 2011, formaţia a prezentat
în premieră un program a cappella cu proiectul For the beauty of the Earth.
Alte concerte‑spectacol ca Salut voios de pionier şi În lumea lui Walt Disney,
tradiţionalele Concerte de Crăciun şi implicarea în evenimente speciale au
îmbogăţit aria repertorială şi experienţa de scenă a formaţiei.
În anul 2015, la împlinirea a 70 de ani de existenţă, Corul de Copii Radio
a concertat în deschiderea Festivalului „Evmelia” din Volos (Grecia) şi
la Festivalul şi Concursul „Let the Peoples Sing”, la sala de concerte
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a Universităţii de Muzică şi Teatru din München şi în Studioul 1 al
Radiodifuziunii Bavareze. Anul aniversar a mai fost marcat prin concerte la
Sala Radio şi în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”.
Un mare succes recent l‑a constituit evoluţia în opera Oedipe la Festivalul
Internaţional „George Enescu” 2017, alături de London Philharmonic
Orchestra, la Bucureşti şi Londra.
Str. General Berthelot nr. 60–64, sector 1, Bucureşti
www.orchestreradio.ro
021 303 15 17
Persoană de contact: Voicu Popescu

Corul Naţional de Cameră „Madrigal — Marin Constantin”
Cel mai apreciat ansamblu coral din România, cu o istorie de peste o jumă‑
tate de secol şi participare neîntreruptă pe scena Festivalului Internaţional
„George Enescu”, Corul Naţional de Cameră „Madrigal — Marin Constantin”
este un reper în cântul coral autohton şi internaţional. Fondat în anul 1963
de către dirijorul Marin Constantin (1925–2011) — al cărui nume a fost adăugat
în 2014 în denumirea oficială a ansamblului —, Corul Madrigal a susţinut
până în prezent peste 4.000 de concerte pe patru continente, fiind apreciat
pentru stilul inconfundabil de interpretare a repertoriului renascentist,
bizantin şi contemporan. Aplaudat de melomani de pe întreg mapamon‑
dul, Corul Madrigal s‑a impus în decursul ultimelor decenii ca un adevărat
„brand de ţară”.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programul Naţional Cantus Mundi a fost iniţiat în anul 2011, pe baza
voluntariatului membrilor Corului Naţional de Cameră „Madrigal — Marin
Constantin”. De la stadiul de proiect, acesta a fost instituţionalizat în anul
2014, devenind astfel, de la o simplă idee, o direcţie a instituţiei aflată în
subordinea Ministerului Culturii. Programul îşi propune ca până în 2021 să
dezvolte mişcarea corală la nivel naţional prin workshop‑uri de dirijat coral
pentru viitorii potenţiali dirijori, dar şi încurajarea tinerelor talente.
Misiunea Cantus Mundi este de a promova incluziunea socială prin interme‑
diul cântului coral. Toţi copiii României au dreptul de a se dezvolta armo‑
nios, de a comunica între ei şi de a creşte împreună. Considerăm că prin
programul Cantus Mundi, inechităţile sociale pot fi depăşite prin limbajul
muzical, prin cântul coral. Totodată, acest program contribuie la depăşirea
oricăror forme de discriminare. Cântul coral, ca activitate de grup ajută,
prin comunicarea nonverbală, la crearea unei identităţi sociale, fără a face
deosebire de rasă, religie, apartenenţă socială, condiţie economică.

56

C

Prin muzică, tineri aparţinând diverselor culturi care convieţuiesc pe terito‑
riul României vor reuşi să găsească punţi de comunicare şi relaţionare, să se
cunoască reciproc şi să se accepte unul pe celălalt, dezvoltând abilităţile de
comunicare şi interactivitate culturală.
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Str. Ion Câmpineanu nr. 28, Corp C, et. 3, sector 1, Bucureşti
www.madrigal.ro
www.facebook.com/MadrigalOficial
contact@madrigal.ro
021 312 65 57/0753 117 257
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Editura Casa Radio
Editura Casa Radio este bine‑cunoscutul nume de marcă sub care Radio
România valorifică cel mai important tezaur de bunuri media din spaţiul
românofon. Beneficiind de experienţa dobândită de una dintre cele mai
mari întreprinderi culturale autohtone — Radio România, polul editorial
Casa Radio propune peste 30 de colecţii şi serii de cărţi, CD‑uri şi cărţi cu CD
încorporat, dedicate celor mai valoroase şi apreciate creaţii radiofonice din
domeniile publicisticii, literaturii, teatrului şi muzicii. Editura Casa Radio
este unică pe piaţa de carte din România. Şi, dacă privim la nivel european,
ea se înscrie printre puţinele proiecte editoriale internaţionale care au rolul
complex de a pune în circulaţie astăzi vocile de ieri; de a aşeza într‑un raft al
„noutăţilor” acele înregistrări şi personalităţi care au trasat istoria culturală
a secolului XX românesc. Parte a Centrului Cultural Media Radio România,
Editura Casa Radio lucrează cu fonoteca Radiodifuziunii Române şi constru‑
ieşte o arhivă viitoare.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Aproape un secol de istorie radiofonică este consemnată în tomuri, în
timp ce istoria muzicală a Radiodifuziunii Române este scrisă pe CD‑uri.
Odată cu colecţiile „Biblioteca de Poezie Românească” şi „Fonoteca de
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Aur/Spectacolul poeziei” reconstituim o istorie sonoră a poeziei româneşti
clasice şi contemporane, prin glasul poeţilor care îşi recită propriile versuri
sau prin harul actorilor — pentru care poezia este cheia de boltă a talentului
şi a vocaţiei artistice.
În colecţia „Fonoteca de Aur/Teatru” punem în scenă, sub deviza: Marile
voci dau cortina la o parte, cele mai mari succese ale teatrului românesc şi
universal, în interpretări şi înregistrări de colecţie, într‑un context contem‑
poran, sub girul criticilor de teatru de astăzi.
Cu „Radio‑Prichindel” şi „Noapte bună, copii!” redesenăm noi identităţi
eroilor cărţilor‑cult ale copilăriei noastre, apoi le trimitem, pe calea culorii
şi a sunetului, către copiii ascultători. Mai mult, furnizăm pentru Moş Ene
poveşti sonore de adormit copiii seară de seară.
În colecţiile „Maestro” şi „Radiolegende” îi celebrăm pe toţi acei care au
contribuit la dezvoltarea vieţii muzicale româneşti prin creaţia componis‑
tică, prin cariera interpretativă, prin activitatea didactică şi prin implicarea
în activitatea muzicală a Radiodifuziunii Române. Iar în colecţia „Profil
interpretativ” aducem în prim‑plan noile producţii ale Orchestrelor şi
Corurilor Radio.
Str. General Berthelot nr. 60–64, sector 1, Bucureşti
www.edituracasaradio.ro
edituracasaradio@radioromania.ro, gilda.radulescu@radioromania.ro
021 303 17 53
Persoană de contact: Gilda Rădulescu
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Filarmonica „George Enescu”
Filarmonica „George Enescu” este instituţia muzicală reprezentativă
a României. A fost fondată în aprilie 1868 sub denumirea de „Societatea
Filarmonică Română”. După inaugurarea palatului Ateneului Român, la 5
martie 1889, concertele au început să se desfăşoare în această sală, aşa cum
se întâmplă şi în prezent, Ateneul Român devenind emblema culturii româ‑
neşti şi sediu al Filarmonicii „George Enescu”. Sub cupola impresionantă
a Sălii mari ca şi în cocheta Sală mică destinată muzicii de cameră, în fiecare
săptămână se desfăşoară concerte simfonice incluse în abonament şi recita‑
luri instrumentale şi vocale susţinute de cei mai buni artişti români, precum
şi de oaspeţi străini de prestigiu. Clădirea impunătoare a Ateneului Român
poate fi vizitată şi impresionează prin frumuseţe şi grandoare, căci este una
dintre cele mai frumoase săli de spectacol din Europa.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Proiectul Clasic e fantastic. Cum să înţelegem muzica se desfăşoară de opt ani
şi este rezultatul colaborării dintre Filarmonica „George Enescu” şi Asociaţia
„Clasic e fantastic”. Este vorba de un program educativ destinat copiilor şi
tinerilor de peste 7 ani, alcătuit din 9 concerte lunare (octombrie–iunie)
ce se desfăşoară în Sala Mare a Ateneului Român. În cele 9 teme propuse
stau alături muzica — dominantă principală —, dar nu lipsesc nici literatura,
dansul, teatrul, filmul… Pe scenă urcă o bună parte dintre cei mai buni
muzicieni români alături de tineri la început de drum, dar care promit mult.
Subtitlurile diferă în funcţie de tematică: Cum să înţelegem muzica simfonică,
Cum să înţelegem muzica de cameră, Cum să înţelegem muzica şi dansul, Cum
să înţelegem muzica şi teatrul, Cum să înţelegem muzica şi filmul, Cum să
înţelegem muzica şi jazzul… propunând şi partituri consacrate din repertoriul
destinat tinerilor ca Petrică şi lupul de Prokofiev sau Povestea soldatului de
Stravinski, precum şi călătorii tematice în universuri sonore bine conturate —
muzica lui Haydn, Mozart sau Beethoven, lumea instrumentelor de percuţie,
universul wagnerian, muzica veche, repertoriile sărbătorilor de iarnă sau de
primăvară. Deşi scena este despărţită de public, concertele au o puternică
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componentă interactivă. Aproape toate concertele de până acum au fost
filmate şi circulă liber pe youtube. Ele sunt arhivate pe site‑ul www.clasice‑
fantastic.ro. Proiectul se susţine integral din sponsorizări. Principalii partici‑
panţi la concerte sunt grupurile şcolare organizate.
Str. Franklin nr. 1–3, sector 1, Bucureşti
www.fge.org.ro
www.clasicefantastic.ro
www.facebook.com/filarmonica.george.enescu
www.facebook.com/clasicefantastic
info@fge.org.ro
0722 204 263
Persoană de contact: Cristina Sârbu (Bohaciu)
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Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”
Înfiinţată în 1860 la iniţiativa doctorului Carol Davila şi cu sprijinul domni‑
torului Alexandru Ioan Cuza, Grădina Botanică „D. Brândză” a avut o isto‑
rie destul de zbuciumată şi interesantă, totodată. De la fondare şi până în
1874 a funcţionat sub coordonarea Facultăţii de Medicină în zona în care
astăzi este bulevardul Gheorghe Marinescu. În 1874 a trecut sub conduce‑
rea Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe şi, în acelaşi timp, este
mutată în centrul capitalei, în zona Palatului Suţu. Modernizarea acestei
zone a impus însă o nouă mutare în 1884. Aceasta s‑a făcut pe amplasamen‑
tul actual, aflat în Cotroceni. Cel căruia i se datorează toate eforturile de
mutare şi de organizare în noul loc este doctorul Dimitrie Brândză. Numele
acestuia este purtat din 1994 de către Grădina Botanică a Universităţii din
Bucureşti, în semn de preţuire pentru marele botanist.
În prezent Grădina Botanică „D. Brândză” a Universităţii din Bucureşti
reprezintă o instituţie de învăţământ şi cercetare, de cultură şi educaţie, un
factor activ de conştientizare a relaţiei omului cu natura. Pe o suprafaţă de
18,2 ha, sunt adăpostite colecţii de plante vii şi conservate care reprezintă
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un suport deosebit de important pentru studenţii facultăţilor de biologie,
farmacie, medicină veterinară, dar şi pentru preşcolarii, şcolarii, adulţii care
vin să înveţe despre natură, de la natură. Un rol important îi revine Grădinii
Botanice în cercetarea ştiinţifică, studiile desfăşurate aici fiind orientate spre
conservarea diversităţii vegetale, aclimatizarea speciilor exotice şi taxono‑
mie. De asemenea, putem spune că Grădină Botanică „D. Brândză” oferă
turiştilor locuri excelente pentru recreere, puncte de atracţie deosebite:
serele vechi, construite în 1891 şi incluse în patrimoniul local; muzeul — clă‑
dire de patrimoniu, care adăposteşte colecţii interesante de plante conser‑
vate, dar şi un număr impresionant de acuarele reprezentând imaginile unor
plante autohtone sau exotice; zona cascadei cu grupul de chiparoşi de baltă
şi alte conifere; arborii seculari (frasin, stejar) rămaşi aici ca dovadă a vegeta‑
ţiei de odinioară a luncii Dâmboviţei.
Evenimentele organizate, expoziţiile (Flori… de Florii, Culorile toamnei,
expoziţii de artă, de fotografie etc.) şi programele ce vizează educaţia ecolo‑
gică (Şcoala naturii) sunt alte atracţii pe care le oferă instituţia noastră.
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Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Activităţile de educaţie pentru mediu se desfăşoară sub diferite forme. În
cadrul unor evenimente consacrate precum Flori de… Florii, Planeta verde —
Planeta copiilor, Zilele Grădinii Botanice „D. Brândză”, Culorile toamnei,
PlantArt organizăm expoziţii tematice, conferinţe, teatru educativ şi ateliere
pentru copii. De asemenea, organizăm activităţi sub formă de lecţii, la
cererea profesorilor. Temele sunt următoarele: Adaptări extreme, De ce au
nevoie plantele ca să crească, Plantele, de la rădăcină la fructe, Botanist
pentru o zi, Călătoria simţurilor, Întâlnire personală cu o plantă, Misterul flo‑
rilor, Ghiceşte‑mă, Botanica din farfurie, Detectivii plantelor. Pentru adulţi
organizăm activităţi demonstrative privind metodele de înmulţire a cactu‑
şilor, tăierile de primăvară la trandafiri (15 februarie–15 martie) şi altoirea
citricelor (1–31 mai).
Şos. Cotroceni nr. 32, sector 6, Bucureşti
gradina‑botanica.unibuc.ro
www.facebook.com/GradinaBotanicaDBrandza
gradina.botanica@g.unibuc.ro
0785 265 202

Grădina Zoologică
Grădina Zoologică expune colecţii de animale sălbatice, indigene şi exotice,
în vederea realizării a două principale deziderate: pe de o parte, conserva‑
rea faunei (au prioritate speciile ameninţate cu dispariţia), pe de altă parte
instruirea, educarea şi recreerea publicului vizitator. În prezent, Grădina
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Zoologică expune 212 specii de animale şi un număr de 1611 exemplare.
Administraţia Grădinii Zoologice acordă o importanţă deosebită creării unui
ansamblu în cadrul căruia să se permită vizitatorilor observarea şi analiza
atât a caracteristicilor morfologice ale animalelor, cât şi a comportamentului
natural al acestora. Principalele obiective sunt următoarele:
• educaţia evolutivă de calitate, prin dezvoltarea de oportunităţi şi experienţe
inovatoare, puse la dispoziţia publicului pentru ca acesta să înţeleagă şi
să exploreze;
• satisfacerea curiozităţii publicului cu privire la animale şi
comportamentul acestora;
• furnizarea de oportunităţi pentru vizitatori, care vor avea ocazia să‑şi
îmbogăţească cunoştinţele, precum şi să trăiască experienţe noi, care să‑i
motiveze să aibă grijă de natură, în ansamblul ei;
• elaborarea de programe specifice care promovează şi încurajează interesul
pentru natură;
• organizarea de evenimente de recreere cât mai atractive pentru a spori
numărul vizitatorilor, determinându‑i astfel să înţeleagă importanţa protejă‑
rii naturii şi a vieţii sălbatice;
• conştientizarea vizitatorilor asupra importanţei protejării şi conservării
vieţii sălbatice, de a ajuta la protejarea speciilor existente, a ecosistemelor
prin conservare.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor cu caracter recurent:
Educarea, cunoaşterea şi înţelegerea animalelor reprezintă aspecte esenţiale
ale activităţii desfăşurate de către Administraţia Grădinii Zoologice, fiind
desfăşurate în acest sens evenimente destinate copiilor şi tinerilor. Dintre
proiectele desfăşurate destinate participării copiilor şi tinerilor menţionăm:
3 martie, Ziua Internaţională a Vieţii sălbatice având ca scop principal atrage‑
rea atenţiei asupra florei şi faunei pe cale de dispariţie.
Copiii înfloresc… la Zoo Bucureşti, program educativ dedicat copiilor care se
tansformă în mici grădinari ai Zoo Bucureşti, având ca scop principal necesi‑
tatea de protejare a mediului înconjurător.
13 mai, Ziua Mondială a Broaştelor Ţestoase, eveniment în cadrul căruia sunt
organizate ateliere de pictură şi sunt expuse lucrările realizate de copii.
1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului — evenimente desfăşurate constând în
tururi ale Grădinii Zoologice, ateliere de pictură.
Săptămâna Altfel, perioadă de evenimente educative în timpul căreia se des‑
făşoară tururi de vizitare organizate, în cadrul cărora reprezentanţii Grădinii
Zoologice răspund întrebărilor adresate şi prezintă informaţii privind anima‑
lele din cadrul colecţiei.
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9 august, Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor, eveniment
în cadrul căruia sunt organizate ateliere de creaţie, concursuri speciale
dedicate copiilor.
10 august, Ziua Mondială a Leului, cu ocazia acestui eveniment, în apropie‑
rea amplasamentului leilor sunt expuse pentru vizitatori materiale informa‑
tive şi educative, fiind organizate evenimente care urmăresc conştientizarea
publicului tânăr privind respectul faţă de viaţa sălbatică.
4 octombrie, Ziua Internaţională a Animalelor, eveniment în cadrul căruia
sunt organizate ateliere tematice, sunt prezentate informaţii cu privire la
viaţa sălbatică şi necesitatea de a proteja mediul înconjurător.
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Str. Vadul Moldovei nr. 4, sector 1, Bucureşti
www.bucurestizoo.ro
www.facebook.com/bucurestizoo
zoobucuresti@yahoo.com
021 269 06 00

I
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”
Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cer‑
cetarea şi publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea
unor probleme ştiinţifice, precum şi elaborarea şi implementarea de pro‑
grame educaţionale privind acest fenomen istoric. Cu scopul articulării misi‑
unii sale, Institutul „Elie Wiesel” iniţiază acţiuni cu caracter cultural, ştiinţi‑
fic, educaţional şi legal pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului.
Începând cu 2016 Institutul coordonează activităţile în vederea realizării
unui muzeu de istorie al evreilor din România.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
este acreditat să furnizeze programul de formare continuă „Holocaustul,
combaterea rasismului şi xenofobiei” destinat profesorilor de ştiinţe
socio‑umane (aria om şi societate) şi diriginţilor din învăţământul preuni‑
versitar. Anual este desfăşurat programul Şcoala Altfel, care se adresează
elevilor din ciclul de învăţământ preuniversitar, având ca obiectiv lărgirea
orizontului de informaţie asupra episodului istoric Holocaust.
Institutul are în dotare o bibliotecă ce poate fi consultată gratuit şi organi‑
zează conferinţe şi evenimente în profilul misiunii sale pentru publicul larg.
Bd. Dacia nr. 89, sector 1, Bucureşti
www.inshr‑ew.ro
www.facebook.com/InstitutulElieWiesel
office@inshr‑ew.ro
021 318 09 39
Persoană de contact: Elisabeth Ungureanu
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Muzeul Căilor Ferate
Dl ing. General Theodor Balş, primul care încă din 1924 s‑a gândit să păs‑
treze pentru posteritate tot ceea ce ar putea constitui un document istoric
cu privire la naşterea şi dezvoltarea căilor noastre ferate, a salvat de la dez‑
membrare câteva tipuri reprezentative de locomotive şi vagoane. Mai târziu,
în 1937, după înfiinţarea Direcţiei de Studii, dl ing. V. Mişicu depunea toată
stăruinţa pentru concretizarea Muzeului CFR, astfel că în foaia oficială 973
din 16.09.1937 apărea primul ordin‑program de înfiinţare a Muzeului CFR.
În data de 10 iunie 1939 ia naştere în adevăratul sens al cuvântului primul
muzeu cu specific feroviar din România, denumit în acea perioadă şi Muzeul
ceferiştilor. Muzeul a fost deschis în zona stadionului Giuleşti, exponatele
fiind amplasate sub tribunele acestuia, dar şi în curtea stadionului. Obiectele
erau expuse într‑o sală de sub tribuna Stadionului Giuleşti şi o parte din
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materialul rulant era expus în parcul stadionului. În 1939 se estima că, în
viitor, Gara Filaret, avea să fie transformată în muzeul CFR, aşa cum s‑a
procedat şi în alte ţări.
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În ziua de 4 aprilie 1944, Muzeul Căilor Ferate, precum şi alte obiective fero‑
viare au fost bombardate. Din păcate, multe dintre exponatele de valoare
au fost distruse şi muzeul a fost închis. În anii ’50, apare din nou ideea
înfiinţării unui muzeu feroviar şi CFR va folosi o clădire aflată în imediata
vecinătate a staţiei Gara de Nord. Această clădire avea să fie reamenajată
şi complet renovată pentru viitorul muzeu, aspectul ei fiind total schimbat.
În această clădire funcţionează şi azi Muzeul Căilor Ferate. Fiind redeschis
în perioada stalinistă, exponatele acestui muzeu reflectau mai degrabă
realizările Uniunii Sovietice. După ce a luat sfârşit această epocă întune‑
cată, muzeul este din nou închis pentru reamenajare. Odată cu aniversarea
liniei Bucureşti Filaret–Giurgiu, muzeul este redeschis în acelaşi loc şi în 31
octombrie 1969 revine la activitatea muzeistică în adevăratul sens al cuvân‑
tului. Anii ce au urmat după 1989 nu au adus mari schimbări în activitatea
muzeului. În patrimoniul muzeului au intrat puţine exponate, fiind necesare
lucrări de renovare.
După înfiinţarea CENAFER, ce are în subordine şi Muzeul Căilor Ferate,
începând cu anul 2010, muzeul intră din nou în atenţie şi apar noi expo‑
nate. Se începe reamenajarea şi regândirea sa. Prima sală reamenajată
a primit cea mai mare dioramă feroviară din ţară, totodată restaurându‑se
numeroase exponate. Începând cu anul 2015 vizitatorii pot viziona şi filme
vechi feroviare.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Muzeul Căilor Ferate participă la toate evenimentele culturale muzeale
bucureştene: Şcoala Altfel, Noaptea Muzeelor etc., programe la care participă
vizitatori de toate vârstele.
Muzeul Căilor Ferate deţine cea mai mare dioramă feroviară din ţară rea‑
lizată la scara 1:87, care este unul dintre punctele de atracţie ale muzeului
fiind foarte dorită de copii şi şcolari. Personalul nostru prezintă tinerilor
cum funcţionează sistemul feroviar real folosind această dioramă, realizată
în conformitate cu exploatarea feroviară. În cadrul muzeului, în parteneriat
cu grădiniţe şi şcoli, s‑au desfăşurat mai multe programe dedicate copiilor şi
şcolarilor organizate de parteneri, precum lecţii deschise cu elevii în interio‑
rul muzeului şi lecţii de istorie cu participarea specialiştilor muzeului.
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Calea Grivitei nr. 193B, sector 1, Bucureşti
www.cenafer.ro
cenafer@cenafer.ro
031 620 39 07/0758 886 060
Persoană de contact: Iulian Neagu

Muzeul echipamentelor de comunicaţii
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunica‑
ţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, admi‑
nistrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastruc‑
tură şi a inovaţiei. Muzeul echipamentelor de comunicaţii s‑a născut în 2011
din dorinţa de a marca aniversarea a 20 de ani de administrare a spectrului
de frecvenţe radio şi de a exemplifica modul în care au evoluat comunicaţiile
şi tehnologia de‑a lungul vremii. Este un proiect al Autorităţii, fiind construit
din echipamente puse la dispoziţie de către angajaţii acesteia. Pentru că
interesul publicului a fost mare, iar bucuria de a împărtăşi cu cât mai mulţi
oameni crâmpeie de istorie a fost pe măsură, în 2013 muzeul a căpătat şi
o prezenţă virtuală, fiind transpus în mediul on‑line pentru a putea fi astfel
deschis în permanenţă tuturor celor care doresc să descopere sau să revadă
telefoanele şi radiourile de pe vremea bunicilor ori echipamente de comuni‑
caţii folosite în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial.
Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti
www.ancom.org.ro/muzeul‑virtual‑de‑telecomunicatii_4927
pr@ancom.org.ro
037 284 54 40
Persoană de contact: Melania Nandrea

Muzeul de Artă „Vasile Grigore — pictor şi colecţionar”
Într‑o frumoasă zonă istorică a Bucureştiului se află o oază de arhitectură
neoromânească, atât cât s‑a mai putut păstra până astăzi. Printre străzile
cu nume de rezonanţă în istoria noastră modernă, monumente istorice de
arhitectură laică sau religioasă, monumente de for public sau parcuri cele‑
bre, pe strada Maria Rosetti, la nr. 29, se află o cochetă construcţie cu două
etaje realizată în perioada interbelică de arhitectul Iulian Nămescu. Aceastei
clădiri i‑a fost hărăzit să adăpostească din anul 2003, la parter şi la etajul I,
bogata şi interesanta donaţie făcută statului român de către pictorul Vasile
Grigore (1935–2012), pe atunci profesor la Universitatea Naţională de Arte
din Bucureşti.
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Donaţia cuprinde un patrimoniu variat: de la pictură, grafică, artă deco‑
rativă, ceramică, artă populară, artă orientală, carte până la discuri (vinil)
muzicale etc. însumând peste 3.000 de repere. Expoziţia de bază a muzeu‑
lui, concepută şi realizată sub directa îndrumare a pictorului Vasile Grigore,
cuprinde spaţii de expunere pe două niveluri, unde piesele sunt dispuse în
săli, pe diverse teme (pictură, grafică, sculptură, artă populară românească
şi artă decorativă europeană, orientală şi extrem‑orientală). Spaţiile de expu‑
nere comunică între ele printr‑o scară interioară, pe al cărei palier o serie de
exponate introduc vizitatorul în tematica sălilor în care va păşi.
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Colecţionarul‑artist şi‑a îndreptat pasiunea spre câţiva maeştri de seamă
ai picturii, sculpturii şi graficii româneşti moderne: Theodor Pallady,
Gheorghe Petraşcu, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Jean Al. Steriadi, Alexandru
Ciucurencu, Corneliu Baba, Gheorghe Vânătoru, Ion Musceleanu, Lucian
Grigorescu, Constantin Blendea, Ion Popescu Negreni, Aurel Nedel, Ion
Irimescu, Vladimir Predescu, Mihai Buculei, Gheorghe Iliescu Călineşti,
Traian Brădean.
Operele acestor renumiţi pictori sunt completate cu piese de mobilier de
epocă, ceramică europeană sau obiecte decorative din argint, alamă, bronz
sau aramă. Dragostea pentru arta populară românească a maestrului şi
pasiunea de a aduna obiecte autentice care să ilustreze varietatea motivelor
decorative au dus în final la alcătuirea unei colecţii etnografice deosebite, la
care au contribuit diferite genuri de artă: icoane pe lemn şi pe sticlă, cera‑
mică, obiecte de cult şi, nu în ultimul rând, scoarţe care întregesc ansamblul
sălii. Pe palierul scării sunt etalate obiecte folosite de populaţia aromână
stabilită pe teritoriul României, dar şi exemplare din samovarele realizate de
celebrele ateliere din Tula.
În salonul de artă orientală se remarcă stampele japoneze create de maeş‑
trii din Ţara Soarelui Răsare, precum Utagava Hiroshige II şi III, Utamaro
Kitagawa, Utagava Kunisada, Utagava Yositaki. Demne de interes sunt şi
piesele din porţelan pictate manual sau imprimate prin transfer, piese de
provenienţă japoneză sau chineză, alături de piesele realizate din porţelan
de Boemia cu motive decorative preluate din arta orientală. Cu o cromatică
armonioasă, covoarele orientale de rugăciune, de o rară poezie şi distincţie
întregesc colecţia, fiind prezente în toate spaţiile. În ultima sală sunt expuse
lucrări realizate de maestrul Vasile Grigore însoţite de câteva din obiectele
care l‑au inspirat în crearea naturilor sale statice.
Str. Maria Rosetti nr. 29, sector 2, Bucureşti
www.mavg.ro
www.facebook.com/muzeul.de.arta.vasile.grigore
muzeul_v_grigore@yahoo.com
021 211 54 09
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Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică‑Minovici”

Intrând în muzeu, laşi în urmă nu doar strada, ci şi timpul postmodern al
secolului XXI. Sala de la intrare, sala de arme, specifică zonei englezeşti (cu
plafon în unghi, cu trofee de vânătoare, cu arme medievale şi moderne —
halebarde, arbalete, puşti cu cremene, săbii şi spade, câteva splendide
vitralii), nu îţi lasă nici o alternativă: trebuie să fii prezent doar aici, în timpul
şi spaţiul sugerat de exponatele sălii. Se face apoi o trecere firească către
camera principală a muzeului, în care nu ştii ce să admiri mai întâi: şemi‑
neul renascentist toscan, tapiseria flamandă de secol XVII, monumentala
şi supla scară în stil gotic francez, vitraliile, sculpturile în lemn din goticul
mijlociu german, picturile sau mobilierul de artă. În stânga acestei camere
se află biblioteca, ea însăşi obiect de valoare, cu opere (ediţii princeps şi
bibliofile) ale unor autori clasici. Tot aici, pe lângă ferestrele vitraliate, mai
pot fi admirate sculpturi, obiecte de mic mobilier de artă, un covor persan,
un candelabru în stil baroc austriac. În dreapta, se află aşa‑numita cameră
toscană (sufrageria familiei), cu mobilier renascentist toscan, picturi aparţi‑
nând unor maeştri italieni sau flamanzi, o altă tapiserie valoroasă, sculpturi.
Etajul cuprinde alte spaţii de vizitare (trei camere). Pe latura sudică a casei,
prelungind expoziţia din interior, casa a fost prevăzută cu o grădină în stil
renascentist florentin, în care au fost poziţionate sculpturi, frize, metope,
dar şi bănci pentru vizitatori.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică‑Minovici” al
Academiei Române este, de ani buni, iniţiatorul şi/sau partenerul altor insti‑
tuţii în proiecte educativ‑culturale, menite a apropia muzeul (ca instituţie
cultural‑educativă care continuă activităţile din spaţiul tradiţional de edu‑
care) de nevoile consumatorului. În acest sens, trebuie menţionată politica
de implementare a tehnologiilor şi aplicaţiilor TIC (QR Code; audio‑ghiduri,
aplicaţii pentru device‑uri etc.), care să crească interesul şi să atragă anu‑
mite segmente de public (copii, elevi). În plus, muzeul derulează proiecte
cultural‑educative dedicate eminamente acestui segment de consumatori,
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Construit în stilul tardomedieval al goticului englezesc, muzeul inginerului
Dumitru Furnică‑Minovici a fost gândit, de la început, ca o casă‑muzeu,
locuită/locuibilă şi vizitată/vizitabilă. Edificiul, construit în 1941–1942, în
forma literei L, cu materiale de construcţie aduse din străinătate, adăpos‑
teşte o importantă şi impresionantă colecţie de vitralii, care pot fi datate
între secolele al XIII‑lea şi al XIX‑lea, mic mobilier de artă în diferite stiluri
(renascentist, toscan, Louis XIII, Louis XV, lombard, Chippendale, Rocaille),
picturi atribuite unor maeştri europeni (secolele XVI–XVIII), gravuri, rarităţi
bibliofile, trofee de vânătoare, arme etc.

dintre cele de tradiţie, desfăşurate an de an, menţionând 5 licee — 5 muzee,
Metamorfoza Urbană, Euroscola, Gândeşte verde!, Şcoala Altfel.
Str. dr. Nicolae Minovici nr. 3, sector 1, Bucureşti
www.muzeuldeartavecheapuseana.blogspot.com
web.facebook.com/muzeul.dfm
mava@minovici.ro
021 665 73 34/0752 241 916
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Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României
Muzeul Naţional de Artă Contemporană (MNAC) a fost înfiinţat în anul 2001
şi s‑a deschis la noul sediu de la Palatul Parlamentului, aripa E4, în toamna
anului 2004. În cei cincisprezece ani de când s‑a deschis, muzeul a avut
un program expoziţional care şi‑a propus să acopere cât mai multe dintre
zonele de interes din şi pentru arta românească contemporană, lucru care
a însemnat inclusiv expunerea, de multe ori pentru prima dată, a unor
artişti sau grupuri importante din România şi din străinătate. S‑au expus
şi se expun în continuare atât artişti tineri, cât şi cele mai relevante nume
ale artei contemporane româneşti şi internaţionale, de la cele mai noi la
media şi formele tradiţionale de expresie, de la expoziţii tematice până
la retrospective sau proiecte individuale, de la arta conceptuală la banda
desenată, dar şi arhitectură, design şi planificare urbană. Prin aceste
juxtapuneri, nu de puţine ori surprinzătoare, se urmăreşte să se contureze
imaginea de ansamblu a contextului cultural şi artistic actual. Vă aşteptăm la
muzeu pentru a explora ce înseamnă arta contemporană şi pentru a expe‑
rimenta tehnici artistice în cadrul unor ateliere practice susţinute de noi şi
invitaţii noştri.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
• Şcoala la MNAC — la cerere pe tot parcursul anului: ateliere susţinute de
artişti invitaţi sau de echipa muzeului, în care participanţii pot explora
diverse tehnici şi media artistice: desen, colaj, monotipie, linotipie, mozaic,
serigrafie, cianotipie, obiect, instalaţie etc.;
• Şcoala Altfel — pe bază de programare, vizite ghidate şi interactive;
• Make MNAC your classroom — la muzeu poţi învăţa despre orice, prin artă
sau în jurul ei. Putem gândi împreună cu profesorii ateliere practice care să
însoţească tema predată, sau vă putem găzdui, oferindu‑vă cel mai plăcut
cadru pentru lecţii de orice fel.
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Palatul Parlamentului, aripa E4, intrarea din str. 13 Septembrie, poarta A3/B3,
sector 5, Bucureşti
www.mnac.ro
www.facebook.com/mnacbucharest
info@mnac.ro, ionescu.malina@gmail.com
021 318 91 37/0721 378 679
Persoană de contact: Mălina Ionescu

Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
Din anul 2006, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române este amplasat în zona
de nord a Bucureştiului, în hangarele care în prima jumătate a secolului XX
se aflau pe latura de sud a aerodromului militar Pipera. Acest aerodrom s‑a
înfiinţat în 1915 pentru perfecţionarea piloţilor absolvenţi ai Şcolii Militare de
Pilotaj de la Cotroceni.
Spaţiul expoziţional al Muzeului Naţional al Aviaţiei Române cuprinde două
clădiri tip hangar şi o expoziţie în aer liber.
Hangarul 1 (Sala „Traian Vuia”): expoziţia de bază prezintă istoria aerona‑
uticii de la începuturi până în anul 1959. În spaţiile consacrate celor trei
pionieri ai aviaţiei române: Traian Vuia, Aurel Vlaicu şi Henri Coandă, sunt
expuse replica avionului Vuia nr. 1, machete ale unor avioane realizate de
aceştia, precum şi obiecte şi documente care i‑au aparţinut inginerului
Aurel Vlaicu. Ordinul Naţional „Virtutea aeronautică”, primul ordin din
lume cu specific aeronautic, înfiinţat de regele Carol II în 1930 constituie un
element reprezentativ pentru epoca interbelică. Spaţiul destinat celui de‑al
Doilea Război Mondial este reliefat prin prezentarea replicii avionului IAR
80, a unor personalităţi, uniforme, documente. Perioada de după 1945 este
evidenţiată de avioane de vânătoare cu reacţie şi staţii de radiolocaţie. În
pasajul care face legătura dintre cele două hangare este recreată atmosfera
unei străzi din perioada interbelică şi este înfăţişat modul în care societatea
românească şi aviaţia s‑au întrepătruns.
Hangarul 2: expoziţia de bază este dedicată anilor ’60–’75. Avioanele reactive
prezentate sunt de tip MiG 17, 19 şi 21, L‑29. Expoziţia este completată de
simulatoare de zbor, tehnică de radiolocaţie şi artilerie antiaeriană specifică
epocii. În parcul expoziţional în aer liber, sunt expuse avioane cu motor
clasic, dar şi reactive, elicoptere, tehnică de radiolocaţie, tunuri antiaeriene
şi rachete sol‑aer.
Str. Fabrica de Glucoză nr. 2–4, sector 2, Bucureşti
www.roaf.ro/muzeulaviatiei
www.facebook.com/muzeulnationalalaviatiei
relpub.muzeulaviatiei@roaf.ro
021 232 04 04
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Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi
Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi deţine un patrimoniu constituit
din peste 780 de lucrări realizate în perioada secolelor XVI–XX, care reuneşte
atât hărţi ale regiunilor locuite de români şi de strămoşii lor, cât şi hărţi ale
continentelor, hărţi astronomice şi planuri de oraş. Din patrimoniul muze‑
ului mai fac parte lucrări de grafică cu diverse subiecte: peisaje, portrete,
vedute. Colecţia principală a aparţinut familiei prof. dr. Adrian Năstase şi
a fost donată statului român în anul 2003; de altfel, deschiderea acestui
muzeu se datorează tot eforturilor acestei familii. De‑a lungul timpului,
colecţiei principale i s‑au adăugat şi alte donaţii de hărţi şi lucrări de grafică,
prezente de asemenea în expunere.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi colaborează cu diferite asociaţii,
care propun programe diverse, pentru preşcolari şi şcolari de toate vârstele.
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Asociaţia Artelier D
Cu bastonul prin Bucureşti. O călătorie în trecut. Călăuziţi de poetul Tudor
Arghezi, întruchipat sub forma unei păpuşi de teatru, facem popas în locuri
din trecut, aflăm ce mâncau bucureştenii, din ce erau confecţionate obiec‑
tele de uz casnic şi în ce magazine îşi făceau cumpărăturile. Comparăm
experienţele vechilor bucureşteni cu ale noastre.
Ce a văzut Columb…, program educativ interdisciplinar, referitor la cum se
orientau exploratorii pe mare în secolul al XV‑lea. Vorbim despre marile des‑
coperiri geografice ale Renaşterii şi influenţa lor asupra civilizaţiei şi culturii.
Împletim cunoştinţele despre natură cu cele de geografie şi istorie. Refacem
traseul expediţiei lui Columb din 1492 şi ascultăm fragmente din jurnalul său.
Un program în patru părţi, inspirat de cartea Ce animale a văzut Cristofor
Columb, de Sandra Markle.
Alfabetul călător. Călătorie pe aripile Afabetului — Învăţăm despre oraşe, ţări,
climă, mijloace de transport şi obiceiuri din alte ţări. Desenăm şi colorăm
după cartea Alphabet Wings, de Ilana M. Kresner.
Asociaţia Learning by Teaching
Călători alături de marii exploratori. Istorie, descoperiri, experimente.
Atelierele îşi propun să prezinte marile descoperiri geografice şi persona‑
lităţile care au contribuit la realizarea acestora. În cadrul atelierelor sunt
prezentate cărţi de poveşti, jurnale de călătorie, atlase geografice, albume
de artă şi enciclopedii relevante pentru subiectul ales. Vor fi prezentate
activităţi practice pentru a înţelege modul în care sunt realizate hărţile, cum
funcţionează anumite instrumente de orientare în spaţiu sau cum trebuie
păstrate mostrele din natură.

Programe propuse de psihoterapeutul Alexandra Cucu
Alexandra Cucu, educator muzeal, psihopedagog şi psihoterapeut, vă invită
la o serie inedită de programe, sub titulatura Hărţi interioare, hărţi exteri‑
oare; ateliere disponibile şi în limba engleză. Vom învăţa despre hărţi fizice,
hărţi mental‑emoţionale (peisaje de gânduri, amintiri, sentimente, idei),
hărţi corporale, hărţi imaginare. Elemente reale sau metaforice precum
păduri, jungle, deşerturi, râuri, văi, munţi înzăpeziţi — trebuie cunoscute cât
mai bine dacă vrem să ne orientăm în lumea dinăuntru şi în cea din afară.
Strada Londra nr. 39, sector 1, Bucureşti
www.muzeulhartilor.ro
www.facebook.com/MuzeulHartilorVechi
despina.hasegan@muzeulhartilor.ro
021 230 44 68
Persoană de contact: Despina Haşegan

Muzeul Naţional al Literaturii Române
La trei ani de la închiderea expoziţiei sale din bulevardul Dacia nr. 12,
Muzeul Naţional al Literaturii Române (MNLR) vă invită să vizitaţi noua
expoziţie de bază inaugurată în luna martie a acestui an, în sediul din strada
Nicolae Creţulescu nr. 8. Astfel, redăm bucureştenilor patrimoniul literar
românesc şi ne îndeplinim misiunea de a‑l valorifica pentru public. Noua
expoziţie de bază a MNLR reprezintă un demers prin care ne propunem
repoziţionarea unei instituţii de importanţă naţională pe harta culturală,
educaţională, turistică a Bucureştiului, dar şi a ţării.
Conceptul avut în vedere de curatorii expoziţiei, de muzeografii instituţiei şi
de colaboratorii de specialitate, personalităţi culturale şi literare de marcă,
de arhitecţii şi designerii pe care i‑am invitat să facă parte din echipa noastră
s‑a bazat în primul rând pe principiul interactivităţii şi al surprinderii vizita‑
torului, indiferent de vârstă sau de categoria de public în care acesta se înca‑
drează, cu scopul transmiterii unui conţinut cultural şi literar adecvat. Acest
conţinut este clar structurat şi coerent, criteriul de organizare a expoziţiei
fiind acela al genurilor literare. Cronologia este recuperată în cadrul fiecărui
gen literar prin intermediul temelor propuse. Fiecare sală a muzeului repre‑
zintă în prezent un concept în sine, iar prin parcurgerea tuturor sălilor vizi‑
tatorul are acces şi poate recupera interactiv un discurs expoziţional unitar
şi complex. Expunerea patrimoniului este realizată tradiţional, cu ajutorul
vitrinelor şi suporturilor lucrate însă cu mijloace moderne, având un design
inedit, dar în egală măsură cu mijloace tehnologice de ultimă generaţie,
îmbinând acest discurs muzeal clasicizat astăzi cu un discurs virtual alterna‑
tiv şi cu un limbaj computerizat extrem de accesibil generaţiilor actuale.
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Vizitatorii muzeului vor descoperi manuscrise şi cărţi facsimilate — expuse
sub această formă pentru păstrarea şi conservarea manuscriselor originale
în condiţiile cele mai potrivite în arhivele muzeului, pe care le pot cerceta
şi direct cu ajutorul muzeografilor noştri şi al personalului de specialitate —,
artă plastică autentică, obiecte preţioase şi obiecte de mobilier valoroase
aparţinând scriitorilor români. Pe de altă parte, vizitatorii au acces şi la
numeroase conţinuturi virtuale explicative, conţinuturi documentare
literare digitizate. Prin intermediul MuseON, un program inedit al Muzeului
Naţional al Literaturii Române de promovare a operelor şi biografiilor lite‑
rare şi culturale prin intermediul arhivelor şi documentelor multimedia, se
asigură accesul democratic şi nediscriminatoriu, non‑profit, la resurse cultu‑
rale de calitate, şi un conţinut video şi audio amplu (piese de teatru puse în
scenă de cei mai mari regizori români, importante ecranizări ale celor mai
cunoscute proze din literatura română, texte literare recitate de scriitori sau
actori ş.a.).
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Str. Nicolae Creţulescu nr. 8, sector 1, Bucureşti
www.mnlr.ro
www.facebook.com/muzeul.literaturii.romane
relatiipublice@mnlr.ro
031 426 00 24/0736 598 451
Persoană de contact: Gabriela Toma

Muzeul Naţional al Literaturii Române —
CASA MEMORIALĂ „TUDOR ARGHEZI — MĂRŢIŞOR”
Casa memorială „Tudor Arghezi — Mărţişor” se află în imobilul în care
a locuit poetul Tudor Arghezi, recunoscut ca reprezentând unul dintre cei
trei mari inovatori ai limbajului poetic românesc, alături de poeţii Mihai
Eminescu şi Nichita Stănescu. Scriitorul a locuit aici împreună cu familia sa
începând din anul 1930, locuinţa întipărindu‑se în memoria locală sub denu‑
mirea de „Mărţişor”. Conform dorinţei testamentare a scriitorului, în anul
1974 aceasta a devenit casă memorială.
Clădirea este compusă din parter şi etaj, în total 18 camere, discrete, fără
a epata în vreun fel, la care se adaugă dependinţele. În colecţia de aici,
publicul vizitator poate avea acces la obiecte de mobilier datând din acea
vreme, cărţi, obiecte de artă, fotografii, documente originale ale poetului
Tudor Arghezi (1880–1967). În curtea casei, se află şi tipografia Biletelor de
papagal, unde astăzi sunt expuse volume, documente, reviste şi imagini
din istoria familiei şi a întregului spaţiu, iar în prezent vizitatorii noştri
pot viziona aici filmul documentar Prisaca, realizat de Paul Anghel în 1956,
într‑o versiune subtitrată în limba engleză. Mărţişor este cunoscută mai ales
datorită livezii sale, precum şi prin intermediul programelor educative şi al
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atelierelor organizate de muzeografii noştri, destinate grădiniţelor, şcolilor,
familiilor, la care vă aşteptăm cu drag în perioada 15 septembrie–15 iunie, pe
parcursul fiecărui an şcolar.
Str. Mărţişor nr. 26, sector 4, Bucureşti
www.mnlr.ro
www.facebook.com/CasaMemorialaTudorArgheziMartisor
relatiipublice@mnlr.ro
021 332 59 00/0723 154 052
Persoană de contact: Andreea Drăghicescu

Muzeul Naţional al Literaturii Române —
CASA MEMORIALĂ „GEORGE ŞI AGATHA BACOVIA”
Casa în care a locuit poetul George Bacovia (1881–1957) între anii 1933 şi 1957
a devenit casă memorială în anul 1966. Din anul 1933, Bacovia s‑a stabilit la
Bucureşti împreună cu soţia sa, Agatha Grigorescu Bacovia (1895–1981), şi
unicul lor fiu, Gabriel, într‑o casă modestă de pe strada Frăsinetului. Pe la
începutul secolului XX, zona aparţinea comunei Şerban Vodă, fiind situată în
suburbia Bucureştiului. Casa a fost construită cu ajutorul unui împrumut al
soţiei, obţinut de la Casa Corpului Didactic, iar construcţia a durat aproxima‑
tiv o lună, Agatha fiind diriginte de şantier.
Casa a devenit muzeu încă din anul 1958, la un an după moartea poetului,
datorită Agathei. Începutul proiectului a fost dificil pentru că implicarea
statului a fost destul de sumară, concretizându‑se doar prin schimbarea
numelui străzii, care până atunci se numea Frăsinetului. Abia în anul 1966
s‑a obţinut etatizarea şi titlul de Muzeu Memorial „George Bacovia”. Casa
păstrează o atmosferă autentică, care ne duce cu gândul la perioada în care
soţii Bacovia au locuit aici. Vizitatorii pot admira numeroase obiecte perso‑
nale ale familiei (piese de mobilier, documente, manuscrise, fotografii), dar
şi grădina plină de flori amintind de o perioadă istorică bogată în curente,
semnificaţii şi interferenţe culturale.
Str. George Bacovia nr. 63, sector 4, Bucureşti
www.mnlr.ro
www.facebook.com/CasaMemorialaGeorgeSiAgathaBacovia
relatiipublice@mnlr.ro
021 332 45 47/0723 154 052
Persoană de contact: Andreea Drăghicescu
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Muzeul Naţional al Literaturii Române —
CASA MEMORIALĂ „ION MINULESCU ŞI CLAUDIA MILLIAN”
Apartamentul în care se află în prezent Casa memorială „Ion Minulescu şi
Claudia Millian” a fost achiziţionat de familia Minulescu în anul 1934. În
1991, Mioara Laurenţia Minulescu, fiica lui Ion Minulescu, artist plastic,
a lăsat apartamentul şi patrimoniul aflat în el, prin testament, Muzeului
Naţional al Literaturii Române. Colecţia aflată în apartamentul poetului Ion
Minulescu (1881–1944) cuprinde documente literare, scrisori, manuscrise,
fotografii inedite şi o colecţie impresionantă de tablouri şi sculpturi. Printre
semnatarii operelor de artă aflate aici se numără Alexandru Ciucurencu,
Margareta Sterian, Henri Catargi, Iosif Iser, Victor Brauner, Camil Ressu,
Lucian Grigorescu, Cecilia Cuţescu Storck, M.H. Maxy, Al. Satmari, Oscar
Han, iar unele lucrări sunt realizate chiar de Claudia Millian (1887–1961),
soţia poetului.
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Str. Gheorghe Marinescu nr. 19, sector 5, Bucureşti
www.mnlr.ro
www.facebook.com/CasaMemorialaIonMinulescuSiClaudiaMillian
relatiipublice@mnlr.ro
021 317 90 41/0723 154 052
Persoană de contact: Andreea Drăghicescu

Muzeul Naţional al Literaturii Române —
CASA MEMORIALĂ „LIVIU ŞI FANNY LIVIU REBREANU”
Casa memorială „Liviu şi Fanny Liviu Rebreanu” se află într‑un apartament
lipit de cel care adăposteşte Casa memorială „Ion Minulescu şi Claudia
Millian” şi a fost cumpărat chiar de scriitorul Liviu Rebreanu (1885–1944), în
anul 1934, pentru fiica sa Puia‑Florica Rebreanu. Spaţiul şi patrimoniul au
fost donate de aceasta cu dorinţa de a fi prezentate şi realizările mamei sale,
Fanny — Ştefana Rădulescu (1888–1976), o talentată actriţă a vremii. Donaţia
s‑a făcut în anul 1992, apartamentul devenind casă memorială în anul 1995,
când Puia‑Florica Rebreanu s‑a stins din viaţă. Ulterior, spaţiul a fost renovat
şi inclus în circuitul cultural‑turistic. Colecţia cuprinde piese de mobilier,
documente literare, scrisori, manuscrise, fotografii, precum şi tablouri valo‑
roase, pictate de Camil Ressu, Jean Steriadi, Nicolae Dărăscu, Francisc Şirato,
şi sculpturi realizate de Miliţa Petraşcu, Ion Jalea, Oscar Han. Tot aici se află
şi o colecţie impresionantă de ceramică şi o alta de icoane pe sticlă, toate
lucrările aparţinând prozatorului Liviu Rebreanu.

Str. Gheorghe Marinescu nr. 19, sector 5, Bucureşti
www.mnlr.ro
www.facebook.com/CasaMemorialaLiviuSiFannyLiviuRebreanu
relatiipublice@mnlr.ro
021 317 90 41/0723 154 052
Persoană de contact: Andreea Drăghicescu

Muzeul Naţional al Pompierilor
Foişorul de Foc a fost ridicat în anii 1890–1891. Necesitatea existenţei acestei
clădiri pleca de la problemele oraşului privind două aspecte: pe de o parte,
supravegherea din punctul de vedere al incendiilor și, pe de altă parte,
alimentarea cu apă. Astfel a apărut turnul de observare, cea mai înaltă
construcţie din Bucureşti la acea dată. În acelaşi timp, în această clădire
funcţionează începând cu anul 1892 şi Postul de pompieri Foişor, în dotarea
căruia se aflau două utilaje trase de cai: o pompă manuală de stins incendii
şi o saca pentru transportul apei, tip Knaust, Austria, modele 1882.
După 1936, clădirea a avut diverse destinaţii până în anii 1961–1963, când
Foişorul de Foc a fost renovat şi amenajat ca muzeu. Tematica muzeu‑
lui s‑a concretizat prin prezentarea momentelor importante din istoria
pompierilor, a personalităţilor, a marilor incendii, modul de expunere
evidenţiind arhitectura interioară deosebită a clădirii (inclusă în lista
monumentelor istorice).
Expoziţia permanentă este organizată cronologic, pe şapte niveluri, tra‑
seul de vizitare fiind în spirală de la etajul 6 (unde se ajunge cu ascensorul)
către parter.
Prima parte a expoziţiei se axează pe atitudinea omului în ce priveşte focul:
prin exponate şi documente sunt redate primele forme de organizare ale
oamenilor împotriva incendiilor, precum şi primele mijloace tehnice de
intervenţie (de la găleata cu apă la pompele manuale).
Sala următoare prezintă instituţionalizarea serviciului de pompieri, prin
înfiinţarea primei formaţii voluntare — Arad 1834 şi a unităţilor de pompieri
militari. Un grupaj de vitrine prezintă intervenţia pompierilor la cel mai
mare incendiu din istoria Bucureştilor: cel care a avut loc la 23 martie 1847,
în ziua de Paşti, când a mistuit aproape 2.000 de case şi 12 biserici, distru‑
gând centrul comercial al capitalei (o cincime din oraş) şi oprindu‑se la
marginea oraşului.
Aceeaşi companie de pompieri din Bucureşti s‑a remarcat un an mai târziu,
în încleştarea eroică şi sacrificiul suprem de la 13 septembrie 1848 în lupta
cu oastea otomană din Dealul Spirii venită să înăbuşe Revoluţia. Războiul de
Independenţă (1877–1878) este marcat prin documente, fotografii, medalii,
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uniforme, mărturii ale participării pompierilor militari la Războiul de
Independenţă, organizaţi în baterii de artilerie.
În continuare este prezentată evoluţia Corpului Pompierilor în perioada
dintre cele două războaie mondiale, prin exponate originale, fotografii sau
copii ale unor documente. Perioada de după cel de‑al Doilea Război Mondial
este marcată de dezvoltarea tehnicii de luptă cu focul, punându‑se accent
pe produsele realizate în ţară. Sala de la etajul al II‑lea este dedicată preve‑
nirii incendiilor, cu vitrine şi panouri de prezentare a cauzelor de incendiu.
Etajul I este consacrat misiunilor pompierilor: sunt prezente numeroase
exemplare din bogata colecţie de obiecte primite de la pompierii străini: cos‑
tume şi accesorii de intervenţie, uniforme, căşti, caschete, medalii, obiecte
decorative etc.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Din această scurtă prezentare, se poate contura imaginea cuprinzătoare
a preocupărilor pompierilor de‑a lungul anilor, a celor care au avut şi au în
continuare nobila misiune de a salva vieţile şi bunurile oamenilor. Pentru
copii şi elevi, dar nu numai pentru ei o vizită la Foişorul de Foc este şi edu‑
cativă. Teme precum prevenirea incendiilor, comportamentul oamenilor în
situaţii de urgenţă (cutremure, inundaţii, accidente rutiere etc.) sunt deose‑
bit de utile în zilele noastre, în procesul educativ din şcoli.
Muzeul a fost şi este permanent implicat în activităţi cu instituţii de învă‑
ţământ (grădiniţe, şcoli, licee, facultăţi). Câteva programe desfăşurate:
Caravana Muzeelor, Ghiduşii Muzeelor, MOFT (Muzee, Operă, Film, Teatru —
Facultatea de Automatică), Şcoala Altfel ş.a.
Bd. Ferdinand nr. 33, sector 2, Bucureşti
www.muzeulpompierilor.ro
www.facebook.com/muzeulnationalalpompierilor
contact@muzeulpompierilor.ro
021 252 28 84

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
Localizat pe malul lacului Herăstrău, într‑un decor istoric, dar plin de viaţă,
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” este unul dintre cele mai mari şi
mai vechi muzee în aer liber din Europa. Muzeul posedă o colecţie de peste
350 de monumente care înfăţişează istoria arhitecturii rurale româneşti.
Încă de la deschiderea sa din 1936, scopul Muzeului Satului a fost să prezinte
viaţa reală a ţăranilor români, să sintetizeze obiceiurile şi tradiţiile acestora
într‑un singur loc, în care vizitatorii să se detaşeze pentru câteva ore de
prezent, pornind într‑o fascinantă călătorie spirituală în diferite regiuni
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ale României: Moldova, Transilvania, Banat, Muntenia, Dobrogea. Fiecare
monument are o poveste diferită, recreată cu o atenţie excesivă pentru deta‑
lii şi respectând întocmai specificul respectivei epoci şi zone geografice.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Pentru şcoli, Muzeul Satului poate organiza la cerere ateliere tema‑
tice, ca activităţi extracurriculare. Oferta educaţională dedicată anului
2017–2018 include:
Casa Poveştilor, promovarea în cadrul atelierelor organizate a poveştilor şi
basmelor româneşti — povestite de actori şi copii;
Teatru Muzeal: teatru de umbre, teatru popular „Istorie vie”, teatru de
păpuşi, ateliere interactive de învăţare prin teatru;
Călător prin tradiţii, program realizat în colaborare cu şcoli şi grădiniţe din
Bucureşti având ca scop integrarea în cadrul orei de creativitate, vizita la
Muzeul Satului;
Grădina din muzeu, descoperirea plantelor şi legumelor specifice gospodă‑
riei tradiţionale, activităţi practice de plantare, recoltare şi îngrijire;
Învăţăm… altfel la Muzeul Satului, proiect adaptat la structura anului şcolar
2016/2017 propus de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
şi denumit Şcoala Altfel ce îşi propune să aducă în muzeu elevii de gimnaziu
în vacanţe pentru a descoperi prin participarea la ateliere şi vizite tema‑
tice patrimoniul muzeului şi pentru a se acomoda cu metode de învăţare
(opţionale) noi;
Săptămâna fără calculator pentru clasele din învăţământul primar şi
grupele din învăţământul preşcolar este un proiect dedicat tinerei gene‑
raţii dispuse să înveţe în vacanţa de toamnă folosind un limbaj special de
simţuri şi idei adaptate generaţiei lor — ateliere de creaţie, teambuildinguri,
întâlniri tematice;
La muzeu de sărbătorile de iarnă, ateliere de creaţie cu participare pe bază
de înscriere prealabilă; posibilitatea de a petrece timp în familie prin impli‑
carea în activităţi creative;
Tabăra de creaţie „Vara pe uliţă”, ateliere de iniţiere în tainele meşteşugurilor
populare şi ale ocupaţiilor urbane; petrecerea vacanţei mari în spaţiul muze‑
ului într‑un mod educativ prin îmbinarea utilului — învăţarea unui meşteşug
tradiţional — cu plăcutul: pauza de divertisment şi învăţarea prin descope‑
rire, cunoaştere, informare;
Muzeul Altfel — Proiect dedicat copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi ce implică
expoziţii senzoriale, vizite tematice în muzeu, ateliere de creaţie.
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Şos. Kiseleff nr. 28–30, sector 1, cod poştal 011347, Bucureşti, România
www.muzeul‑satului.ro
www.facebook.com/Muzeul‑National‑al‑Satului‑Dimitrie‑Gusti
programe.culturale@muzeul‑satului.ro
0724 331 741
Persoană de contact: Andreea Majuru

Muzeul Naţional al Ţăranului Român
Muzeul Naţional al Ţăranului Român se înscrie în familia europeană
a Muzeelor de Arte şi Tradiţii Populare. Este un muzeu naţional aflat sub
autoritatea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Posesorul unor
colecţii de obiecte deosebit de bogate, adăpostit într‑o clădire‑monument
istoric, în stil neoromânesc, practică o muzeografie cu totul aparte, care i‑a
prilejuit în anul 1996 onoarea atribuirii trofeului EMYA (European Museum of
the Year Award). Stilul original de expunere se prelungeşte şi în publicaţiile
muzeului, în acţiunile de tip Muzeul Misionar, Şcoala Satului sau în eveni‑
mente precum vernisaje, concerte, conferinţe.
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Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Din 2002, MNŢR desfăşoară un program variat de ateliere creative pentru
copii, prin care îşi propune să transmită câte ceva din valoarea patrimoniu‑
lui imateral şi material, un pic din emoţia lucrului manual şi foarte mult din
creativitatea şi originalitatea copiilor. Pentru anul şcolar 2017–2018, Atelierul
de creativitate propune un program adaptat tematicii Muzeului, dar şi spaţiu‑
lui de desfăşurare şi caracteristicilor programului şcolilor.
Ateliere de colaj, desen, cusături cu Ruxandra Grigorescu, vârsta 5+, în cadrul
cărora copiii află câte ceva din obiceiuri, sărbători, lumea satului prin desen,
asamblat imagini, cusut cu aţă şi vise frumoase.
Jocuri meţeriste cu Valentina Bâcu, vârsta 7+, în cadrul cărora se parcurge
Muzeul Ţăranului prin intermediul unui board game, se creează propria
expoziţie, se inventează propriile jocuri.
Atelier de născocit poveşti „de acum” despre oameni „de atunci” cu Raluca
Oprea‑Minoiu, vârsta 6+. După ce se scotoceşte prin sertare cu fotografii din
arhiva Muzeului Ţăranului, povestea este spusă, jucată, chiar şi dansată.
Atelierul Oare ce fac obiectele noaptea în muzeu? cu Raluca Oprea‑Minoiu, vâr‑
sta 6+. Ne alegem obiectele (fie că‑i o catrinţă, un clopoţel de ceramică sau
o suveică), împreună dăm un rost obiectelor, apoi le desenăm, le decupăm şi
le spunem povestea la panoul de teatru de umbre.
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Atelierul Poveşti cu urechi cu Călin Torsan, vârsta 10+. Nu sunt scorneli despre
măgari sau iepuri, cum au crezut mulţi. Ci întâmplări despre muzică şi des‑
pre instrumentele care o nasc.
Atelier de confecţionat bucurii din lână împâslită cu Ioana Tănase, vârsta 8+,
din care rezultă mici obiecte şi accesorii de lână de luat acasă sau de dăruit.
Atelier pictură pe sticlă cu Bogdan Herăscu, vârsta 8+. Veniţi pietricele şi ple‑
caţi munticei după ce veţi fi învăţat tradiţionala tehnică a zugrăvirii pe sticlă.
Atelier de modelaj în argilă şi ceară cu Ovidiu Simionescu, vârsta 6+. Circul,
animale fantastice, compoziţii cu figuri geometrice, explorarea spaţiului cos‑
mic, lumea subacvatică, toate pot deveni subiecte la atelierele de modelaj.
Ateliere de croit, ţesut şi cusut cu Lidia Stareş, vârsta 6+. În atelierele de cusut
vom descoperi semne şi însemne. Apoi le vom inventa pe ale noastre şi le
vom coase.
Atelier de hârtie manuală cu Saşa Liviu Stoianovici, vârsta 5+. Deşeul de hâr‑
tie se mărunţeşte, se îmbăiază, se toacă, se combină cu apă. Rezultă pasta
de hârtie. Se scoate cu sita, se aşterne pe pânză, se presează, se întinde, se
usucă. Se întâmplă magia şi se obţine o nouă hârtie.
Şos. Kiseleff nr. 3, sector 1, Bucureşti, 011341: expoziţie permanentă (închisă pentru lucrări
de consolidare a clădirii monument istoric)
Str. Monetăriei nr. 3, Sector 1, Bucureşti, 011216: spaţii expoziţii temporare, Atelierul
de Creativitate, Clubul Ţăranului, Cinema Muzeul Ţăranului (Studioul „Horia Bernea” şi
Grădina Cinema), târguri.
www.muzeultaranuluiroman.ro
www.atelieruldecreativitate.blogspot.ro
www.facebook.com/MuzeulTaranului, www.twitter.com/MuzeulTaranului
info@muzeultaranuluiroman.ro, atelieruldecreativitate@gmail.com
021 317 96 59

Muzeul Naţional Cotroceni
Muzeul Naţional Cotroceni este o instituţie de cultură axată pe reflectarea
istoricului ansamblului Cotroceni, pe evoluţia şi transformările sale, surve‑
nite de‑a lungul timpului. Partea medievală a Muzeului Naţional Cotroceni
este reprezentată de spaţiile construite în timpul domniei voievodului
Şerban Cantacuzino (1678–1688): biserica, chiliile, casele domneşti, ansam‑
blul acestor construcţii formând mănăstirea Cotroceni. Actualmente în
cadrul muzeului pot fi vizitate cuhnia (bucătăria) mănăstirii Cotroceni,
trapeza (sala de mese) şi câteva chilii, precum şi pivniţa mare a caselor dom‑
neşti, spaţii reprezentative pentru tehnica de construcţie şi pentru arhitec‑
tura românească de la sfârşitul secolului al XVII‑lea.
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Istoria regalităţii din România este legată şi de Cotroceni, principele Carol I
de Hohenzollern‑Sigmaringen folosind din iunie 1866 casele domneşti. Din
iniţiativa sa, în anul 1893, pe locul fostului palat domnesc, dezafectat în
mare parte, a început construcţia unui nou palat destinat moştenitorilor
coroanei — principele Ferdinand şi soţia sa, principesa Maria. La primul
etaj se află Sufrageria Germană decorată în stilul neorenaşterii germane şi
restaurată conform concepţiei decorative din perioada Gottereau. Urmează
Salonul de Vânătoare, decorat în stilul neorenaşterii italiene, Salonul Florilor,
a cărui decoraţie murală reprezintă opţiunea arhitectului restaurator şi
Biblioteca regelui Ferdinand. Marele Salon de Recepţie reamenajat între
anii 1925 şi 1926 de către arhitectul român Grigore Cerchez, în stil neoromâ‑
nesc, se învecinează şi se continuă stilistic cu Sufrageria Regală Cotroceni.
La etajul al doilea al muzeului se pot vizita apartamentele familiei regale
şi anume: Salonul Oriental folosit iniţial de către regina Maria ca atelier
pentru pictură şi pirogravură, urmat de Apartamentul Regal, Salonul Henric
II şi Apartamentul Francez. Mai poate fi vizitat Dormitorul Reginei Maria,
restaurat conform variantei din 1929, Salonul Norvegian şi camera copiilor,
realizată în stil francez.
În anul 1984, din ordinul lui Nicolae Ceauşescu a fost demolată biserica
mănăstirii Cotroceni, aflată în curtea interioară a palatului. Proiectul de
refacere a acesteia a fost demarat la începutul anilor 2000–2001 şi finali‑
zat în cursul anului 2009. Biserica refăcută după planurile originale intră
în circuitul de vizitare al Muzeului Naţional Cotroceni. În biserică au fost
reînhumate osemintele ctitorului Şerban Cantacuzino şi ale familiei sale,
iar vizitatorii pot vedea astfel pietrele de mormânt originale ale membri‑
lor familiei Cantacuzino, dar şi câteva fragmente din fresca recuperată în
urma demolării.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programul de pedagogie muzeală Priveşte, ascultă, învaţă: atelierul include
vizitarea Muzeului Naţional Cotroceni şi lectorate pe teme de istorie, istoria
artei decorative, personalităţi istorice, susţinute de specialiştii Muzeului
Naţional Cotroceni.
Programul Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun
Programul de pedagogie muzeală Ne jucăm şi învăţăm la Palat: activi‑
tatea include vizitarea de către elevi a saloanelor de la etajul întâi al
Palatului Cotroceni, urmată de un joc‑concurs cu întrebări şi o competiţie
contra cronometru.
Programul Ora de istorie la Palat: un proiect ce îmbină educaţia formală,
care se face în şcoală, cu partea de educaţie non‑formală, care este mult mai
atractivă, mai ales pentru cei mici. Practic, respectând structura progra‑
mei, împreună cu profesorul de istorie al şcolii, adaptăm şi completăm
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lecţia copiilor astfel încât să cuprindem o perioadă specifică istoriei
Palatului Cotroceni.
Atelierul Ora de caligrafie reprezintă un proiect de educaţie prin care Muzeul
Naţional Cotroceni atrage atenţia asupra caligrafiei, a cuvântului scris cu
mâna, transmiţând un îndemn pentru educaţie, cultură, tradiţie şi artă.
Pornind de la manuscrisele deţinute de MNC şi pe baza unor exerciţii prac‑
tice, 20 de elevi vor realiza exerciţii de caligrafie îndrumaţi de personalităţi
importante ale vieţii publice.
Şos. Cotroceni nr. 36 (vizavi de Grădina Botanică), sector 6, Bucureşti
www.muzeulcotroceni.ro
www.facebook.com/muzeulcotroceni
vizitare@muzeulcotroceni.ro
021 317 31 07
Persoană de contact: Ana Maria Ludatser

Muzeul Naţional de Artă al României
Muzeul Naţional de Artă al României a luat fiinţă în anul 1948, an în care
i s‑a dat în folosinţă clădirea fostului palat regal de pe Calea Victoriei din
Bucureşti, puternic afectat în urma bombardamentelor din 1944. Încă de la
început, muzeul a avut un caracter enciclopedic, grupând colecţii variate de
artă românească, europeană şi orientală. El este păstrătorul celui mai repre‑
zentativ patrimoniu de artă medievală şi modernă românească, un instru‑
ment indispensabil pentru cunoaşterea culturii vizuale româneşti. Deschis
din 1950 publicului larg, MNAR cuprinde în prezent Galeria Naţională (cu
Galeria de Artă Veche Românească şi Galeria de Artă Românească Modernă),
Galeria de Artă Europeană, precum şi spaţiile istorice ale fostului Palat Regal
(Sala Tronului, Sufrageria Regală, Scara Voievozilor).
Galeria de Artă Veche Românească prezintă o incursiune cronologică în arta
celor trei provincii istorice, Moldova, Ţara Românească şi Transilvania, din
secolele XIV–XIX. Icoane, fragmente de frescă, piese de mobilier sculptat,
numeroase broderii şi obiecte liturgice, manuscrise şi tipărituri preţioase
sugerează bogăţia şi gusturile domnitorilor, boierilor şi înalţilor ierarhi ai
vremii, evocând universul evului mediu românesc aşa cum se oglindeşte în
mediul bisericesc.
Galeria de Artă Românească Modernă. Picturi şi sculpturi realizate de la
mijlocul secolului al XIX‑lea până spre sfârşitul secolului XX oglindesc fidel
noi mode şi modelele artistice caracteristice societăţii româneşti. Procesul
de modernizare a societăţii româneşti este evident în felul în care arta
devine parte a vieţii de zi cu zi, pătrunzând în interioarele aristocraţiei şi
burgheziei locale şi făcând obiectul unor comenzi oficiale. Pictori precum

82

M

Aman, Grigorescu, Luchian, Tonitza sau Baba şi sculptori precum
Paciurea sau Brâncuşi participă prin creaţia lor la dinamica realităţilor
culturale contemporane.
Galeria de Artă Europeană. Pornind de la nucleul colecţiei de tablouri
a regelui Carol I, galeria prezintă operele de artă organizate pe şcoli (italiană,
germană şi austriacă, spaniolă, flamandă, olandeză şi franceză), în ordine
cronologică. Ele ilustrează cele mai importante curente artistice, de la
renaşterea germană la barocul italian sau flamand şi până la impresionismul
şi postimpresionismul francez prin lucrări de Tintoretto, Vasari, Cranach
cel Bătrân, El Greco, Rubens, Rembrandt, Monet, Rodin, Bourdelle, Signac.
Galeria punctează astfel un parcurs sugestiv pentru pictura şi sculptura
europeană din secolul al XIV‑lea până la începutul secolului XX.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Programele pentru şcoli, familii şi grupuri cu nevoi speciale fac parte din
oferta permanentă a MNAR. Pentru programul naţional Şcoala Altfel muzeul
oferă activităţi şi trasee speciale. Mai multe informaţii pot fi accesate la
adresa www.mnar.arts.ro/invata/scoli.
Calea Victoriei nr. 49–53, sector 1, Bucureşti
www.mnar.arts.ro/viziteaza
www.facebook.com/MuzeulNationalDeArtaAlRomaniei
educatie@arts.museum.ro
021 314 81 19

Muzeul Naţional de Artă al României —
MUZEUL COLECŢIILOR DE ARTĂ
Muzeul Colecţiilor de Artă a luat fiinţă în 1978 ca secţie a Muzeului Naţional
de Artă al României, ocupând fostul Palat Romanit de pe Calea Victoriei.
La înfiinţarea sa, muzeul reunea 19 colecţii pentru ca ulterior numeroşi
iubitori de artă şi artişti să‑şi doneze colecţiile în mod direct instituţiei.
Astăzi muzeul deţine 44 de colecţii donate statului român începând cu 1927
de către diferite familii, artişti sau urmaşi şi legatari ai acestora. Colecţiile
Elena şi Anastase Simu, Beatrice şi Hrandt Avachian, Corneliu Baba sau Iosif
Iser sunt doar câteva dintre cele mai importante. Ele ilustrează pregnant
atât valorile şi idealurile culturale ale mai multor generaţii de intelectuali
români interesaţi de artele plastice şi decorative româneşti, europene şi
orientale, de arta populară românească, cât şi creaţia unor artişti de seamă
din ultimele decenii. Renovat, muzeul ocupă integral fostul palat Romanit,
una dintre primele clădiri reprezentative ale Bucureştiului de la începutul
secolului al XIX‑lea. Descris în romanul lui Nicolae Filimon Ciocoii vechi şi
noi şi în Amintirile lui Ion Ghica, palatul este astăzi substanţial modificat şi
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modernizat, din vechea clădire păstrându‑se azi în subsol spaţiul ocupat de
un interesant lapidariu.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programe pentru şcoli, familii şi grupuri cu nevoi speciale incluse în oferta
permanentă a MNAR. Pentru programul naţional Şcoala Altfel muzeul
oferă activităţi şi trasee speciale. Mai multe informaţii pot fi accesate la
adresa www.mnar.arts.ro/invata/scoli.
Calea Victoriei nr. 111, sector 1, Bucureşti
www.mnar.arts.ro/muzeul‑colectiilor‑de‑arta
www.facebook.com/MuzeulColectiilordeArta
educatie@arts.museum.ro
021 314 81 19

Muzeul Naţional de Artă al României —
MUZEUL „THEODOR PALLADY”
Muzeul „Theodor Pallady” funcţionează în subordinea Muzeului Naţional de
Artă al României într‑una din cele mai vechi case din Bucureşti, cu o istorie
ce începe cândva în a doua jumătate a secolului al XVIII‑lea. Casa cu un etaj,
înconjurată de o grădină primitoare, se află în apropierea Bisericii Armeneşti
de pe bulevardul Carol I. Ea a aparţinut cândva negustorului armean Kevork
Nazaretoglu, fiind cunoscută şi drept Casa Melik, după numele celui mai
faimos proprietar al său, Iacob Melik, un susţinător al paşoptiştilor şi autor
al lucrării L’Orient devant L’Occident. Renovată în 1822, lăsată să cadă în ruină
şi din nou reparată, distrusă de un incendiu în 1913, ea a fost refăcută şi
modernizată în anii 1920 şi apoi în mai multe rânduri după cel de‑al Doilea
Război Mondial, când intrase deja în proprietatea statului român.
Din 1971, casa Melik găzduieşte colecţia soţilor Serafina şi Gheorghe Răut,
amatori de artă şi apropiaţi ai pictorului Theodor Pallady, ale cărui lucrări
din perioada pariziană aflate în locuinţa acestuia din Place Dauphine le‑au
donat statului român împreună cu propria colecţie la sfârşitul anilor 1960.
Fost director al filialei Marmorosch Blank din Paris, Răut şi‑a alcătuit o colec‑
ţie de artă proprie cu un caracter eteroclit, care cuprinde pictură europeană
din secolele XVI–XIX, sculptură mică, obiecte de artă decorativă, textile,
mobilier şi ceramică orientală. Colecţia conferea locuinţei soţilor Răut din
inima Parisului o atmosferă şi un statut intelectual la înălţimea aşteptărilor
vizitatorilor locali. Cu cele peste 1.200 de piese ale sale, colecţia extrem
de diversă găzduită în Casa Melik întregeşte sugestiv perspectiva asupra
colecţionismului românesc şi european de la sfârşitul secolului al XIX‑lea şi
începutul secolului XX.
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Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programe pentru şcoli, familii şi adulţi incluse în oferta permanentă a MNAR.
Pentru programul naţional Şcoala Altfel, muzeul oferă activităţi şi trasee
speciale. Mai multe informaţii pot fi accesate la adresa www.mnar.arts.ro/
invata/scoli.
Str. Spătarului nr. 22, sector 1, Bucureşti
www.mnar.arts.ro/muzeul‑theodor‑pallady
www.facebook.com/MuzeulPallady
educatie@arts.museum.ro
021 211 49 79/021 314 81 19
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Muzeul Naţional de Artă al României —
MUZEUL „K.H. ZAMBACCIAN”
Muzeul „K.H. Zambaccian” fiinţează din anul 1947, an în care omul armean
de cultură Krikor Zambaccian (1889–1962) şi‑a donat statului român colec‑
ţia împreună cu casa construită special în zona Pieţei Dorobanţi. Muzeul
funcţionează astăzi în acelaşi loc în care conu’ Zambaccu cum îi spuneau
cunoscuţii, îşi primea vizitatorii, expunerea respectând în linii mari amena‑
jarea realizată de către reputatul colecţionar şi critic de artă. Format iniţial
ca om de afaceri, acesta şi‑a investit toate resursele în realizarea uneia dintre
cele mai consistente şi valoroase colecţii de artă, Zambaccian continuând
să colecţioneze până‑n ultima clipă. În ciuda schimbării regimului politic, el
şi‑a completat donaţia iniţială cu lucrări achiziţionate ulterior.
Expunerea cuprinde lucrări de pictură, sculptură, grafică şi mobilier, printre
care picturi de Grigorescu, Andreescu, Luchian, Pallady, Petraşcu, Tonitza,
Corneliu Baba, sculpturi de Constantin Brâncuşi, Oscar Han, Cornel Medrea.
Acestora li se adaugă un valoros grupaj de lucrări ale unor pictori impre‑
sionişti şi postimpresionişti, unic ca ansamblu în muzeele din România.
Întâlnim aici lucrări de Renoir, Cézanne, dar şi de Picasso, Matisse, Bonnard,
Marquet, Utrillo.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programe pentru şcoli, familii şi adulţi incluse în oferta permanentă a MNAR.
Pentru programul naţional Şcoala Altfel muzeul oferă activităţi şi trasee
speciale. Mai multe informaţii pot fi accesate la adresa www.mnar.arts.ro/
invata/scoli.
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Str. Muzeul Zambaccian nr. 21 A, sector 1, Bucureşti
www.mnar.arts.ro/muzeul‑k‑h‑zambaccian
www.facebook.com/MuzeulZambaccian
educatie@arts.museum.ro
021 314 81 19

Muzeul Naţional de Geologie
Proiectat de renumitul arhitect Victor Ştefănescu în stil neobrâncove‑
nesc Muzeul Naţional de Geologie a fost deschis oficial pe 10 aprilie 1990.
Funcţionând ca o secţie a Institutului Geologic al României, muzeul ilus‑
trează, într‑o sistematizare logică şi extrem de atractivă, cele mai moderne
idei care stau la baza ştiinţelor asupra Terrei.
Flori de mină, reptile şi alte vieţuitoare vechi de sute de milioane de ani,
colecţii petrografice, minerale fluorescente, eşantioane de foraj reprezenta‑
tive pentru teritoriul ţării se află expuse în cele 22 de săli ale muzeului.
La Muzeul Naţional de Geologie au loc simpozioane ştiinţifice, expoziţii tem‑
porare, lansări de carte, programe educaţionale pentru şcoli, dar şi de timp
liber pentru copii, conferinţe.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
O educaţie pentru dezvoltarea talentelor! Programele educaţionale derulate
de Institutul Geologic al României la Muzeul Naţional de Geologie comple‑
tează activitatea şcolară cu educaţia extraşcolară. Ca activitate intenţionată
şi orientată, educaţia extraşcolară/nonformală permite dezvoltarea compe‑
tenţelor tinerilor, cultivă interesul şi dezvoltă înclinaţiile şi talentul acestora
pentru anumite domenii. Programele educaţionale IGR‑MNG propuse pentru
anul şcolar 2017–2018 contribuie la formarea continuă a copiilor, participan‑
ţii fiind încurajaţi să‑şi îmbunătăţească cunoştinţele şi competenţele dobân‑
dite în mediul şcolar.
Grădina Dinozaurilor (preşcolari şi clasele I–IV). Cu sprijinul şi în colaborare
cu Dino Parc Râşnov, Institutul Geologic al României prin Muzeul Naţional
de Geologie, te aşteaptă în perioada septembrie–noiembrie 2017 să des‑
coperi reptilele înfricoşătoare din cadrul expoziţiei Grădina Dinozaurilor.
Vânători în haită, hoţi de ouă, carnivori fioroşi, toţi dominau Pangeea şi
luptau pentru supravieţuire. Întâlnirile se vor desfăşura sub formă de
ateliere educativ‑creative. Lumea preistorică va fi sursa de inspiraţie pentru
realizarea unei lucrări 2D sau 3D reprezentând un dinozaur, îndrumaţi de
specialişti în domeniul educaţiei şi artelor plastice.
Planeta preistorică. Era mamiferelor (preşcolari şi clasele I–IV). La Muzeul
Naţional de Geologie timpul are mersul inversat. Călătorim cu multe
milioane de ani în urmă pentru a regăsi o secvenţă din preistorie, Era
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Mamiferelor. Urmărind firul istoric al speciei, descoperim împreună strămo‑
şii mamiferelor moderne, care erau mult mai impunători decât oricare alt
elefant, rinocer, tigru sau cangur din zilele noastre. De la cel mai mic la cel
mai mare mamifer s‑au dezvoltat pentru a supravieţui tuturor habitatelor
terestre şi acvatice, precum şi schimbărilor climatice din trecutul planetei.
Având dimensiuni extreme, dând dovadă de ferocitate şi viteză, nu ţi‑ai fi
dorit să te afli printre creaturile imense: feline cu colţi de sabie, rinoceri cu
blană buni alergători, canguri uriaşi sau mamuţi lânoşi.
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Comoara din Burgess Shale (preşcolari şi clasele I–IV). Muzeul Naţional de
Geologie te invită să te bucuri de comoara preistorică Burgess Shale, bine
ascunsă milioane şi milioane de ani, martoră tăcută a vieţii cambriene.
Odată cu această descoperire din Burgess Shale, tabloul evoluţiei vieţii pe
Pământ prinde contur prin aflarea unor grupe de animale, adaptate vieţii
acvatice, cu strategii noi de hrănire şi locomoţie. Minuni ciudate cu forme
extraterestre, organisme moi care se târau, spongieri bine fixaţi pe fundul
noroios al mării, prădători‑înotători activi, toate aceste animale preistorice
vor prinde formă şi culoare în cadrul atelierelor educativ‑creative.
Descoperă‑ţi singur planeta! (7–18 ani) îşi propune să stimuleze curiozita‑
tea copiilor şi să le ofere răspunsuri despre Pământ, geosfere şi istoria lui,
natură şi fenomenele naturale. În scopul dezvoltării aptitudinilor intelectu‑
ale, modul de lucru se bazează mai mult pe prezentarea unor date concrete
şi experiment. Copiii au posibilitatea de a descoperi relaţiile dintre cauze
şi efecte, află care este motorul diverselor fenomene naturale. Programul
reprezintă o cale de cunoaştere activă a lumii înconjurătoare, valorificând
experienţa de viaţă a elevilor şi vine în completarea programei şcolare.
Şos. Kiseleff nr. 2, sector 1, Bucureşti
www.geology.ro
www.facebook.com/MuzeulNationalDeGeologie
receptiemng@igr.ro
031 438 17 23

Muzeul Naţional de Istorie a României
În prezent, din cauza lucrărilor de reabilitare a clădirii, Muzeul Naţional de
Istorie a României prezintă publicului expoziţiile permanente: Tezaur Istoric,
Lapidarium şi Copia Columnei lui Traian, precum şi expoziţii temporare, în
Holul Central. În sala Tezaurului Istoric sunt expuse peste 3000 de piese
de mare valoare, realizate din metale şi pietre preţioase, aparţinând unor
civilizaţii care au existat de‑a lungul timpului pe teritoriul actual al ţării
noastre sau ilustrând evenimente şi personalităţi istorice din vremurile
trecute. Într‑un spaţiu special construit sunt prezentate copia Columnei lui
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Traian, monument excepţional al Antichităţii, şi expoziţia Lapidarium, ce
cuprinde monumente epigrafice şi arhitectonice datând din Epoca Antică
şi din Evul Mediu (monumente civile: acte, decrete, monumente onorifice,
religioase — monumente funerare şi votive, sculptură şi elemente decorative
şi de arhitectură).
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Atelier Dacii şi romanii (vârstă recomandată: 9–12 ani): prin intermediul
acestui atelier vom face o călătorie în Antichitate, pentru a descoperi şi
a înţelege două evenimente reprezentative pentru istoria românilor — răz‑
boaiele dintre daci şi romani care s‑au desfăşurat între anii 101–102, respectiv
105–106. În prima parte a atelierului vom vizita expoziţia permanentă Copia
Columnei lui Traian, cu scopul de a descoperi povestea, sculptată în piatră,
a naşterii poporului român. Pe tot parcursul vizitei vom fi însoţiţi de un
nobil dac şi un legionar roman, desprinşi parcă de pe Columnă. Cu ajutorul
lor, vom povesti şi vom afla mai multe lucruri despre armele, echipamentul,
vestimentaţia dacilor şi ale romanilor. Cea de‑a doua parte a activităţii se va
desfăşura sub forma unui atelier de creaţie, în cadrul căruia ne vom juca cu
forme şi culori, confecţionând din carton însemne dacice şi romane.
Simboluri ale strămoşilor noştri (vârstă recomandată: 4–12 ani): prin inter‑
mediul acestui atelier vom face o incursiune în timpul regelui dac Decebal
şi al marelui împărat roman Traian pentru a descoperi povestea acestora şi
a unor bijuterii din vremea lor, adevărate simboluri ale puterii şi rangului
social. În prima parte vom vizita expoziţia permanentă Copia Columnei lui
Traian, unde o să vorbim despre „draco” (steagul dacic) şi însemnele legiuni‑
lor romane. Apoi, paşii ne vor purta către Tezaurul Istoric, unde vom admira
brăţările dacice din aur de la Sarmizegetusa Regia — capitala geto‑dacilor — şi
vom descoperi fascinanta poveste a brăţărilor dacice din aur. În a doua parte
a atelierului vom realiza împreună, prin desen, tehnica decupajului şi a cola‑
jului, replici ale însemnelor şi simbolurilor strămoşilor noştri.
Heraldica pe înţelesul copiilor (vârstă recomandată: 10–12 ani): atelierul intro‑
duce copiii în lumea fascinantă a cavalerilor, a domniţelor, a marilor familii
domnitoare şi a Casei Regale a României. În cadrul acestei călătorii vom
povesti despre steme, blazoane şi embleme, având ca material didactic foto‑
grafii şi fragmente de film documentar. Vom urmări apoi evoluţia acestora
până în prezent. În a doua parte a activităţii vom reproduce din carton, la
alegere, steme şi blazoane ale marilor familii şi dinastii istorice şi/sau le vom
crea pe ale noastre.
Micii orfevrieri (vârstă recomandată: 9–12 ani): în prima parte a întâlnirii
facem cunoştinţă cu expoziţia permanentă Tezaurul Istoric. Aici vom
descoperi povestea celor mai vechi obiecte de podoabă realizate din aur şi
încrustate cu pietre preţioase, tehnica de realizare şi simbolistica acestora.
În cea de‑a doua parte a atelierului ne vom transforma în iscusiţi orfevrieri
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(bijutieri) şi vom confecţiona obiecte de podoabă asemănătoare cu cele pe
care le‑am admirat în expoziţie sau vom da frâu liber imaginaţiei şi creativită‑
ţii. Creaţiile participanţilor vor fi arse în cuptor timp de 30 de minute pentru
a le da forma finală şi a putea fi luate acasă la finalul atelierului.
Calea Victoriei nr. 12, sector 3, Bucureşti
www.mnir.ro
www.facebook.com/MNIRpage
inscrierimnir@gmail.com
021 313 19 25
Persoană de contact: Maria Gabriela Necula

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
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Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este una dintre cele
mai vechi instituţii de cercetare a biodiversităţii şi de educare şi culturalizare
a publicului. Este în acelaşi timp şi una dintre cele mai cunoscute şi apre‑
ciate „baze de date” dintre colecţiile muzeului, unele dintre ele valori ale
tezaurului mondial.
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” sărbătoreşte, în 2017,
150 de ani de la naşterea lui Grigore Antipa, cel care a fost considerat un des‑
chizător de drumuri în mai multe domenii ale ştiinţei, dar mai ales întemeie‑
torul în forma actuală a Muzeului Naţional de Istorie Naturală din România.
Unul dintre obiectivele importante ale Muzeului este acela de a continua
viziunea inovatoare a fondatorului său şi de a păstra aceeaşi tradiţie a exce‑
lenţei până în zilele noastre, adresându‑se tuturor celor care doresc să
cunoască biodiversitatea lumii.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Activităţile pentru copii sunt incluse în secţiunea „Participă” de pe
site‑ul www.antipa.ro.
Şos. Kiseleff nr. 1, sector 1, Bucureşti
www.antipa.ro
www.facebook.com/muzeulantipa
info@antipa.ro, anca.bontas@antipa.ro, cristina.posner@antipa.ro
021 312 88 26
Persoane de contact: Anca Bontaş şi Cristina Posner
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Muzeul Naţional „George Enescu”*
Muzeul Naţional „George Enescu” este o instituţie publică de cultură, funcţi‑
onând în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Sediul cen‑
tral al muzeului se află în Palatul Cantacuzino, una dintre cele mai frumoase
clădiri din Bucureşti. Somptuoasa intrare, umbrită de o imensă copertină
în cel mai autentic stil Art Nouveau, anunţă că aici luxul şi rafinamentul de
epocă s‑au întâlnit pentru a ridica pe Podul Mogoşoaiei de ieri, astăzi Calea
Victoriei, la numărul 141, unul dintre cele mai strălucite şi impunătoare
palate bucureştene.
Misiunea muzeului se conturează în jurul unei excepţionale personalităţi.
Deşi George Enescu este din ce în ce mai receptat ca un brand de ţară, totuşi
misiunea noastră de a‑l promova nu este deloc uşoară.

Construit între anii 1901 și 1903 de către Gheorghe Grigore Cantacuzino,
denumit Nababul (fost primar al capitalei, prim‑ministru, şef al Partidului
Conservator), palatul s‑a realizat după proiectele remarcabilului arhitect
Ioan D. Berindei. Pentru decorarea clădirii, acesta şi‑a asigurat colabora‑
rea unor renumiţi artişti ai vremii — G.D. Mirea, Nicolae Vermont şi Costin
Petrescu pentru picturile murale, arhitectul Emil Wilhelm Becker pentru
sculpturi şi ornamentaţia sculpturală, Casa Krieger din Paris pentru decora‑
ţia interioară (tapiserii, candelabre, lămpi, vitralii etc.).
După moartea Nababului, în 1913, palatul a trecut în posesia fiului său Mihail
G. Cantacuzino şi a soţiei acestuia, Maria (Maruca, născută Rosetti‑Tescanu),
care după decesul prematur al soţului se va recăsători în 1937 cu George
Enescu. Cuplul Enescu a locuit, între 1945 şi 1946 în casa din spatele palatu‑
lui, destinată iniţial administraţiei clădirii.
După moartea lui George Enescu în 1955, soţia sa a lăsat prin testament
palatul şi clădirile anexe muzeului dedicat memoriei compozitorului. Din
anul 1956, aici funcţionează Muzeul Naţional „George Enescu” şi Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
În trei săli ale Palatului Cantacuzino se desfăşoară cronologic expoziţia
permanentă, ce cuprinde, între altele, fotografii, manuscrise, documente
diverse, diplome, decoraţii, desene, busturi, instrumente muzicale, fracul şi
costumul de academician al Academiei Române, masca mortuară şi mulajul
mâinilor artistului.
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Considerăm că dimensiunea creatoare a muzicianului român trebuie reli‑
efată nu numai prin prisma opusurilor interpretate, cercetate, tipărite, ci
mai ales prin personalitatea sa carismatică. Într‑o societate atât de săracă
în modele, modelul de viaţă George Enescu, care a început să fie promo‑
vat, trebuie adus în lumina reflectoarelor cu asiduitate, astfel încât George
Enescu să fie „pe înţelesul tuturor”.

Atmosfera de odinioară se regăseşte în intimitatea casei din spatele palatu‑
lui, auster amenajată, devenită Casa memorială „George Enescu”. Amplasat
într‑un spaţiu de excepţie, Muzeul Naţional „George Enescu” este învestit
deopotrivă cu valoare istorică, culturală, artistică şi turistică. Patrimoniul
său permite recompunerea istoriei unei vieţi şi cariere de excepţie, pusă în
slujba muzicii româneşti şi a afirmării sale în context universal.
Calea Victoriei nr. 141, sector 1, Bucureşti
www.georgeenescu.ro
www.facebook.com/muzeulnationalgeorgeenescu
office@georgeenescu.ro
0747 290 104
* Informația este preluată de pe site‑ul instituției, accesat pe 10 octombrie 2017.
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Muzeul Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”
Puţini ştiu, de exemplu, că întreaga răspundere de a înfiinţa, administra
şi dezvolta Muzeul Naţional Tehnic din București i‑a revenit unui singur
om. Cel mai aprig luptător pentru organizarea unui muzeu tehnic româ‑
nesc a fost prof. ing. Dimitrie Leonida, care în anul 1909 a fondat Muzeul
Tehnic din Bucureşti, inspirat de nou înfiinţatul Muzeu Tehnic din München.
Ajutat de elevii săi de la Şcoala de Electricieni şi Mecanici, inimosul inginer
a colecţionat cu tenacitate şi migală piesele ce au constituit nucleul viitorului
muzeu. O conjunctură favorabilă în dezvoltarea Muzeului Tehnic a reprezen‑
tat‑o Expoziţia Naţională de Electricitate din 1928, organizată în Parcul Carol
din Bucureşti. La dezmembrarea expoziţiei multe din obiecte au revenit
muzeului, completând colecţia deja existentă.
Dintre primele obiecte colectate de Leonida amintim: cilindru de la „moara
de foc a lui Assan”, prima moară cu abur din Ţara Românească (1853), dina‑
murile Brish de la primele centrale electrice permanente din România (cen‑
trala din Calea Victoriei şi de la atelierele CFR din Bucureşti 1882) şi prima
centrală electrică de la Teatrul Naţional din Bucureşti, montată în anul 1884
chiar de un asistent al marelui inventator Thomas Alva Edison.
Astăzi Muzeul Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” este cel mai
important muzeu tehnic din România prin numărul şi valoarea obiectelor
deţinute. Din punct de vedere tematic, muzeul este organizat în sectoare
pe ramuri de activitate tehnico‑ştiinţifică, fiecare ramură fiind prezentată
prin colecţii de obiecte care ilustrează atât evoluţia ştiinţei şi tehnicii, cât
şi fenomenele legate de acestea. Colecţiile sunt structurate pe următoarele
sectoare: mecanică, magnetism şi electricitate, descărcări în gaze, fizică
atomică, căldură şi maşini cu abur, energetică, transporturi rutiere, ilu‑
minat, optică, foto, cinematografie, înregistrarea şi redarea sunetului,
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telecomunicaţii, maşini de calcul şi tipărit, aviaţie şi aerospaţial, hidraulică,
maşini industriale, electrotehnică, siderurgie, maşini‑unelte.
Din cele peste 5.000 de exponate, 300 sunt de o valoare foarte mare, unicate
sau foarte rare în lume. Dintre acestea amintim: primul tip de telefon utilizat
în România în 1882 (Siemens‑Halske&Teirche, Leopold), dinamul Edison care
alimenta Teatrul Naţional (1884), rotorul Girard de la prima centrală hidrau‑
lică pentru utilitate publică din România — Centrala Grozăveşti din 1889,
motorul Siemens de la primul tramvai electric care a circulat în Bucureşti
pe linia Cotroceni‑Obor în 1894, primul automobil cu forma aerodinamică
din lume construit şi proiectat de Aurel Perşu în 1923, motorul Krupp al
primului submarin al Marinei Române Delfinul din 1929, primul aparat de
zbor individual construit şi brevetat de Justin Capra în 1958 sau laserul
Agârbiceanu 1962 (primul laser construit în România).
Misiunea muzeului fiind nu numai de a educa şi instrui, ci şi de a oferi bucu‑
rie şi emoţie estetică, vă recomandăm şi vă invităm la un tur al muzeului
asigurându‑vă că vă veţi simţi precum Alice în Ţara Minunilor… tehnice.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Fizica demonstrată — Ghidaje personalizate pe sectorul Electricitate, con‑
form programei şcolare pentru clasele I–VIII (inclusiv demonstraţii cu
aparatura didactică).
Programe educative, la cerere: Roata de ar fi pătrată, tot se‑nvârte câteodată!,
De la stele şi planete pân’ la ceasul din perete, atelier Provocarea Lego, module
educaţionale GaliLEGO, programe de educaţie creativă de inginerie, tehnolo‑
gie şi robotică: Micii ingineri, expoziţii temporare, mese rotunde, proiecţii de
filme documentare.
Str. General Candiano Popescu nr. 2, sector 4, Bucureşti
www.mnt‑leonida.ro
www.facebook.com/MuzeulTehnic
laura.albani@electricaserv.ro
021 336 77 77/021 336 93 90

Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”
Primele încercări de păstrare şi protejare a unor piese cu caracter militar
datează din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care a emis un ordin
conform căruia obiectele scoase din dotarea armatei aveau să fie adăpostite
la Arsenalul Armatei (drapele, uniforme, arme etc.).
În 1919 profesorul Nicolae Iorga a reluat ideea ca şi armata să participe cu
o secţiune militară la expoziţia Ligii Culturale, propusă a se deschide în
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acel an, iar ca urmare a succesului de public înregistrat de acea expoziţie
au început să fie reluate demersurile de creare a unei instituţii militare de
profil. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor ceda Ministerului de Război
clădirea din Parcul Carol denumită Palatul Artelor, împreună cu alte două
clădiri din apropiere, menite să adăpostească expoziţiile şi patrimoniul vii‑
torului muzeu militar, drept care în 1923 regele Ferdinand I a semnat Înaltul
Decret prin care s‑a legiferat înfiinţarea ca instituţie distinctă a Muzeului
Militar Naţional.
În actualul sediu din strada Mircea Vulcănescu, fostă cazarmă a Regimentului de infanterie IV Ilfov nr. 21 şi mai târziu sediul Comandamentului trupelor
de grăniceri, instituţia s‑a mutat în 1985. După aproape trei ani de amenajări,
muzeul s‑a redeschis pentru public în toamna anului 1988. După evenimen‑
tele din decembrie 1989, instituţia a revenit la denumirea de Muzeul Militar
Naţional, recent adăugându‑i‑se titulatura de „Regele Ferdinand I”.
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Expoziţia permanentă a instituţiei constă în prezentarea cronologică
a perioadelor istoriei naţionale şi surprinde evoluţia fenomenului militar
din Antichitate până în epoca contemporană, având suplimentar expoziţii
dedicate armamentului alb şi de foc, uniformelor româneşti, aviaţiei militare
şi civile, precum şi mijloacelor de transport.
Patrimoniul Muzeului Militar Naţional este alcătuit din peste 300.000 de
obiecte tridimensionale şi materiale documentare (documente şi publicaţii
militare, scrisori, fotografii şi clişee, materiale de propagandă, fondul de
carte rară, fondul de carte curentă etc.) şi este valorificat în diverse modali‑
tăţi, atât în expoziţii permanente şi temporare ale muzeului şi filialelor sale
(Oradea, Bacău şi Constanţa), cât şi în proiecte culturale comune cu instituţii
de profil, militare sau civile, din ţară şi străinătate.
Str. Mircea Vulcănescu nr. 125–127, sector 1, Bucureşti
smg.mapn.ro/muzeumilitar
www.facebook.com/muzeul.militar
relatii.publice@muzeulmilitar.ro
021 319 59 04 (int. 103)

Muzeul Municipiului Bucureşti —
CASA „FILIPESCU‑CESIANU”
În apropiere de Piaţa Victoriei, la intersecţia dintre Calea Victoriei şi
strada Sevastopol, se află reşedinţa avocatului Constantin Cesianu. Casa
Filipescu‑Cesianu (1892) reprezintă amenajarea unei reşedinţe mai vechi, din
perioada anilor 1846–1850 şi este una dintre puţinele reşedinţe aristocratice
ale Bucureştilor din La Belle Epoque, rămasă fidelă proiectului iniţial.
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În această reşedinţă au locuit câteva familii din aristocraţia românească
precum Iancu Filipescu şi Maria Ghica Filipescu. Constantin Cesianu extinde
această reşedinţă aristocratică având sprijinul arhitectului Leonida Negrescu
(1892). Cu acest prilej sunt realizate decoraţiile exterioare, acoperişul impe‑
rial şi este amenajat parcul reşedinţei.
Expoziţia Muzeul vârstelor
Pentru prima oară de la intrarea în patrimoniul comunal al proprietăţii
Filipescu‑Cesianu, este organizat un muzeu modern al cărui proiect expozi‑
ţional restituie publicului 300 de ani de istorie a familiei, copilăriei şi vieţii
intime. Patrimoniul MMB a susţinut realizarea unui proiect expoziţional pri‑
vind spaţiile intimităţii, chiar în detaliul vieţii de zi cu zi, începând cu secolul
al XVIII‑lea. Spaţiul prezintă evoluţia interiorului urban în Bucureşti, pentru
secolele al XVIII‑lea şi al XIX‑lea (zona parterului), şi secolul XX (la etaj).
Fluxul circular de vizitare oferă publicului nu numai o flanare prin timp
pentru a cerceta vizual evoluţia interiorului urban, dar un mare interes este
destinat zonelor cu expunere a detaliului casnic. Astfel, sunt alternanţe între
restituirea unui interior de epocă urmate de spaţii cu expunere a istoriei
mobilierului, serviciilor de masă, a costumelor şi accesoriilor vestimentare,
obiecte de uz casnic, şi evoluţia lor în ultimii 300 de ani.
De asemenea, lapidariul Casei Filipescu‑Cesianu găzduieşte expoziţia per‑
manentă În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani,
dedicată recuperării memoriei ansamblului mănăstirii.
Casa Filipescu‑Cesianu include şi expoziţia temporară Zeiţe şi şamani în cre‑
dinţele străvechi. Plastica antropo‑zoomorfă — de la artă la identitate, influen‑
ţată de structura Colecţiei de Arheologie a Muzeului Municipiului Bucureşti,
care deţine o impresionantă varietate de figurine antropomorfe şi zoomorfe.
Expoziţia poate fi vizitată în perioada 11 august 2017–31 iulie 2018.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programul naţional Şcoala Altfel, proiectul 5 licee — 5 muzee (coordonat
de ECDL România), Caravana Muzeelor, stagii de practică pentru liceeni
şi studenţi.
Calea Victoriei nr. 151, sector 1, Bucureşti
www.muzeulbucurestiului.ro/acasa.html
www.facebook.com/CasaFilipescuCesianu
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro
0722 574 897
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Muzeul Municipiului Bucureşti —
COLECŢIA DE ARTĂ „LIGIA ŞI POMPILIU MACOVEI”
Colecţia de artă „Ligia şi Pompiliu Macovei” se află în reşedinţa particulară
a donatorilor, într‑un imobil ridicat la începutul secolului XX, în stil eclec‑
tic francez, pe strada 11 iunie din Bucureşti, în apropierea Parcului Carol I.
Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu Macovei este ultima intrată în patrimoniul
Muzeului Municipiului Bucureşti (1992) şi reprezintă viziunea de ambientare
estetică şi confort vizual a doi oameni de formaţie artistică.
Pompiliu Macovei (1911–2009) a fost diplomat al Institutului de Arhitectură
„Ion Mincu” din Bucureşti în 1939, iar după 1960 a ocupat numeroase funcţii
în diplomaţie şi guvern: consilier la legaţia română din Paris, şef al misiunii
diplomatice la Roma, ministru‑adjunct al Ministerului Afacerilor Externe,
preşedinte al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, ambasador UNESCO.
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Ligia Macovei (1916–1998), soţia lui Pompiliu Macovei, a frecventat între
1934 și 1939 cursurile secţiei de artă decorativă la Şcoala de Belle‑Arte din
Bucureşti, avându‑i printre profesori pe Cecilia Cuţescu Storck, J.Al. Steriadi,
Corneliu Medrea şi arh. Horia Teodoru.
Colecţia de artă „Ligia şi Pompiliu Macovei” reprezintă o incursiune cultu‑
rală originală în epoci şi locuri diferite, colecţia fiind formată din: lucrări
de artă plastică — lucrări semnate de Theodor Pallady, Lucian Grigorescu,
Al. Ciucurencu, Dimitrie Ghiaţă, Gheorghe Petraşcu, Ioan Andreescu, J.Al.
Steriadi, Iosef Iser, Nicolae Tonitza, Ion Ţuculescu, Marcel Iancu şi M.H.
Maxy; sticlă, ceramică, metal, mobilier şi textile decorative din diverse peri‑
oade şi zone culturale; un important fond al lucrărilor de pictură ale Ligiei
Macovei, dar şi o importantă bibliotecă de artă.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programul naţional Şcoala Altfel, proiectul 5 licee — 5 muzee (coordonat
de ECDL România), Caravana Muzeelor, stagii de practică pentru liceeni
şi studenţi.
Str. 11 iunie nr. 36–38, sector 4, Bucureşti
www.muzeulbucurestiului.ro/acasa.html
www.facebook.com/ColectiaMacovei
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro
0722 574 897
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Muzeul Municipiului Bucureşti —
MUZEUL „GEORGE SEVEREANU”
Muzeul „George Severeanu” a fost reşedinţa primului director al Muzeului
Municipiului Bucureşti şi reprezintă un exemplu tipic pentru arhitectura
bucureşteană din a doua jumătate a secolului al XIX‑lea.

Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” a fost donată Muzeului
Municipiului Bucureşti în anul 1939, inaugurarea reşedinţei ca muzeu având
loc în anul 1956.
În prezent, muzeul este închis pentru finalizarea amenajării expoziţiei per‑
manente ce se va deschide până la finalul anului 2017.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programul naţional Şcoala Altfel, proiectul 5 licee — 5 muzee (coordonat
de ECDL România), Caravana Muzeelor, stagii de practică pentru liceeni
şi studenţi.
Str. Henri Coandă nr. 26, sector 1, Bucureşti
www.muzeulbucurestiului.ro/acasa.html
www.facebook.com/MuzeulSevereanu
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro
0722 574 897

Muzeul Municipiului Bucureşti —
MUZEUL „FREDERIC STORCK ŞI CECILIA CUŢESCU‑STORCK”
Muzeul „Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu‑Storck” se află în nordul
Bucureştilor, pe strada Vasile Alecsandri nr. 16. Patrimoniul muzeului
constituie donaţia făcută în octombrie 1951 de către Cecilia Cuţescu‑Storck şi
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Medicul radiolog George Severeanu a fost pasionat colecţionar de antichităţi,
adunând în cursul vieţii valoroase artefacte. Seria de obiecte arheologice
din colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” cuprinde vase greceşti antice
(fiind una dintre cele mai mari şi valoroase colecţii de acest gen), statuete de
Tanagra, bronzuri şi marmură, sticlărie romană, geme şi camee antice, cera‑
mică aparţinând culturilor Cucuteni, Vădastra, Wietenberg şi Boian. Toate
aceste piese au fost achiziţionate de către George Severeanu din România,
Bulgaria, Italia şi Grecia. Colecţia numismatică a dr. George Severeanu, una
dintre cele mai valoroase din România, este constituită din cca 9.000 de
piese din diferite perioade istorice: monede greceşti autonome şi provinci‑
ale, geto‑dace şi celtice, emisiuni romane şi bizantine, monede medievale
ale Ţărilor Române, precum şi piese moderne şi contemporane.

de fiicele acesteia, Gabriela Florica Storck şi Cecilia Frederica Storck‑Botez,
către Sfatul Popular al capitalei. Casa, monument de arhitectură, construită
de cei doi artişti între anii 1911 şi 1913, conservă creaţia unei întregi familii de
artişti plastici.
Karl Storck (1826–1887) — sculptor, a fost primul profesor de sculptură
la Şcoala de Belle‑Arte înfiinţată de Theodor Aman. Este autorul pri‑
mei sculpturi monumentale din Bucureşti, care se păstrează: Spătarul
Mihail Cantacuzino.
Carol Storck (1854–1926) — sculptor, fiul lui Karl Storck, este autorul
a trei dintre alegoriile care decorează palatul de Justiţie din Bucureşti şi
a monumentului „Gen. dr. Carol Davila” aflat în faţa Facultăţii de Medicină
din Bucureşti.
Frederic Storck (1872–1942) — sculptor, fiul lui Karl Storck, profesor la Şcoala
de Belle‑Arte din Bucureşti.
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Cecilia Cuţescu‑Storck (1879–1969) — pictor, soţia sculptorului Frederic
Storck, a fost prima femeie profesor într‑o academie de arte, de stat, din
Europa. A predat pictura şi artele decorative în Şcoala de Belle‑Arte
din Bucureşti.
Colecţia „Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu‑Storck” cuprinde lucrări de
sculptură, pictură, desene în tuş şi cărbune, pasteluri, acuarele şi guaşe.
La acestea se adaugă o serie de plachete şi medalii lucrate în bronz şi alte
obiecte de colecţie, monede antice, icoane.
În prezent muzeul funcţionează în baza unui contract de comodat cu
fraţii Alvaro şi Alexandru Botez, care au oferit imobilul din strada Vasile
Alecsandri nr. 16 pentru expunerea şi conservarea colecţiei.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programul naţional Şcoala Altfel, proiectul 5 licee — 5 muzee (coordonat
de ECDL România), Caravana Muzeelor, stagii de practică pentru liceeni
şi studenţi.
Str. Vasile Alecsandri nr. 16 (în apropiere de Piaţa Romană), sector 1, Bucureşti
www.muzeulbucurestiului.ro/acasa.html
www.facebook.com/MuzeulStorck
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro
0722 574 897
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Muzeul Municipiului Bucureşti —
MUZEUL „THEODOR AMAN”
Muzeul „Theodor Aman” este una dintre cele mai frumoase reşedinţe parti‑
culare din Bucureşti, construită în anul 1868 după proiectele proprietarului,
care a fost pictorul Theodor Aman. De asemenea, este una dintre puţinele
reşedinţe care nu au suferit modificări în decursul timpului, fiind prima
casă‑atelier de artist din România.
De la planurile casei şi decoraţia exterioară (realizată în colaborare cu sculp‑
torul Karl Storck) la decoraţia interioară: pictura murală, vitraliile, decoraţia
pictată pe tâmplărie, stucatura tavanelor, lambriurile atelierului şi mobilie‑
rul casei, toate sunt reflectarea viziunii lui Theodor Aman.
Muzeul „Theodor Aman” a fost deschis în anul 1908 şi este unul dintre cele
mai vechi muzee memoriale din România. El păstrează atmosfera vieţii
private din perioada Belle Epoque alături de cea mai mare parte a lucrărilor
pictorului Theodor Aman.

Programul naţional Şcoala Altfel, proiectul 5 licee — 5 muzee (coordonat
de ECDL România), Caravana Muzeelor, stagii de practică pentru liceeni
şi studenţi.
Str. C.A. Rosetti nr. 8 (în zona Ateneului Român, Muzeul Naţional de Artă al României)
www.muzeulbucurestiului.ro/acasa.html
www.facebook.com/MuzeulTheodorAman
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro
0722 574 897

Muzeul Municipiului Bucureşti —
MUZEUL „VICTOR BABEŞ”
În partea de nord a Bucureştiului, pe strada Andrei Mureşanu, la nr. 14A, se
află reşedinţa doctorului Victor Babeş, proiectată în stilul eclectic specific
anilor ’20 ai secolului trecut. Imobilul a fost construit între anii 1928 şi 1929
de către fiul marelui savant, Mircea Babeş, el însuşi diplomat la reprezen‑
tanţele României de la Varşovia, Ottawa şi Moscova. Muzeul valorifică toate
obiectele de care era înconjurat Victor Babeş în apartamentul său de la
institutul care îi poartă numele şi în care savantul a locuit din 1887 până la
moartea sa, în anul 1926.
În anul 1956, Mircea Babeş, sfătuit de către profesorul C.I. Parhon, unul
dintre studenţii tatălui său, donează parterul casei statului român în vederea
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Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:

amenajării unui muzeu memorial, pe care tot el îl va conduce până la
moartea sa, în anul 1968. În iulie 1986, soţia lui Mircea Babeş, Sofia Babeş,
lasă prin testament Primăriei capitalei şi etajul casei, Muzeul „Victor Babeş”
devenind astfel una dintre cele mai interesante reşedinţe interbelice care
poate fi vizitată în întregime.
Cu ajutorul documentelor (diplome, certificate de absolvire, manuscrise,
fotografii) şi al obiectelor personale, sunt prezentate etapele de formare ale
tânărului Victor Babeş, în şcolile de la Lugoj, Budapesta şi Viena, speciali‑
zările de la Berlin şi München, stagiul petrecut la Paris în preajma marelui
savant Louis Pasteur. În muzeu este expus şi primul tratat de bacteriologie
din lume, datând din anul 1885, scris de Victor Babeş împreună cu chimistul
francez André‑Victor Cornil.
Muzeul „Victor Babeş”, aflat în structura Muzeului Municipiului Bucureşti,
intră într‑un proces de refacere a expoziţiei permanente. Redeschiderea
urmează să aibă loc în anul 2018.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:

99

Programul naţional Şcoala Altfel, proiectul 5 licee — 5 muzee (coordonat
de ECDL România), Caravana Muzeelor, stagii de practică pentru liceeni
şi studenţi.
Str. Andrei Mureşanu nr. 14A (în apropierea Televiziunii Române)
www.muzeulbucurestiului.ro/acasa.html
www.facebook.com/MuzeulVictorBabes
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro
0722 574 897

Muzeul Municipiului Bucureşti —
MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ „DR. NICOLAE MINOVICI”
Muzeul doctorului Nicolae Minovici este primul muzeu bucureştean de artă
populară. Deschis pentru public în anul 1906, „muzeul de artă naţională”
a funcţionat ca muzeu particular, devansând iniţiativa publică. Nicolae
Minovici a primit sprijinul arhitectului Cristofi Cerkez pentru ridicarea
unui imobil cu totul original la marginea nordică a Bucureştilor. Vila dr.
Nicolae Minovici este una dintre primele construcţii în stil neoromânesc din
Bucureşti, ridicată între anii 1905 şi 1906.
Vila era înconjurată de o splendidă grădină în stil 1900, la care şi‑a adus
aportul şi sculptorul decorativ Wilhelm August von Becker, între anii 1911 şi
1913. În continuarea acesteia, se afla „o fermă destinată culturii pomilor fruc‑
tiferi, plantelor şi creşterii păsărilor”. În anul 1937, Nicolae Minovici a donat
colecţia sa, alături de proprietatea aferentă, Comunei Bucureştilor.
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Colecţia Muzeului de Artă Populară „Dr. Nicolae Minovici” a fost realizată
treptat, prin achiziţiile donatorului, între anii 1900 şi 1941. Cele mai nume‑
roase obiecte sunt costumele de port din regiunile Suceava, Ilfov‑Vlaşca,
Argeş; ţesături din Oltenia. Ceramica reprezintă toate zonele etnografice ale
României de azi, însă şi centre de olărit dispărute precum Bârsa (Arad) sau
Sf. Troiţă (Bucureşti, strada Popa Savu). Colecţia mai cuprinde icoane pe sti‑
clă din Ardeal; piese vestimentare şi accesorii; ouă încondeiate, adunate din
întreaga ţară, dar şi lucrări ale artei interbelice semnate Eustaţiu Stoenescu,
Arthur Verona, Bednarik, Costin Petrescu etc. Muzeul de Artă Populară „Dr.
Nicolae Minovici” are o vechime de peste o sută de ani (1905) şi reprezintă
un etalon al muzeografiei memorialistice pentru spaţiul urban.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programul naţional Şcoala Altfel, proiectul 5 licee — 5 muzee (coordonat
de ECDL România), Caravana Muzeelor, stagii de practică pentru liceeni
şi studenţi.
Str. Nicolae Minovici nr. 1 (în zona Gara Băneasa, Fântâna Mioriţa), Bucureşti
www.muzeulbucurestiului.ro/acasa.html
www.facebook.com/MuzeulNMinovici
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro
0722 574 897
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Muzeul Municipiului Bucureşti —
OBSERVATORUL ASTRONOMIC „AMIRAL VASILE URSEANU”
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” este primul Observator
Astronomic din România deschis pentru public în anul 1910, într‑o reşedinţă
particulară. Amiralul Vasile Urseanu este unul dintre fondatorii Societăţii
Astronomice Române „Flammarion” (1907), al cărei preşedinte a fost ales în
anul 1908.
În anul 1933, Jeanne Urseanu, văduva amiralului, a donat clădirea municipa‑
lităţii oraşului Bucureşti, condiţionând donaţia — conform dorinţei testamen‑
tare a amiralului — de păstrarea funcţiunii de observator astronomic pentru
publicul larg. După anii de război, activitatea astronomică a fost reluată în
anul 1950 sub denumirea de „Observatorul Astronomic Popular”.
Începând cu anul 2008, publicul a beneficiat de îmbunătăţirea observaţiilor
astronomice datorită unui telescop performant, computerizat, cu oglinda
de 30 cm în diametru. În dotarea actuală a observatorului se află şi două
lunete, care sunt folosite în fiecare seară senină, precum şi un telescop pen‑
tru observarea erupţiilor solare. Una dintre activităţile de bază este cursul
de astronomie pentru începători, susţinut de personalul de specialitate în

colaborare cu membri ai Astroclubului Bucureşti, curs iniţiat pentru prima
dată în anii ’60.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programul naţional Şcoala Altfel, proiectul 5 licee — 5 muzee (coordonat
de ECDL România), Caravana Muzeelor, stagii de practică pentru liceeni
şi studenţi.
Bd. Lascăr Catargiu nr. 21, sector 1, Bucureşti
www.muzeulbucurestiului.ro/acasa.html
www.astro‑urseanu.ro
www.facebook.com/astrourseanu
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro
0722 574 897
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Muzeul Municipiului Bucureşti —
PALATUL SUŢU
Muzeul Comunal Bucureşti a fost înfiinţat la sfârşitul lunii iunie a anului 1921,
printr‑o Hotărâre a Consiliului Comunal Bucureşti, la propunerea primaru‑
lui Gh. Gheorghian, însă lipsa patrimoniului cultural a împiedicat punerea în
aplicare a acestei hotărâri.
În 10 decembrie 1956, muzeului îi este atribuit Palatul Suţu (actualul sediu
administrativ al instituţiei, care în prezent găzduieşte şi expoziţia perma‑
nentă Timpul Oraşului), iar cu ocazia centenarului Unirii Moldovei cu Ţara
Românească, la 23 ianuarie 1959, îşi deschide porţile în noua clădire. În acel
moment expoziţia permanentă avea la dispoziţie 14 săli, a căror organizare
respecta cronologia şi succesiunea evenimentelor istorice ale oraşului.
Palatul Suţu este una dintre cele mai vechi reşedinţe aristocratice din
Bucureşti şi unul dintre puţinele imobile care nu au suferit transformări de
mai bine de 150 de ani. A fost construit de Costache Suţu după planurile
arhitecţilor Conrad Schwink şi Johann Veit între anii 1833 şi 1835.
Începând cu mai 2015, vizitatorii au ocazia să călătorească înapoi prin inter‑
mediul expoziţiei permanente Timpul Oraşului. Palatul Suţu găzduieşte, de
asemenea, o serie de expoziţii cu caracter temporar.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Programul naţional Şcoala Altfel, proiectul 5 licee — 5 muzee (coordonat
de ECDL România), Caravana Muzeelor, stagii de practică pentru liceeni
şi studenţi.
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Bd. I.C. Brătianu nr. 2 (în zona Universităţii)
www.muzeulbucurestiului.ro/acasa.html
www.facebook.com/MuzeulMunicipiuluiBucuresti
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro
0722 574 897

Muzeul Sportului
În momentul de faţă, Muzeul Sportului propune vizitatorului două cadre
expoziţionale: primul este o expoziţie temporară dedicată amplei istorii
a sportului românesc, iar al doilea este centrat pe participarea României la
Jocurile Olimpice. Aşadar, la primul nivel al clădirii sunt prezentate selectiv
elemente definitorii precum medalii, trofee, echipament sportiv, diplome,
fotografii şi alte obiecte, care creează un tablou general al jocurilor sportive
din România precum boxul, oina, rugby‑ul, fotbalul sau caiac‑canoe.
Jocurile Olimpice vor reprezenta întotdeauna un cadru cu beneficii multi‑
ple pe care le poate aduce sportul prin materializarea sa în arena olimpică
asupra omului şi asupra societăţii. În contextul aniversării centenarului
mişcării olimpice româneşti şi, evident, ca o recunoaştere a celor peste
300 de medalii olimpice, etajul doi al muzeului propune o expoziţie care
se numeşte România Olimpică 100, care îmbină trecutul cu prezentul spre
a ilustra şi reliefa vizitatorului istoria olimpică a României, o imagine greu
de contestat şi foarte bine plasată pe plan internaţional. O retrospectivă ce
cuprinde, în ordine cronologică, obiecte, momente, informaţii şi imagini de
natură inedită cu care se identifică sportivii de legendă ai ţării percum Nadia
Comăneci, Ivan Patzaichin, Nicolae Linca, Iosif Sârbu, Lia Manoliu, Aurel
Vernescu etc.
Ambele planuri expoziţionale prezintă materiale însoţite de o explicaţie.
Printre exponate se află mănuşile primului campion mondial român la box,
Nicolae Linca; pagaia campionului olimpic, cel mai cunoscut canoist român,
Ivan Patzaichin; un paşaport colectiv de aproape jumătate de metru, folosit
de toţi jucătorii români de fotbal care au participat la primul Campionat
Mondial de Fotbal, din Uruguay, în 1930; sabia scrimerului Mihai Covaliu,
cea cu care a câştigat medalia de aur la Sydney, în 2000; ghetele şi bustiera
campioanei la atletism Violeta Beclea Szekely sau echipamentul sportiv
îmbrăcat de România la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, în 1994;
Cupa Mondială din 1970 de la Paris obţinută de handbaliştii români etc.
Vizitarea muzeului în grupuri de maxim 30 de elevi, însoţiţi de cadre didac‑
tice, se face prin programare telefonică sau prin e‑mail.
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Bd. Mărăşti nr. 20A, sector 1, Bucureşti
www.muzeulsportuluiromania.ro
www.facebook.com/Muzeul‑Sportului‑1414427632112784
muzeul.sportului@mts.ro
021 796 14 54
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Opera Comică pentru Copii
Opera Comică pentru Copii şi‑a început activitatea în anul 1998, lansată ini‑
ţial ca o companie independentă, care a demonstrat că este o „voce” unică şi
originală în peisajul artistic românesc, dar şi internaţional. Nicăieri în lume
nu există un astfel de ansamblu, instituţia îndeplinind atât un rol cultural‑ar‑
tistic, cât şi unul educativ. Începând din anul 2003, Opera Comică pentru
Copii a devenit instituţie publică în subordonarea Primăriei capitalei, iar din
2014 este condusă de soprana Felicia Filip.
Pe lângă reprezentaţiile din program, în care se pune accent pe interacti‑
vitate, pe atmosfera creată în sala de spectacol şi în afara ei, se derulează
proiecte speciale, pentru a consolida şi mai mult relaţia dintre public şi
scenă. Acestea includ tururi ghidate: În Spatele Cortinei, concerte lecţie,
campaniile: Bilet în aşteptare şi Prietenul OCC, precum şi evenimente speci‑
ale: Noaptea Muzeelor sau Noaptea Vrăjitoarelor. De asemenea, trimestrial,
editează şi distribuie gratuit OCC‑Revista pentru Copii, un instrument util atât
pentru părinţi, cât şi pentru profesori, care include programul instituţiilor
de cultură adresate celor mici.
Sediul din Calea Giuleşti găzduieşte trei săli de spectacole: Sala Mare, cu
o capacitate de 424 de locuri, Salonul Mozart, cu 120 de locuri, şi Sala
UnderGrant, cu 120 de locuri, unde evoluează atât solişti importanţi ai
scenei româneşti, cât şi copii şi tineri talentaţi. Lunar, Opera Comică este
vizitată de aproximativ 10.000 de copii.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Spectacole de operă, operetă, balet şi musical programate în timpul săptă‑
mânii, cu oferte adaptate grupurilor organizate şi transport inclus; Festivalul
Hansel şi Gretel — exclusiv dedicat şcolilor şi grădiniţelor, cu trei premiere
anunţate în cadrul festivalului.
Calea Giuleşti nr. 16, sector 6, Bucureşti
www.operacomica.ro
www.facebook.com/OperaComica
021 319 28 19
Persoane de contact:
Sectoarele 2, 3, 5 — Miriam Crăciun, 0751 186 033, occ.sector3@gmail.com
Sectoarele 1, 4, 6 — Iulia Niţulescu, 0754 079 971, occ.sector1@gmail.com

Opera Naţională Bucureşti
După aproape 50 de ani de la înfiinţarea, de către George Stephănescu,
a trupei de operă ce‑şi desfăşura spectacolele pe scena Teatrului Naţional, se
împlinea, în sfârşit, visul oamenilor de adevărată cultură de a avea o Operă
Română în capitală. Într‑un entuziasm general, în seara de 8 decembrie
1921, cortina s‑a ridicat pentru prima reprezentaţie a Operei bucureştene —,
Lohengrin de Richard Wagner, sub bagheta lui George Enescu, maestro care,
prin prezenţa sa la pupitrul dirijoral a dorit să sublinieze sprijinul şi impli‑
carea sa efectivă în realizarea acelui monument istoric în cultura neamului
românesc. Prima repetiţie de balet a avut loc în ziua de 13 septembrie a ace‑
luiaşi an, maeştrii coregrafi fiind Romanoff şi Dattelmann.
Chiar a doua zi după gongul inaugural, în ziua de 9 decembrie 1921, cortina
se ridică pentru o nouă premieră, Boema de Puccini. Ritmul în care se lucra
era incredibil, iar premierele se succedau cu o frecvenţă greu de imaginat.
Entuziasmul şi dorinţa de a atrage publicul către genul liric de valoare
demonstrau totodată necesitatea existenţei Operei Române, susţinându‑i
atât pe realizatori, cât şi pe cei care, la cârma teatrului, deşi se confruntau
cu mari probleme financiare, nu ezitau să gândească în perspectivă un
repertoriu cât mai bogat şi divers. Astfel, la 1 februarie, o nouă premieră se
adăuga pe afiş — Carmen de Bizet.
În 1924, la trei ani de la înfiinţare, Anton Romanovski s‑a stabilit în România,
punând bazele primei companii de balet. Primele spectacole de balet pe
care le‑a pus în scenă erau puternic influenţate de stilul marelui coregraf
Mihail Fokin.
Prima maestră de balet a companiei bucureştene a fost Floria Capsali,
a cărei activitate a început în 1938. Ea a reorganizat trupa de balet, a promo‑
vat tinerii interpreţi în rolurile principale.
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Inaugurarea actualei clădiri a Operei, în 1954, a fost marcată de premiera,
la 9 ianuarie, a spectacolului cu Dama de pică de Piotr Ilici Ceaikovski, care
l‑a avut la pupitrul dirijoral pe maestrul Egizio Massini, iar regizor a fost
Vladimir G. Ciukov. A doua zi, în 10 ianuarie, balerinii Operei prezentau şi ei
primul lor spectacol în noul sediu: Coppélia de Léo Delibes, în coregrafia lui
Anton Romanovski şi Oleg Danovski.
A urmat o perioadă de mare expansiune artistică, în repertoriu fiind
cuprinse şi creaţii româneşti de certă valoare. Interpreţii români au
devenit bine‑cunoscuţi peste hotare, mulţi dintre ei fiind deţinătorii unor
importante premii la concursurile internaţionale de canto de la Toulouse,
Geneva, Montréal, Sofia, Rio de Janeiro, Moscova, Leipzig, München,
Salzburg, Barcelona.
De‑a lungul timpului s‑au afirmat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti
nume strălucite de cântăreţi, dirijori, balerini, scenografi şi regizori.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Accesul copiilor în sala de spectacole a instituţiei şi la spectacole este per‑
misă începând cu vârsta de 8 ani.
Copiii mai mici de 8 ani pot participa la turul ghidat al ONB, care se face pe
bază de programare. Opera Naţională din Bucureşti este o clădire emble‑
matică a capitalei României, având statut de monument istoric. Construcţia
este realizată între anii 1950 şi 1952, fiind dată în folosinţă un an mai târziu.
Proiectul este întocmit de către un colectiv pluridisciplinar sub conduce‑
rea prof. arh. Octav Doicescu, care este autorul soluţiilor funcţionale şi
de arhitectură.
Bd. Mihail Kogălniceanu 70–72, sector 5, Bucureşti
www.operanb.ro
www.facebook.com/operanb.ro
maria.toba@operanb.ro
021 314 69 80/0743 295 030
Persoană de contact: Maria Tobă
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Şcoala de Artă din Bucureşti
Şcoala de Artă din Bucureşti este succesoarea Şcolii Populare de Artă din
Bucureşti. Această instituţie a funcţionat ca succesoare a Conservatorului
Regal înfiinţat în perioada interbelică. În 1954 a fost înfiinţată Şcoala
Populară de Artă din Bucureşti, care era organizată şi funcţiona ca insti‑
tuţie de învăţământ artistic pe lângă Sfatul Popular al Capitalei, pe baza
directivelor şi îndrumărilor Ministerului Culturii, finanţată din bugetul
Sfatului Popular. Denumirea „Şcoala Populară de Artă” era ca o reflectare
a numelui oficial al statului român în perioada imediat postbelică. În 2006,
Şcoala Populară de Artă din Bucureşti îşi schimbă denumirea în Şcoala
de Artă din Bucureşti şi se defineşte ca instituţie publică de cultură şi artă
a municipiului Bucureşti.
Şcoala de Artă din Bucureşti este o instituţie publică de cultură cu tradiţie
îndelungată în ceea ce priveşte crearea şi promovarea unor talente autentice
în domeniul vieţii artistice şi culturale. Conform legislaţiei în vigoare privind
formarea profesională continuă prin sistemul educaţional, şcolile de artă
asigură formare profesională continuă prin experţii‑consultanţi, artişti pe
domenii de activitate.
Instituţia este promotoare a valorilor artistice în general, contribuind pe de
o parte la completarea educaţiei de bază, perfecţionarea pregătirii profesi‑
onale, dar şi recreative, cultivarea aptitudinilor individuale şi dezvoltarea
simţului estetic şi, pe de altă parte, la asigurarea unei continuităţi în ceea
ce priveşte fenomenul cultural ca atare, dovadă fiind şi personalităţile de
marcă ce s‑au format şi au activat la nivelul acestei instituţii. Printre marile
nume ale culturii ce au transmis din bucuria talentului şi artei putem aminti:
Mihaela Runceanu, Aura Urziceanu, Ozana Barabancea, Dana Dorian, Dida
Drăgan, Mirabela Dauer, Angela Similea, Andreea Bănică, Anthony Icuagu,
Yvonne Podoleanu, Traian Ailenei, Aglae Gheorghe, Eugen Tegu, Dorotheea
Botez, Stere Gulea, Marius Popp, Bianca Ionescu, Nicolae Anitei, Nicolae
Iorga (pictor), Gheorghe Dinică, Georghe Cozorici, George Constantin, Mihai
Bendeac (Teatrul de Comedie), Andrei Seuşan, Claudia Prec (Teatrul Mic),
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Andreea Bibiri (Teatrul Bulandra), Sorin Dobrin, Sivia Pena (absolventa
a Academiei de film Stela Alden), Simona Popescu (Academia Lee Strasberg).
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Disciplinele studiate în cadrul instituţiei sunt: Acordeon, Actorie, Artă foto‑
grafică, Canto muzică clasică, Canto muzică uşoară, Canto muzică populară,
Chitară, Coregrafie, Decoraţiuni interioare, Design vestimentar, Grafică,
Iconografie, Imprimerie textilă, Improvizaţie jazz, Orgă electronică, Percuţie,
Pian, Pictură, Vioară. Cursanţii Şcolii de Artă din Bucureşti au vârste
cuprinse între 4 ani şi 70 de ani, provenind din diverse medii sociale şi etnii.
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Str. Cuza Vodă nr. 100, sector 4, Bucureşti
www.sarta.ro
office.relatii@sarta.ro
021 330 69 16
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Târgul Internaţional Gaudeamus
Târgul Internaţional Gaudeamus — Carte de învăţătură, iniţiat şi desfăşurat
de Radio România din anul 1994, este cea mai importantă componentă
a Programului Lectura, proiect cultural complex, de anvergură naţională, al
cărui obiectiv major îl reprezintă susţinerea culturii scrise din România prin
evenimente de tip expoziţional, dedicate cărţii şi educaţiei.
Programul Lectura, al cărui palmares înregistrează 101 târguri desfăşurate
sub sigla Gaudeamus, aproape 9.900 de expozanţi, 2.860.000 de vizitatori şi
peste 12.500 de evenimente culturale organizate în cadrul târgurilor.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Târgul Internaţional Gaudeamus — Carte de învăţătură. De‑a lungul celor 23
de ani de existenţă, Târgul Internaţional Gaudeamus a cunoscut o evoluţie
constantă, reuşind să se impună drept unul dintre reperele majore ale pieţei
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de carte din România. Cel mai important şi mai longeviv eveniment expoziţio‑
nal din România dedicat cărţii are acum un loc bine definit în calendarul cul‑
tural şi în conştiinţa publicului, dovadă stând cei peste 100.000 de vizitatori
care îi trec pragul în fiecare an. Fiecare ediţie este, pentru profesioniştii din
branşă, un excelent prilej pentru întâlniri, schimburi de idei, lansări de pro‑
iecte culturale, iniţierea de noi parteneriate şi, în acelaşi timp, un spaţiu în
care pot intra în contact direct cu un public avizat, educat şi foarte numeros.
Datorită valorii de piaţă şi a ofertei din ce în ce mai atractive pentru poten‑
ţialii participanţi străini, Târgul Internaţional Gaudeamus este inclus anual,
începând cu anul 2001, în calendarul celor mai importante târguri de carte
din lume, realizat la Frankfurt.
Caravana Gaudeamus, formată dintr‑o suită de târguri de carte organizate
în oraşe din ţară, în centre culturale şi universitare de tradiţie, la Craiova,
Cluj‑Napoca, Oradea, Timişoara şi Mamaia.
Târgul Gaudeamus Carte Şcolară, eveniment organizat anual imediat după
începerea anului şcolar şi orientat cu precădere către acest important
segment de piaţă — carte formativă şi materiale auxiliare. Organizat într‑un
moment de vârf al cererii de produse şi servicii educaţionale, Târgul
Gaudeamus Carte Şcolară reuneşte marea majoritate a manualelor avizate
pentru anul şcolar în curs, numeroase materiale auxiliare, enciclopedii,
atlase, titluri din bibliografia şcolară (literatură română şi universală) şi oferă
tuturor celor direct interesaţi — părinţi, elevi şi cadre didactice — o soluţie
uşoară, plăcută şi avantajoasă din punct de vedere financiar, pentru studie‑
rea şi achiziţia acestora.
Str. General Berthelot nr. 60–64, sector 1, Bucureşti
office@gaudeamus.ro
www.gaudeamus.ro
021 319 05 22
Persoană de contact: Connie Chifor

Teatrul „C.I. Nottara”
Aflat pe bulevardul Magheru, într‑un spaţiu vibrant din centrul capitalei,
Teatrul Nottara a fost fondat în 1947, ca Teatrul Armatei, căpătând mai târziu,
în 1960, drept patronimic, numele marelui actor român Constantin Nottara.
La acea vreme, în fruntea teatrului se afla George Vraca, nume de prestigiu
al scenei româneşti. În 1964, după moartea lui Vraca, la direcţia teatrului
a fost numit dramaturgul Horia Lovinescu.
Pe parcursul anilor, Teatrul Nottara s‑a definit ca o instituţie de reperto‑
riu, cu o personalitate distinctă în peisajul artistic românesc şi, datorită
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valorii echipei sale, a reuşit să‑şi atragă un public fidel. Fără a‑şi nega
vreo clipă caracterul popular, Teatrul Nottara a reuşit să menţină, între
cele 370 de titluri din dramaturgia românească şi universală, propuse
publicului de‑a lungul a peste 60 de ani de existenţă, un echilibru benefic
între divertisment şi tematica filozofică, între râsul eliberator şi gravitatea
problemelor existenţiale.
În prezent, Teatrul Nottara funcţionează ca o companie permanentă cu un
colectiv artistic de 40 de actori angajaţi şi cu o echipă tehnică şi administra‑
tivă de circa 100 de membri, împreună propunând publicului un repertoriu
de 35 de titluri. Începând cu 2013, Teatrul Nottara şi‑a creionat o imagine mai
clară în peisajul cultural bucureştean, oferind publicului comedii de bule‑
vard de bună calitate (la Sala „Horia Lovinescu”), dar şi spectacole pornite
din aplecarea spre nou şi tânăr, spectacole elitiste sau experimentale (la Sala
„George Constantin”).
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Proiectul Sus, tot mai sus se adresează liceenilor, care au astfel şansa să joace
într‑un spectacol pus în scenă pentru ei. Programul se desfăşoară de două
ori pe an, în preajma Crăciunului şi a datei de 1 Iunie.
Proiectul Nottara Play prin care teatrul organizează spectacole‑lectură în
şcoli, pe texte din programa şcolară, cu participarea actorilor teatrului.
Elevii vizionează, în grup organizat, spectacole ale teatrului, după care au
şansa să se întâlnească şi să discute cu echipa de creatori (actori, regizor,
scenograf etc.).
Bd. Magheru nr. 20, sector 1, Bucureşti
www.new.nottara.ro
www.facebook.com/Nottara
corneanu.valentin@nottara.ro
0724 729 734
Persoană de contact: Valentin Corneanu

Teatrul de Animaţie Ţăndărică
Întemeiat în 1945, Teatrul Ţăndărică este un teatru de repertoriu pentru
copii şi adulţi, cu proiecte dedicate publicului tânăr, care a reuşit să se
impună în peisajul cultural din România ca un puternic promotor al teatru‑
lui contemporan de animaţie.
FESTIVALURI:
Ajuns la cea de‑a 13‑a ediţie, Festivalul internaţional al teatrului contem‑
poran de animaţie ImPuls, care se desfăşoară la sfârşitul lunii noiembrie,
aduce în atenţia publicului român diferite stiluri ale teatrului de animaţie
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şi ale teatrului vizual din lume. În cadrul festivalului participă personalităţi
marcante, de talie mondială, care conferenţiază despre ultimele tehnici şi
cercetări în animaţie şi îşi prezintă spre exemplificare propriile proiecte.
Alături de sfera internaţională, participarea naţională este de asemenea una
consistentă, fiind selectate cele mai bune producţii din stagiunea curentă ale
teatrelor de profil din România.
Ţăndărică Altfel este o platformă atelier pentru copii şi adolescenţi, cu
prima ediţie în anul 2016, ce propune publicului de teatru de animaţie un
concept nou de desfăşurare a unui eveniment de acest tip, acordat la ideea
şi tema‑cadru a Săptămânii Şcoala Altfel. Această stagiune are ca element
central copilul, căruia i se dedică evenimente speciale cu un puternic accent
educativ, activ şi interactiv. Au loc spectacole interactive, spectacole‑expe‑
riment, cu caracter participativ, în desfăşurarea cărora copiilor li se va per‑
mite intervenţia asupra dramaturgiei de spectacol şi totodată pot pătrunde
în tainele desfăşurării unei piese de teatru de animaţie (de la culise până
la interpretare).
Ajuns la ediţia a 6‑a, Stagiunea de vară „Teatru, stradă şi copil” este un festival
sub egida ASSITEJ România, dedicat copilului şi întregii familii, care se
desfăşoară în mai multe etape în perioada mai–septembrie. Din dorinţa de
a pătrunde în zone lipsite de acces la cultură, Teatrul de Animaţie Ţăndărică
şi‑a propus implementarea proiectului cultural „Teatrul pentru toţi” prin
achiziţionarea unui teatru‑cort, în care se desfăşoară festivalul „Teatru,
stradă şi copil”, astfel luând fiinţă un proiect cu caracter unic în peisajul
teatral local şi internaţional.
PROIECTE:
SALT este un program naţional dedicat artiştilor emergenţi în domeniul
teatrului de animaţie/vizual, ce are ca scop susţinerea tinerilor artişti prin
oferirea unui cadru de realizare a proiectelor acestora. În acest program se
organizează un concurs de proiecte jurizate de profesionişti din domeniul
artelor spectacolului de animaţie/vizual, componenţa juriului fiind stabilită
în funcţie de preponderenţa tipurilor de aplicaţii.
DramAnima Center este un laborator de dramaturgie care are ca obiectiv
promovarea şi valorificarea în spectacole de teatru a scenariilor contempo‑
rane originale dedicate copiilor şi familiei. DramAnima Center se constituie
din ateliere de scriere dramatică, de studiu, cercetare şi experimentare în
ceea ce priveşte dramaturgia dedicată copiilor şi adolescenţilor.
Proiectul Expoziţie Interactivă/Muzeul Itinerant „Perpetuum Ţăndărică”
constă într‑o prezentare artistică a patrimoniului Teatrului de Animaţie
Ţăndărică şi a unor fragmente de piese extrase din repertoriu. Aici, păpuşile
sunt atent alese dintr‑o istorie de peste 71 de ani a teatrului şi marchează
principalele repere în evoluţia teatrului de animaţie din România, rememo‑
rând atât artiştii, cât şi personajele ce au consacrat această artă. Totodată
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sunt prezentaţi paşii de construcţie a unei păpuşi sau a unei marionete, de
la butucul de lemn, materie primă, la produsul final — păpuşa sau marioneta,
obiect de joc şi operă de artă.
În cadrul proiectului Conferinţele IDEEA — Inovaţie, Dezvoltare, Educaţie şi
Evoluţie prin Artă s‑a pus un mare accent pe organizarea unor serii de con‑
ferinţe dedicate atât specialiştilor din domeniul teatrului de animaţie, cât şi
părinţilor, abordând teme actuale din sfera parenting‑ului şi educaţiei.
Str. General Eremia Grigorescu nr. 24, sector 1, Bucureşti
www.teatrultandarica.ro
www.facebook.com/teatrultandarica
miruna@teatrultandarica.ro, contact@teatrultandarică.ro
021 316 30 04
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Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”
Patronul nostru „spiritual”, Constantin Tănase (05.07.1880–29.08.1945),
a pus bazele trupei de teatru Cărăbuş în Bucureşti în 1919, împreună cu care
urma să creeze o tradiţie de teatru de revistă pe parcursul următorilor 20
de ani, tradiţie prezentă şi astăzi, mai ales la Teatrul de Revistă „Constantin
Tănase”. Revista s‑a creat pornind de la mai multe rădăcini: spectacolul
de cabaret franţuzesc pe muzică, la care Tănase — şi acesta a fost printre
marile lui merite — a adăugat cuvântul, a adus monologul, cupletul satiric,
cupletul muzical şi toate celelalte mijloace de realizare a unui spectacol
de gen. Revista românească modernă este legată de numele şi activitatea
lui Constantin Tănase şi a Companiei „Cărăbuş”. Teatrul de revistă s‑a
născut pe data de 23 mai 1919, când pe Strada Academiei, pe locul unde
funcţionase Grădina de Vară „Amicii orbilor” a fost pusă piatra de temelie
a Grădinii „Cărăbuş”.
De ce „Cărăbuş”? Aurel Storin enumera ipotezele, în număr de trei.
Arhitectul Van Saanen‑Algi, bun prieten cu Tănase, îşi aminteşte că el a făcut
schiţa grădinii, a viitorului teatru, care semăna cu un „coleopter”, un cără‑
buş în toată regula. O altă variantă vorbeşte despre ideea lui Tănase de a i se
spune grădinii pe româneşte, „Cărăbuş”, iar o a treia ipoteză porneşte de la
mărturisirea lui Tănase că de numele „Cărăbuş” era legat de pe vremea când
juca într‑o comedioară prelucrată după o farsă franţuzească în care el era
ordonanţa unui ofiţer beţiv şi cartofor. Numele ordonanţei: Cărăbuş.
După Compania Cărăbuş (1919–1939) şi după dispariţia marelui actor
popular C. Tănase (1945), Teatrul a funcţionat sub alte denumiri temporare
(Ansamblul de Estradă, apoi Teatrul de Stat de Estradă şi, în 1962, Teatrul
satiric‑muzical „C. Tănase”) până în anul 1990 când a primit titulatura

T

cea mai adecvată, sub care funcţionează şi astăzi, Teatrul de Revistă
„Constantin Tănase”.
Până în 1991, Teatrul „Constantin Tănase” a beneficiat de trei scene perma‑
nente: Sala Savoy (Calea Victoriei nr. 33–35), sala Victoria (Calea Victoriei nr.
174) şi Grădina Boema. În prezent beneficiază numai de scena sălii Savoy.
Teatrul de revistă „Constantin Tănase”, continuatorul de drept şi de fapt al
tradiţiei revistei româneşti, are o activitate neîntreruptă în acest domeniu,
timp în care s‑a impus ca o instituţie artistică de prestigiu ce se bucură de
preţuirea unui public numeros.
Acest gen de teatru care îmbină într‑un mod specific gustul montărilor de
fast cu satiră socială şi cetăţenească, s‑a dovedit a fi un gen de spectacol unic
în lume, nemaiîntâlnit pe celelalte scene de divertisment.
Toate acestea privesc activitatea Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”
ca pe un etalon artistic, scena pe care se realizează cele mai importante
spectacole de revistă, la care contribuie personalităţile de frunte ale genului.
Dintre aceste personalităţi s‑au ales şi cele mai multe dintre vedetele emisiu‑
nilor de divertisment ale Radioului şi Televiziunilor.
Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” a realizat numeroase turnee în
ţară şi în străinătate, uneori impunându‑se pe cele mai mari scene de gen
ale lumii: Olympia‑Paris, Friedrichschtadt Palast‑Berlin, Paladium‑Londra,
precum şi pe scene din Israel, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Canada,
Australia, Moscova, Varşovia, Atena, Istanbul etc.
Calea Victoriei nr. 33, Sector 1, Bucureşti
www.teatrultanase.ro
www.facebook.com/TeatrulRevistaTanase
secretariat@teatrultanase.ro
021 312 10 29

Teatrul Evreiesc de Stat
Teatrul Evreiesc din România are o tradiţie de 141 de ani, inaugurată la 19
august 1876, la Iaşi, în vestita grădină de vară Pomul verde, când artistul şi
scriitorul Avram Goldfaden (1840–1908) a pus bazele celui dintâi teatru evre‑
iesc profesionist din lume. În 1948 a fost înfiinţat Teatrul Evreiesc de Stat, iar
în 1954–1955 clădirea a fost renovată în forma care s‑a păstrat până astăzi.
Sala de spectacole are 200 de locuri, instalaţie de sunet şi de climatizare,
instalaţie de translaţie prin supratitrare, fiind folosită şi ca sală de conferinţe
şi simpozioane. În foaierul teatrului au loc dese vernisaje de expoziţii de artă,
lansări de carte etc. Clădirea Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti, sin‑
gurul teatru al unei minorităţi naţionale care fiinţează în capitala României,
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reprezintă un punct de atracţie vizitat de numeroşi turişti şi delegaţii de
peste hotare.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Poveste fără sfârşit este o serie de spectacole destinate copiilor. La acestea se
adaugă Mazl Tov… And Justice For All!. Spectacolul este o comedie cu focurile
de artificii ale umorului evreiesc şi cântece tradiţionale pline de voioşie.
Umorul şi muzica — iată un bagaj minimal pe care oricine îl poate lua cu sine
oriunde s‑ar duce. Este totodată şi o bună terapie împotriva vicisitudinilor
vieţii, pe care evreii le‑au exersat îndelung. Cine nu crede să încerce şi el! Şi
să‑şi amintească de vorbele neîntrecutului umorist Şalom Alehem, care spu‑
nea: „Râsul?! Dar râsul este sănătate curată, prescris de orice medic bun!”.
Mazl Tov… And Justice For All! este un spectacol spumos în care râdem şi ne
bucurăm împreună, ascultând istorioare mai vechi (ca vinul bun!) şi mai noi,
precum şi cântece populare evreieşti.
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Str. Iuliu Barasch nr. 15, sector 3, Bucureşti
www.teatrul‑evreiesc.ro
www.facebook.com/teatrulevreiesc
marketing@teatrul‑evreiesc.ro
0721 313 736
Persoană de contact: Oana Monica Nae

Teatrul Excelsior
De un sfert de veac teatrul nostru şi‑a fidelizat copiii şi adolescenţii din
această mare urbe. Excelsior a fost înfiinţat la 1 aprilie 1990, actul de naştere
fiindu‑i semnat de ministrul culturii de atunci, cărturarul Andrei Pleşu. Lui
Ion Lucian, fondatorul şi animatorul acestei instituţii, i‑au stat alături atunci,
în 1990, Daniela Anencov, Genoveva Preda, Paula Sorescu, Victor Radovici,
Vasile Menzel, toţi fiind implicaţi în primul proiect al Teatrului Excelsior: Nu
treziţi un copil care visează de Eugène Ionesco. Au urmat multe spectacole ce
le‑au prilejuit spectatorilor bucuria să viseze, să asculte poveşti.
Din 1999, Teatrul Excelsior se află în subordinea Consiliului General al
Primăriei Municipiului Bucureşti. În mai 2011, Excelsior intra într‑un spaţiu
nou cu o suprafaţă de aproximativ 600 de metri pătraţi (trei etaje); capaci‑
tatea sălii de spectacol este de 180 de locuri, existând loje şi balcon; teatrul
a fost construit conform cerinţelor moderne în imobilul înălţat pe locul
vechii clădiri din Strada Academiei nr. 28.
„Copiii care nu merg la teatru şi nu văd teatru n‑o să vină nici tineri la teatru
şi nici adulţi”, spunea Ion Lucian, artistul care a scris prima filă din istoria
Excelsior. Când teatrul sărbătorea un sfert de secol, managerul Adrian
Găzdaru îi aducea un omagiu directorului fondator: „…mâna celui care
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a dirijat şi orchestrat totul a fost mâna unui maestru. Un om care a iubit la
fel de mult teatrul aşa cum a iubit copiii, un om care s‑a străduit să aducă
un strop de bucurie şi de lumină în ochii lor şi să‑i înveţe să râdă către soare,
aşa cum mărturisea el însuşi — maestrul Ion Lucian!”. Şi a început o nouă
epocă a Teatrului Excelsior, odată cu venirea lui Adrian Găzdaru.
Într‑un interviu acordat revistei Yorick, Adrian Găzdaru remarca: „Atunci
când vorbeşti despre teatrul pentru copii şi tineret, te gândeşti în primă
instanţă la cele două mari segmente de public: copiii şi adolescenţii. Dar, în
momentul când începi să analizezi sociologic, psihologic şi, evident, din
punctul de vedere al discursului artistic, aceste două mari grupe de vârste
au foarte multe subcategorii. Când vorbim despre copii, nu ne referim
la ei ca la o noţiune abstractă. Gândirea repertorială este axată pe aceste
subcategorii de public. În ceea ce priveşte copiii, ne adresăm grupelor de
vârstă cuprinse între 3 şi 6 ani, 6 şi 9 ani, 9 şi 12 ani. Când vorbim despre
adolescenţi, ne referim la trei categorii de public: preadolescenţii (12–14 ani),
adolescenţii (14–18 ani), dar şi la postadolescenţii (18–22 de ani)”. Repertoriul
teatrului este bogat şi variat. La sfârşitul anului 2015 a fost inaugurat un nou
spaţiu pentru spectacole — Sala Studio, cu 55 de locuri.
Str. Academiei nr. 28, sector 1, Bucureşti
www.teatrul‑excelsior.ro
www.facebook.com/Teatrul‑Excelsior‑Bucuresti‑278030202238340
contact@teatrul‑excelsior.ro
021 315 97 20

Teatrul „Ion Creangă”
Sunt mai bine de 50 de ani de când Harap Alb, primul personaj care a păşit
pe scena Teatrului „Ion Creangă”, a invitat publicul în lumea fantastică
a artelor spectacolului pentru copii. De atunci, mii de reprezentaţii de
succes, turnee în lumea întreagă, programe şi proiecte educative, estetice şi
culturale, adresate copiilor, au transformat Teatrul „Ion Creangă” într‑una
dintre cele mai prestigioase instituţii de spectacol din ţară, într‑un teatru
pentru întreaga familie, dedicat comunităţii.
Teatrul „Ion Creangă” este o instituţie publică de spectacole, un teatru de
repertoriu, aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
şi finanţat de la bugetul local.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
În completarea programului său repertorial, care include spectacole pentru
copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 12 ani, Teatrul „Ion Creangă” organizează
anual două proiecte de amploare dedicate micuţilor spectatori din capitală,
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în cadrul acestora fiind desfăşurate şi activităţi adresate grupurilor organi‑
zate din şcoli şi grădiniţe.
Festivalul Amintiri din Copilărie (5 zile/iunie, Parcul Kiseleff, Bucureşti)
Teatrul „Ion Creangă” îşi propune, prin fiecare proiect, să promoveze acce‑
sul copiilor la artă. Dar cum pot fi îndemnaţi copiii să experimenteze arta,
să o considere accesibilă şi să o înţeleagă? Unul dintre răspunsurile pe care
teatrul le‑a găsit a fost modificarea unui spaţiu care face parte din geografia
urbană pentru a‑i conferi un nou scop — un centru viu al artelor pentru
copii. Astfel, teatrul transformă în fiecare an Parcul Kiseleff într‑un loc de
joacă presărat cu praf de născocit, păstrat şi reîmprospătat amintiri.
Festivalul aduce la un loc teatre şi companii independente, cluburi pentru
copii şi asociaţii, şcoli de dans şi grupuri muzicale, un număr mare de artişti
şi facilitatori care cred în importanţa de a crea împreună, de a comunica, de
a interacţiona. Spectacolele şi atelierele, concertele şi lecturile sunt un răgaz
pentru tihnă şi bucurie, iar sărbătoarea este încununată de Parada Teatrelor
pentru Copii.
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Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii 100, 1.000, 1.000.000 de
poveşti (7 zile/octombrie, Bucureşti)
Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii 100, 1.000, 1.000.000 de
poveşti este o sărbătoare a artelor spectacolului pentru copii. Organizat
anual, festivalul este primul proiect de această amploare din România. De 13
ani, evenimentul se desfăşoară în mai multe săli de spectacole din Bucureşti
şi reuneşte un număr mare de operatori culturali din ţară şi din străinătate.
Tinerii spectatori, profesioniştii care activează în domeniul creaţiei teatrale
pentru copii şi specialiştii care sunt implicaţi în educarea tinerei generaţii
se întâlnesc în fiecare an, la începutul lunii octombrie, la Bucureşti cu trupe
de teatru care prezintă spectacole dintre cele mai diverse, realizatori de
workshop‑uri şi colocvii, producători şi facilitatori culturali din toată lumea.
Sala Mare — în renovare
Str. Piaţa Amzei nr. 13
Sala Mică
Str. Biserica Amzei nr. 21–23
www.teatrulioncreanga.ro
www.facebook.com/TeatrulIonCreanga
contact@teatrulioncreanga.ro
Persoană de contact: Maria Comşa
0735 160 851
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Teatrul Odeon
Teatrul Odeon este o instituţie publică de cultură subvenţionată de Primăria
Municipiului Bucureşti. Are două săli de spectacole — Sala Majestic şi Sala
Studio. Repertoriul aceastei stagiuni are 25 de spectacole, la care se vor adă‑
uga noi premiere. Teatrul realizează şi proiecte alternative: Teatrul şi şcoala,
Clasic e fantastic, Fabulamundi, Playwriting Europe, precum şi expoziţii de
artă în foaierul Sălii Studio.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:

Programul Teatrul şi şcoala se adresează grupurilor de copii şi elevi cu vârste
între 5 şi 18 ani şi constă în vizitarea teatrului, a scenei, culiselor etc. şi în
jocuri teatrale care urmăresc eliberarea copilului/tânărului de inhibiţii,
dezvoltarea expresiei verbale şi corporale, încrederea în propriile capacităţi
de expresie, dezvoltarea spiritului de echipă. Numărul de participanţi este
limitat la 10–15 şi este necesară o programare în avans.
Calea Victoriei nr. 40–42, sector 1, Bucureşti
www.teatrul‑odeon.ro
www.facebook.com/teatrul.odeon
odeon.art@teatrul‑odeon.ro
Persoane de contact: Tamara Susoi, Cristina Tudor, Ilinca Urmuzache
021 313 68 74

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”
În 1950 a fost înfiinţat Teatrul de Stat de Operetă, care a fost inaugurat cu
premiera Vânt de libertate de Isaak Dunaevski. Până în anul 1986, când
a fost dărâmată împreună cu multe alte clădiri din centrul istoric al capita‑
lei, gazda Operetei a fost clădirea Teatrului „Regina Maria”. Apoi, instituţia
bucureşteană şi‑a primit spectatorii în Sala Mică a Teatrului Naţional. Din
acel moment, dar mai ales după 1989, instituţia a traversat o perioadă de
căutări, de încercări, de adaptare la noi condiţii.
În 2001, Teatrul de Operetă avea să primească, prin Hotărâre de Guvern,
titulatura de Teatru Naţional, stagiunea fiind marcată de premiera Miss
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Clasic e fantastic. Copilăria marilor muzicieni este un proiect compus din
zece spectacole de teatru şi muzică ce se adresează copiilor între 4 şi 10 ani.
Povestea spune că şoriceii Sică şi Rică au trăit în vioara lui Vivaldi, în orga
lui Bach, în biblioteca lui Mozart, în clavecinul lui Beethoven, în pianul lui
Chopin. I‑au cunoscut şi pe Enescu, Wagner, Bartók şi Wilhelm Tell. Astăzi,
bătrânul Sol povesteşte ce lucruri minunate ştie de la stră‑stră‑strănepoţii lui
despre copilăriile marilor compozitori.

Virtute (Suzana) de Jean Gilbert, în regia Constanţei Câmpeanu. În 2005, din
cauza unui incendiu care a devastat bună parte din spaţiile de spectacole,
teatrul a fost nevoit să‑şi desfăşoare activitatea în alte spaţii, nu neapărat
adecvate spectacolului muzical.
În 2006, conducerea teatrului a fost preluată de Răzvan Ioan Dincă, iar
instituţia a intrat într‑un amplu proces de înnoire atât la nivel artistic, cât şi
la nivel tehnic şi administrativ. În acest context, au existat schimbări sem‑
nificative în repertoriu, care astăzi include unele dintre cele mai cunoscute
operete, dar şi câteva titluri de musical. Unul dintre momentele importante
a avut loc în 2009, când teatrul a montat primul musical realizat de o insti‑
tuţie profesionistă de acest gen din România: musicalul Romeo şi Julieta
de Gérard Presgurvic. În 2011, teatrul a montat un alt musical de succes —
Rebecca de Michael Kunze şi Sylvester Levay. În 2015 a avut premiera un alt
musical, Fantoma de la Operă, inspirat din romanul lui Gaston Leroux, pe
muzica lui Andrew Lloyd Weber.
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Actualul manager, Directorul General Interimar, soprana Bianca Ionescu
Ballo, îşi propune atragerea unor noi categorii de public (în special publicul
tânăr) şi conturarea unei noi imagini a Operetei, care să îmbine bogata sa
tradiţie cu proiectele de viitor, menite să transforme teatrul într‑un impor‑
tant centru cultural al capitalei.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” a propus Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2017–2018, desfăşurarea
proiectului educativ Ora de muzică în şcoli. Proiectul are ca obiectiv facilita‑
rea accesului copiilor şi tinerilor la muzică, prin promovarea spectacolelor
de operetă şi musical. În cadrul proiectului, ne propunem să susţinem
gratuit două spectacole pe lună, în şcolile care îşi exprimă interesul pentru
acest proiect şi care dispun de spaţii adecvate unui spectacol muzical (amfi‑
teatru, sală de festivităţi sau chiar sală de sport în care s‑au mai desfăşurat
spectacole). Şcolile pot alege din următoarele spectacole: opereta Liliacul
de Johann Strauss, opereta Victoria şi‑al ei husar de Paul Abraham, Bonjour,
Bonne nuit, Paris! — spectacol de şansonete, momente din musicaluri celebre
(Fantoma de la Operă, Cocoşatul de la Notre Dame, My Fair Lady etc.). Soliştii
vor fi acompaniaţi de pian şi vor purta costumele din spectacol.
Bd. Octavian Goga nr. 1, sector 3, Bucureşti
(Această clădire nu este încă deschisă publicului. Clădirea nu este finalizată şi nu are aviz
ISU, asftel până la remedierea situaţiei artiştii teatrului îşi ţin spectacolele în diverse săli.
Cele mai multe spectacole au loc la Sala Mare a Palatului Naţional al Copiilor, dar şi în
spaţii mai neconvenţionale cum ar fi Grădina TVR.)

T

www.opereta.ro
www.facebook.com/Teatrul‑National‑de‑Opereta‑si‑Musical‑Ion‑Dacian
pr@opereta.ro
037 440 03 03

Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”
Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti funcţionează ca o instituţie
publică de cultură, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, finan‑
ţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflată în
subordinea Ministerului Culturii. Instituţia are ca obiectiv principal promo‑
varea valorilor cultural‑artistice, autohtone şi universale, pe plan naţional şi
internaţional precum şi dezvoltarea audienţei, creşterea accesului publicului
la aceste valori.
Cu o vechime de peste 160 de ani, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din
Bucureşti este o instituţie‑reper pentru cultura românească, un adevărat
brand cultural naţional fiind totodată unul dintre principalii generatori de
imagine a României. Numeroase generaţii de actori străluciţi s‑au format şi
au evoluat pe scena Naţionalului. Cu o medie de 50 de reprezentaţii şi în jur
de 20.000 de spectatori pe lună, având un nucleu al publicului fidel de peste
170.000 de persoane anual, Naţionalul bucureştean este, de departe, cel mai
vizitat dintre teatrele româneşti.
Un spaţiu românesc de standard european: dotat nu doar cu 7 spaţii de
joc (şase săli şi un amfiteatru în aer liber) în care se joacă spectacolele din
repertoriul curent (40 de titluri!), ci şi cu ample foaiere destinate expoziţiilor
de diverse facturi, o sală de lectură pentru documentare teatrală — spaţii în
care se pot derula proiecte diverse, transdisciplinare —, şi, în perspectivă,
cu un viitor Muzeu al TNB, o librărie, baruri, cafenele, un restaurant etc.
Sub mottoul „Un teatru nou pentru un public nou”, Teatrul Naţional „I.L.
Caragiale” şi‑a construit în aceşti ultimi ani un profil repertorial ambiţios,
alcătuit din spectacole de referinţă cu texte de mare rezonanţă, susţinute de
artişti de prestigiu, actori din toate generaţiile (inclusiv foarte mulţi tineri!),
regizori, scenografi.
Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” este situat la kilometrul 0 al capitalei, în
Piaţa Universităţii, spaţiu simbolic care a jucat un rol aparte în schimbarea
de fond a României către o societate deschisă, participativă.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Teatrul Naţional din Bucureşti organizează tururi ghidate prin noile spaţii
din interiorul teatrului. În fiecare zi de luni au loc trei tururi ghidate: de la
ora 12.00, 14.00 şi 16.00. Vor putea fi vizitate noile săli, atelierele şi culi‑
sele Teatrului Naţional. Locul de întâlnire este foaierul Sălii Studio, în faţa
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Agenţiei de bilete. Vizitele se desfăşoară contra cost. Şcolile se înscriu frec‑
vent la acest program de tururi ghidate, TNB fiind unul dintre locurile cele
mai vizitate, mai ales în cadrul programului Şcoala Altfel.
Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti este partener al proiec‑
tului educaţional 5 licee — 5 teatre, organizat de către ECDL România şi
Inspectoratul Şcolar Municipal, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti
şi UNITER, împreună cu alte teatre din Bucureşti. 5 licee participante din
Bucureşti — maximum 150 de elevi (30 de elevi din fiecare liceu dintre care
maximum 15 elevi, membri ai trupei de teatru din şcoală). Gruparea liceelor
înscrise în proiect cu teatrele partenere se realizează prin tragere la sorţi.
Fiecare teatru implicat coordonează activitatea de pregătire de către liceeni
a unei piese de teatru de cel mult 20 de minute.
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Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, Bucureşti
www.tnb.ro
www.facebook.com/TNB.Ro
ancaconstantin.marketingpr.tnb@gmail.ro
021 313 91 71/0744 521 906
Persoană de contact: Anca Constantin van der Zee

Teatrul Masca
Teatrul Masca, înfiinţat în 24 mai 1990, este singurul teatru de gest, panto‑
mimă şi expresie corporală din România. În cei 27 de ani de la înfiinţare,
Teatrul Masca s‑a impus, atât în ţară, cât şi peste hotare, ca o prezenţă
modernă şi tot timpul deschisă către adaptarea ofertei culturale la evoluţia
continuă a societăţii şi a cerinţelor acesteia.
O mare parte din proiecte, de‑a lungul timpului, i‑au avut în vedere pe
copii şi adolescenţi, ca elemente încă perfectibile ale publicului căruia
ne adresăm.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Şcoala de teatru gestual Masca (STG) — program de educaţie prin cultură
adresat elevilor din clasele I–VI. Având în vedere că una dintre temele funda‑
mentale ale Strategiei Culturale a Municipiului Bucureşti este educaţia prin
cultură, Teatrul Masca propune un sistem complementar de educaţie prin
intermediul jocului teatral, oferind alternative pentru constituirea unui ori‑
zont cultural mai larg decât ceea ce poate fi cuprins în programa şcolară. În
cadrul cursurilor, copiii au şansa să lucreze efectiv cu actorii teatrului şi să‑şi
dezvolte, sub îndrumarea acestora, latura creativă într‑un mod firesc şi după
propriul ritm. Disciplinele specifice unei şcoli de teatru gestual — jonglerie,
acrobaţie, dans, improvizaţie ş.a. — se traduc în deprinderi concrete pe care
copilul le asimilează pentru a deveni mai sigur pe el atât în relaţia cu sine,
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cât şi cu cei cu care interacţionează. Cursurile se desfăşoară în perioada
octombrie 2017–iunie 2018.
Ora de cultură — proiect adresat elevilor din clasele I–VIII. Sub forma unei
vizite la sediul teatrului nostru, copiii au posibilitatea să‑i cunoască pe acto‑
rii care alcătuiesc trupa teatrului, să interacţioneze cu aceştia, să le pună
întrebări despre ce înseamnă această profesie şi, de ce nu, să asiste la o repe‑
tiţie adevărată a unui spectacol de teatru. Într‑o atmosferă informală, cei
mici îi ajută pe actori să se machieze şi să se costumeze, ascultă în timp real
indicaţiile regizorului şi câştigă o privire din interior asupra actului artistic,
la care nu au participat decât ca spectatori. Totodată, educatorii au parte de
o experienţă care poate fi asimilată ca suport pedagogic pentru exemplifica‑
rea anumitor teme din programa şcolară. Ora de cultură se poate concretiza
în orice perioadă, în urma unei solicitări, sub forma uneia sau a mai multe
vizite la sediul teatrului.
Bd. Uverturii nr. 14, sector 6, Bucureşti
www.masca.ro
www.facebook.com/teatrulmascapagina
office@masca.ro
021 430 51 56/0733 048 516
Persoană de contact: Ana Maria Ioniţă
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Teatrul Mic
Misiunea Teatrului Mic este de a contribui la dezvoltarea culturală a comuni‑
tăţii prin realizarea şi prezentarea unor producţii teatrale moderne, diverse,
valoroase şi a unor activităţi culturale de anvergură, care să reflecte tendin‑
ţele actuale în arta teatrală, să stimuleze tinerii creatori, asigurând o pre‑
zenţă constantă a instituţiei în circuitul cultural local, naţional, european
şi internaţional.
Teatrul Mic s‑a reorientat la nivel artistic, printr‑o mai bună structurare
a programelor şi proiectelor, o îmbunătăţire adusă imaginii institu‑
ţiei şi o dezvoltare a relaţiilor de parteneriat atât la nivel naţional, cât
şi internaţional.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Apa Vie — Spectacol de teatru‑dans contemporan
Familia fără zahăr — spectacol de teatru muzical despre familia la români
5 licee — 5 teatre
Situaţia socială actuală şi contextul educaţional românesc fac ca educaţia
non‑formală/alternativă să capete o importanţă esenţială pentru dezvoltarea

tinerilor, care trebuie să fie în continuare îndreptaţi către valori reale şi
corecte, inclusiv către valori culturale. ECDL România şi Inspectoratul Şcolar
al Municipiului Bucureşti, având sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti
şi UNITER, îşi propun să susţină şi să promoveze o dezvoltare echilibrată
a tinerilor care urmăresc cariere şi certificări internaţionale, înţelegând
însă şi importanţa culturii. ECDL România, împreună cu partenerii săi: ISMB,
UNITER şi PMB, propune continuarea unui proiect cultural dedicat elevilor
de liceu, 5 licee — 5 teatre, prin care doreşte încurajarea participării tinerilor
la activităţi culturale prin intermediul unui concurs de spectacole de teatru
şi prin accesul acestora în instituţiile teatrale şi la piese de teatru.
Lecturi performative în liceele bucureştene
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Un proiect de intervenţie culturală, conceput de Teatrul Mic în parteneriat
cu Centrul de Teatru Educaţional Replika, în cadrul căruia ne propunem să
familiarizăm liceeni din clasele a XI‑a şi a XII‑a cu conţinutul textelor care
alcătuiesc programa de bacalaureat la disciplina limba şi literatura română.
Artişti profesionişti se pun în slujba procesului de educare şi formare
a liceenilor, venind în întâmpinarea dificultăţii de a stârni curiozitatea şi
interesul tinerilor pentru lectură, pentru studiul literaturii române, aspecte
pe care publicul larg le conştientizează din ce în ce mai des, de la an la an,
în momentul în care statisticile reflectă faptul că un număr tot mai mare de
elevi nu reuşesc să promoveze examenul de bacalaureat. Dezinteresul faţă
de lectură, capacitatea redusă de a analiza şi interpreta un text reprezintă
unele dintre motivele pentru care promovabilitatea la examenul de bacalau‑
reat, examenul maturităţii, este din ce în ce mai scăzută.
Str. Constantin Mille nr. 14–16, sector 1, Bucureşti
www.teatrulmic.ro
www.facebook.com/teatrulmic.sifoartemic
ruxandra.stefu@gmail.com
0733 048 346
Persoana de contact: Ruxandra Ştefu

Teatrul „Stela Popescu”
Teatrul „Stela Popescu” este un teatru muzical pentru copii şi tineret, fon‑
dat în aprilie 2016, cu stagiune permanentă la Palatul Naţional al Copiilor.
Spectacolele noastre sunt adaptate programului şi vârstei spectatorilor
noştri preşcolari şi şcolari, facilitând astfel vizionările de grup, organizate
împreună cu instituţiile de învăţământ interesate.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Stagiunea 2017–2018 cuprinde reprezentaţii cu puneri în scenă deja consa‑
crate: Dl Goe şi ai lui, musical de Roman Vlad, adaptare după Caragiale, în
regia lui Dan Tudor; Harap Alb, balet feerie, în coregrafia lui Ştefan Soare;
Chiriţa la Iaşi, musical de Roman Vlad, adaptare după Vasile Alecsandri, în
regia lui Dan Tudor; şi câteva premiere: Lampio şi grăuntele de lumină —
o poveste terapeutică dramatizată de Victoria Pătraşcu, premieră naţională,
în regia lui Tony Adam, Prâslea cel voinic şi merele de aur — adaptare după
celebrul basm românesc, în regia Dianei Stancu; Dansează liber — un musical
pentru adolescenţi, semnat de Gabriela Dumitru, după celebrul musical
american Footloose. Toate spectacolele sunt realizate cu sprijinul ansamblu‑
lui de balet al Teatrului „Stela Popescu”.
Bd. Tineretului nr. 8–10, sector 4, Bucureşti (Palatul Naţional al Copiilor)
www.teatrulstelapopescu.ro
www.facebook.com/teatrulstelapopescu
teatrulstelapopescu@gmail.com
021 331 11 33/0753 174 614
Persoană de contact: Georgiana Enişor

Teatrul Tineretului Metropolis
Teatrul Tineretului Metropolis — primul teatru de proiecte din Bucureşti —
instituţie publică de spectacole subvenţionată de Consiliul General al
Primăriei Municipiului Bucureşti, a luat fiinţă la 1 noiembrie 2007.
În cei 10 ani de la înfiinţare, peste 300 de tineri artişti au păşit pe
această scenă.
Repertoriul teatrului cuprinde în stagiunea 2017–2018 un număr de 40 de
titluri — o variată ofertă de spectacole, de la dramă, comedie, farsă, vodevil,
musical, semnate de autori clasici şi contemporani.
În sediul teatrului din strada Mihai Eminescu există două săli de spectacol,
Sala Mare situată la etajul întâi, de 150 de locuri, şi cea de‑a doua, Amfiteatru,
de 100 de locuri aflată la parterul clădirii. Confortul şi relaxarea spectatoru‑
lui încep înainte de a intra în sala de spectacol, unde te întâmpină expoziţii
temporare precum şi o cafenea elegantă şi primitoare.
De asemenea, începând cu toamna anului 2017, în cartierul Titan, spectaco‑
lele Teatrului Metropolis vor putea fi văzute şi în noul sediu, Sala Gloria, un
spatiu modern cu 400 de locuri, pe perioada verii fiind susţinute spectacole
şi în aer liber pe esplanada teatrului.
Un proiect semnificativ al teatrului îl reprezintă Ziarul Metropolis, cel mai
important portal cultural, ce cuprinde cronici, interviuri, opinii, articole din
teatru, film, carte, arte vizuale, literatură şi muzică.
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Aleea Celebrităţilor reprezintă un alt proiect de marcă, în cadrul căruia
cei mai importanţi artişti de teatru şi film sunt omagiaţi, primind câte
o stea pe bulevardul din Piaţa Timpului. Teatrul Metropolis înseamnă —
atât pentru public, cât şi pentru creatori — identitate culturală, stil,
personalitate, anvergură.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
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Proiectul 5 Teatre, 5 Licee, proiect care a ajuns la cea de a 7‑a ediţie. ECDL
România împreună cu partenerii săi: ISMB, UNITER şi PMB, propune conti‑
nuarea unui proiect cultural dedicat elevilor de liceu, 5 licee — 5 teatre, prin
care doreşte încurajarea participării tinerilor la activităţi culturale prin
intermediul unui concurs de spectacole de teatru şi prin accesul acestora în
instituţiile teatrale şi la piese de teatru.
Campania O nouă atitudine pentru cultură, o campanie de promovare
a spectacolelor şi artiştilor Teatrului Tineretului Metropolis, împreună
cu InfoCons — Centrul Naţional de Consiliere şi Informare în domeniul
Protecţiei Consumatorului, Secretariatul General al Guvernului României,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul General al
Municipiului Bucureşti, prin expunerea celor mai reprezentative imagini din
spectacolele teatrului în toate instituţiile de învăţământ gimnazial şi preu‑
niversitar, aeroportul „Henri Coandă”, Gara de Nord, unităţi spitaliceşti din
Bucureşti, muzee, Castelul Peleş şi Pelişor.
Parteneriat încheiat cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC), pentru Festivalul Internaţional al
Şcolilor de Teatru. Este organizat de Asociaţia Festivalului Internaţional al
Şcolilor de Teatru în parteneriat cu Primăria capitalei prin Centrul pen‑
tru Tineret al Municipiului Bucureşti şi UNATC I.L. Caragiale cu sprijinul
Teatrului Metropolis şi al Teatrului Bulandra.
Alte informaţii de natură să atragă şcolile: Spectacole din repertoriul clasic şi
universal, titluri aflate în programa de învăţământ, de asemenea spectacole
cu impact social în rândul tinerei generaţii, spectacole aflate în avangarda
creaţiei regizorale şi actoriceşti, susţinute în majoritate de actori tineri ală‑
turi de actori consacraţi.
Spectacole susţinute de tineri artişti şi care pot constitui o recomandare
pentru publicul tânăr: O scrisoare pierdută, Titanic vals, Amadeus, Romeo şi
Julieta, A douăsprezecea noapte, Hamlet, Visul unei nopţi de vară, Paganini,
7 dintr‑o lovitură, 10 pentru New York, Procesul caprei cu un ied, Domnul
Ibrahim şi florile din Coran, Secretul razelor gamma asupra crăiţelor lunatice.
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Str. Mihai Eminescu nr. 89, sector 2
www.teatrulmetropolis.ro
www.facebook.com/TeatrulMetropolis
office@teatrulmetropolis.ro
Persoană de contact: Brînduşa Manea
021 210 51 08/0720 499 802

U
Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”
Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” este o instituţie de cultură şi de
educaţie, având o experienţă de peste 70 de ani în acest domeniu. Instituţia
oferă o paletă bogată de cursuri de limbi străine, profesionale, reconver‑
sie, recalificare, specializare şi de petrecere a timpului liber. De asemenea,
instituţia a reintrat începând cu anul 2016 în circuitul sălilor de spectacol
din capitală şi în prezent organizează spectacole de teatru, concerte etc.
Spectacolele de teatru, cursurile, ciclurile de conferinţe, cluburile de dezba‑
teri, expoziţiile organizate de Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” pot fi
frecventate de orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani, indiferent de
studii sau profesie. Intrarea la conferinţele şi spectacolele organizate se face
pe bază de bilet.
Universitatea dispune de toate dotările necesare bunei desfăşurări a cursu‑
rilor sale, inclusiv cele axate pe abilităţi practice (fotografie, design vesti‑
mentar, design ambiental, croitorie, peisagistică, bricolaj etc.). Dotări: săli
de conferinţe: „Dalles”, cu o capacitate de 400 de locuri, şi „I.C. Brătianu”,
cu 200 de locuri, săli de curs (14), foaierul Universităţii, care găzduieşte frec‑
vent expoziţii şi manifestări culturale, dotările tehnice: sistem audio‑video,
computere, Internet, manuale pentru cursuri, metode de predare moderne,
interactive. Educaţia în cadrul Universităţii Populare „Ioan I. Dalles” va fi,
astfel, o experienţă utilă şi plăcută.
Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” poate organiza la cerere, în orice
instituţie bucureşteană, cursuri cu tematicile menţionate pe site‑ul
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universităţii www.updalles.ro sau cu alte problematici indicate de beneficiar,
cu condiţia asigurării a cel puţin 10 cursanţi, a spaţiului necesar desfăşurării
lecţiilor şi a achitării taxelor corespunzătoare.
De asemenea, pentru instituţiile care au nevoie de spaţii de curs, putem
pune la dispoziţie, prin închiriere, o parte a sălilor noastre.
Programe, proiecte sau activităţi dedicate şcolilor, cu caracter recurent:
Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” are şi o sectiune de cursuri dedi‑
cate copiilor, precum cursuri de desen, pictură, modelaj, cursuri de limbi
străine, cursuri de fotografie pentru copii, cursuri de actorie pentru
copii. Înscrierile se pot face individual sau colectiv (prin delegat), în limita
locurilor disponibile, prin completarea cererii‑tip şi achitarea integrală
a taxelor corespunzătoare.
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Bd. Bălcescu nr. 18, sector 1, Bucureşti
www.updalles.ro
www.facebook.com/Universitatea.Dalles
secretariat@updalles.ro
021 314 66 37
Persoană de contact: Mina Bauer

U

MetruCub —
resurse pentru cultură &
Platforma Cultura
în educaţie
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MetruCub este, în prezent, una dintre
puţinele organizaţii din România care,
prin proiectele şi parteneriatele realizate,
promovează rolul culturii în societate, face
cercetare independentă şi pune în valoare
organizaţiile şi oamenii care fac lucrurile
să se întâmple.

MetruCub îşi propune prin Cultura în educaţie să sprijine artişti şi organiza‑
ţii culturale să îşi dezvolte publicul, iar cadrele didactice să descopere cum,
prin parteneriate creative, îşi pot atinge mai bine obiectivele educaţionale.
Dorim să aducem activitatea culturală în viaţa mai multor copii şi tineri din
România prin întâlniri directe cu artişti şi profesionişti din domeniul cultu‑
ral, prin contactul cu creaţia artistică şi patrimoniul cultural. Vrem ca aceste
întâlniri să aibă loc acolo unde copiii trăiesc şi învaţă şi lansăm o provocare
ca atât mediul cultural, cât şi şcolile să imagineze şi să dezvolte programe
adaptate prezenţei culturii în educaţie.
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Platforma Cultura în educaţie
#culturaineducatie dezvoltă din 2013 o comunitate de practică a profesioniş‑
tilor din domeniul cultural şi al educaţiei la nivel naţional şi local, realizând
activităţi de formare, dezvoltare organizaţională, cercetare, metodologii,
dezbateri, evenimente tematice şi advocacy, oferind deopotrivă un spaţiu de
start‑up şi de consolidare pentru proiecte inovatoare.
Lucrăm cu sute de profesori şi actori culturali din toată ţara, în primul
rând din Bucureşti, Timişoara, Cluj, Târgu Mureş şi Târgu Ocna. Calitatea
şi impactul platformei Cultura în educaţie au fost recunoscute în 2016
de Administraţia Fondului Cultural Naţional prin premiul oferit pentru
„Comunicare şi mediere culturală” şi de Radio România Cultural prin premiul
oferit la categoria „Educaţie şi Învăţământ” în cadrul Galei Premiilor Radio
România Cultural.
În prezent realizăm mai multe activităţi de formare şi de construcţie a unei
comunităţi de practică locale, destinate mediatorilor culturali timişoreni, în
cadrul unui contract cu Asociaţia Timişoara — Capitală Culturală Europeană.
De asemenea, suntem singurii parteneri români în proiectul Europe in
Perspective: International Co‑operation in Cultural Learning, o iniţiativă
a BKJ — German Federation for Arts Education and Cultural Learning şi
a Creativity, Culture and Education din Marea Britanie.

Activităţi şi servicii personalizate
Ne asumăm rolul de a concepe şi furniza servicii de calitate, iar ca partener
putem realiza diverse activităţi personalizate pentru obiectivele şcolilor,
organizaţiilor culturale sau ale altor parteneri.

•
•

•
•

Realizăm formări personalizate pentru cadre didactice care doresc să
realizeze proiecte de calitate şi durabile în parteneriat cu artişti, educatori
culturali şi organizaţii din domeniul cultural. Experienţa de formare de până
în prezent cuprinde:
formări dedicate exclusiv cadrelor didactice interesate să integreze arta şi
patrimoniul în predare, individual sau în parteneriat cu operatori culturali;
formări dedicate operatorilor culturali interesaţi să lucreze în şcoli, fie prin
integrarea unui conţinut cultural în predare, fie prin expunerea copiilor şi
tinerilor la un produs cultural predefinit;
formări pentru dezvoltarea colaborărilor dintre şcoli şi actori culturali, la
care participă ambele grupuri;
formări pentru mediatori culturali din zona educaţională, culturală şi socială,
care doresc să apropie copiii şi tinerii de artă şi iau în calcul parteneriatele
cu şcolile ca mediu necesar, eficient şi creativ.
DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
Contribuim la repoziţionarea unităţii de învăţământ în relaţie cu alţi parte‑
neri, finanţatori şi beneficiari. Putem identifica modele funcţionale de cola‑
borare cu parteneri din domeniul cultural şi potenţiale surse de finanţare,
pentru care putem ulterior acorda sprijin pentru accesare. De asemenea,
putem sprijini partenerul pentru a se promova internaţional, identificând
oportunităţi de comunicare a activităţii sale şi de stabilire de parteneriate.
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FORMĂRI

CERCETARE
Documentăm, promovăm şi analizăm practicile artei în educaţie în unitatea
de învăţământ sau organizaţia culturală parteneră. Această activitate poate
rezulta într‑un compendiu de practici, analize, rapoarte, care pot sprijini
partenerul fie pentru a‑şi îmbunătăţi activitatea, fie pentru a se poziţiona
drept un centru de resurse în domeniul său de activitate.
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METODOLOGIE
Dezvoltăm noi instrumente didactice şi sugestii metodologice de integrare
a artei în şcoli. Plecând de la profilul de activitate al partenerului, putem
propune scenarii educaţionale, programe pentru noi opţionale, adaptări ale
unor activităţi artistice la nevoile identificate de partenerul educaţional.
EVENIMENTE
Organizăm dezbateri şi alte evenimente cu rolul de a dezvolta profilul
activităţii/domeniului cultural al partenerului în raport cu mize educaţionale
şi de dezvoltare a unui public tânăr prin colaborarea cu şcolile. Aceste eve‑
nimente pot fi de foarte scurtă durată, sub formatul întâlnirilor Cultura în
educaţie sau mai ample, cum este Forumul naţional Cultura în educaţie, şi ar
putea fi dezvoltate evenimente regionale sau tematice (de exemplu: Muzica
în educaţie, Artele contemporane în educaţie).
LOBBY
Elaborăm şi dezvoltăm strategii de lobby pentru cultura în educaţie, perso‑
nalizate pentru obiectivele partenerului şi având în vedere un tip de sprijin
pe care acesta îl doreşte din partea administraţiei publice.

Pentru întrebări despre cum putem colabora, ne puteţi scrie la
contact@culturaineducatie.ro.

CULTURA ÎN ŞCOALĂ. GHID PENTRU ARTIŞTI ŞI
OPERATORI CULTURALI
Ghidul este relevant pentru o largă categorie de potenţiali parteneri ai şcolii,
chiar dacă el a fost gândit pentru profesionişti în domeniile culturii şi artei.
Ne‑am propus să oferim operatorilor culturali îndrumare prin hăţişurile
reglementărilor din domeniul educaţiei, pentru a facilita atât procesul de
stabilire a parteneriatelor cu şcoala, cât şi informaţii despre oportunităţile de
colaborare.
Ghidul ilustrează modul de organizare a sistemului naţional de învăţământ
din perspectiva integrării activităţilor culturale în lucrul cu elevii, atât în con‑
texte de educaţie formală, cât şi nonformală, şi acoperă informaţii despre:
baza legală pe care se fundamentează parteneriatele şcolilor cu operatorii
culturali; actorii şi structurile‑cheie de la nivelul şcolii cu care veţi putea
stabili o relaţie de colaborare; rolurile şi responsabilităţile personalului şco‑
lar în ce priveşte aceste activităţi; sugestii practice pentru a stabili relaţii de
lucru eficiente şi satisfăcătoare cu reprezentanţii şcolii.
Coordonatori: Petre Botnariuc, Mihai Iacob
Contribuitori: Angela Mihăilescu, Raluca Iacob
Centrul pentru Educaţie şi Formare „Sintagma”
Bucureşti, 2016
ISBN: 978‑973‑0‑21068‑2
Publicaţia este disponibilă gratuit în format digital pe site‑ul www.culturaineducatie.ro.

LECŢIILE PATRIMONIULUI. SCENARII EDUCAŢIONALE
PENTRU CICLUL GIMNAZIAL
Scenariile educaţionale cuprinse în acest ghid vizează crearea unui context
favorabil pentru dezvoltarea unui set de competenţe ale elevilor, dar şi
creşterea gradului de implicare a lor în procesul educaţional. Ghidul pune
în evidenţă rolul jucat de parteneriatul dintre şcoală şi organizaţiile neguver‑
namentale în oferirea unor servicii educaţionale de calitate, prin aducerea
împreună a zonei formale şi a celei nonformale şi, în acelaşi timp, modali‑
tăţi prin care competenţa de „sensibilizare şi exprimare culturală” poate fi
construită în cadrul activităţilor asumate de diferite arii curriculare (mate‑
matică, om şi societate, arte, limbă şi comunicare).
Materialele sunt dedicate profesorilor interesaţi să realizeze activităţi
practice cu elevi de gimnaziu, care să integreze conţinuturi din materii
studiate în curriculum în activităţi în afara clasei. Suplimentar, pe site‑ul

www.culturaineducatie.ro se găsesc hărţi aferente scenariilor educaţionale
care privesc atât zona Piaţa Revoluţiei din Bucureşti, cât şi fişe pentru elevi.
O serie de 10 videoclipuri care ilustrează paşii necesari pentru realizarea
unui astfel de traseu, indiferent de localitatea unde se află profesorul sau de
zona vizată, sunt disponibile pe acelaşi site.
Coordonatori: Angelica Mihăilescu, Mihai Iacob
Autori: Despina Haşegan — aria curriculară Arte; Silvana Râpeanu — aria curriculară Arte;
Iulia Iordan — aria curriculară Om şi societate; Raluca Bem Neamu — aria curriculară Om
şi societate; Claudia Pamfil — aria curriculară Matematică şi ştiinţele naturii; Vera Marin —
aria curriculară Matematică şi ştiinţele naturii; Mihai Iacob — aria curriculară Limbă şi
comunicare; Angelica Mihăilescu — aria curriculară Limbă şi comunicare; Valentina
Bilcea — texte de prezentare a reperelor culturale din Piaţa Revoluţiei
Asociaţia MetruCub – resurse pentru cultură
Bucureşti, 2016
ISBN: 978‑973‑0‑22993‑6
Publicaţia este disponibilă gratuit în format digital pe site‑ul www.culturaineducatie.ro.
Materialul este elaborat în cadrul proiectului cultural Lecţiile patrimoniului. Proiectul este
cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Proiectul nu reprezintă
în mod necesar poziţia AFCN. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului
sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime
responsabilitatea beneficiarului finanţării.

EDUCAŢIA PRIN CULTURĂ ÎN VIZIUNEA PROFESORILOR.
ANALIZĂ DE NEVOI
Venim în întâmpinarea profesioniştilor din domeniul culturii şi facilităm
colaborarea lor cu cadrele didactice, oferindu‑le un instrument cu ajutorul
căruia să poată aprecia mai uşor gradul de fezabilitate al activităţilor pro‑
puse în raport cu aşteptările sistemului formal de educaţie. Scurta analiză
reprezintă o cheie de lectură a modului în care profesorii înţeleg educaţia
prin cultură şi cum se raportează la ea, aduce informaţii şi explicaţii sumare
şi schiţează câteva soluţii prin care artele şi patrimoniul ar putea să‑şi
găsească mai uşor locul pe care îl merită în formarea elevilor la şcoală cu
sprijinul operatorilor culturali.

•
•
•
•
•
•

CUPRINS:
Concepte utilizate de profesori
Harta nevoilor profesorilor
Diversificarea abilităţilor profesionale
Organizarea şi comunicarea profesională
Motivarea elevilor
Aplicarea programelor şcolare

• Utilizarea unor noi instrumente didactice
• Complementaritatea dintre formal şi nonformal
Autori: Angela Mihăilescu, Mihai Iacob, Petre Botnariuc
Centrul pentru Educaţie şi Formare „Sintagma”
Bucureşti, 2016
ISBN: 978‑973‑0‑21067‑5
Publicaţia este disponibilă gratuit în format digital pe site‑ul www.culturaineducatie.ro.
Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului Susţine cultura în educaţie, proiect finanţat
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BIBLIOTECA VIE A CULTURII ÎN EDUCAŢIE
Volumul este o colecţie de interviuri care reflectă viziunea şi parcursul
profesional al unora dintre profesioniştii culturii în educaţie din România.
Prin aceste iniţiative înţelegem mai bine cum s‑ar putea dezvolta o relaţie
de succes între operatorii culturali şi şcolile din România şi de ce anume
este nevoie pentru a transforma proiecte punctuale în experienţe sistemice.
Inspiraţie, perseverenţă, dedicaţie, generozitate sunt câteva dintre ingredi‑
entele programelor cu impact pe care le veţi descoperi în paginile Bibliotecii
vii a culturii în educaţie.
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Violeta Dascălu, Mihai Iacob, Nicolae Mandea, Mina Sava, Mihaela Săsărman,
Adriana Scripcariu, Miruna Tîrcă
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Publicaţia O ieşire culturală cu elevii în Bucureşti. Instituţiile
publice se prezintă şcolilor apare în cadrul proiectului
Bucureşti edu-creativ, finanţat în cadrul Programului cultural
Bucureşti — Oraş participativ de către Primăria Municipiului
Bucureşti prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti
ARCUB dezvoltat în contextul proiectului Parteneri edu-creativi
2017, proiect cofinanţat de către Administraţia Fondului
Cultural Naţional.
Proiectul Bucureşti edu-creativ este coordonat de Asociaţia
MetruCub — resurse pentru cultură şi este realizat în
parteneriat cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Preuniversitar, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, Fundaţia Comunitară Bucureşti,
Asociaţia Culturală Replika, Şcoala Gimnazială „Sfinţii
Constantin şi Elena”, Asociaţia Eşti Poveşti şi Şcoala nr. 131
din Bucureşti.
Publicaţia nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei
Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de con‑
ţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectu‑
lui pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea
beneficiarului finanţării.

Teatre, muzee, biblioteci, centre
culturale şi alte instituţii din
Bucureşti îşi deschid porţile
pentru şcoli, familii, copii şi tineri.
Artele şi patrimoniul pot ajuta
profesorii să-şi diversifice
abilităţile profesionale,
să se organizeze şi să comunice
mai bine, să sporească interesul
elevilor pentru şcoală şi educaţie,
să aplice programele sau
să dezvolte noi instrumente
didactice, care pot aduce
elemente specifice educaţiei
nonformale în predare.
Cunoaşte oferta instituţiilor
din Bucureşti, pentru a găsi
partenerul potrivit alături de care
să aduci cultura în educaţie!

