
 

 

 

MINISTERUL  CULTURII  AL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 

Programul evenimentelor  

organizate de muzeele din subordinea Ministerului Culturii  

cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor şi Nopţii Europene a Muzeelor, 

 ediţia 2016   

 

18 mai - Ziua Internațională a Muzeelor  

 

În anul 1977, la inițiativa Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa, a fost 

instituită Ziua Internațională a Muzeelor la data de 18 mai. În această zi se face 

bilanțul activității muzeelor desfășurată pe parcursul anului.  

Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment de succes iniţiat de Ministerul 

Culturii şi Comunicării din Franţa în anul 2005. Evenimentul este patronat, în mod 

tradiţional, de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al 

Muzeelor (ICOM). Noaptea Europeană a Muzeelor este pandantul nocturn al Zilei 

Internaţionale a Muzeelor, care are loc anual pe 18 mai. La evenimentul respectiv au 

aderat în această perioadă de timp peste 3000 de muzee din 47 ţări din Europa şi din 

întreaga lume.  

Muzeele din Republica Moldova s-au înscris în circuit, participând fiecare an la 

această manifestare de amploare, reuşind să atragă un public tot mai mare şi mai 

divers: la ediţia din anul 2015 muzeele naţionale au înregistrat peste 55 mii vizitatori.  

În 2016, al treilea an consecutiv, evenimentul este organizat sub patronajul 

Ministerului Culturii al Republicii Moldova. 

Evenimentul cheie al ediției din acest an este Seminarul internațional în cadrul 

programului CHOICE, finanțat de către UE, care va avea loc sâmbătă, 21 mai curent, 

la Muzeul „Casa părintească” din s. Palanca, Călărași. La seminar vor participa 

experți în domeniul patrimoniului cultural din Moldova, Ucraina, Belarus, Armenia. 

În cadrul seminarului se vor face totalurile primei faze ale proiectului. În Republica 

Moldova vor fi implementate 6 proiecte din cadrul programului.    

Pentru prima dată la ediția curentă a Zilei Internaţionale a Muzeelor și-au 

anunțat participarea muzeele din raioanele Dubăsari și Sângerei. 

Menționăm că, în Registrul Muzeelor din Republica Moldova sunt incluse 118 

muzee și filiale ale acestora, în anul curent fiind înregistrate două muzee noi din satul 

Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, și din satul Negrea, raionul Hâncești. 

 



Ziua Internațională a Muzeelor, 18 mai 2016 

 
17 mai, ora 10.00 – Conferinţă de presă organizată la Ministerul Culturii al Republicii 

Moldova. Prezintă: Monica Babuc, ministrul Culturii și directorii muzeelor naționale. 

 

18 mai 2016 

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei 

17.00 - Ceremonia oficială de Inaugurarea a Zilei Internaţionale a Muzeelor. 

În program: decernarea Trofeului Ministerului Culturii în domeniul muzeografiei, decernarea 

Diplomelor Ministerului Culturii pentru rezultate remarcabile în activitatea muzeografică.  

  

Noaptea Europeană a Muzeelor, 21 mai 2016  

 

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 

 

11.30-12.00 – Deschiderea oficială. Fanfara Centrului de Educaţie Estetică „Lăstărel”, Liceul 

Teoretic „N. Dadiani”. 

12.00-13.00 – Work-Shop organizat de formaţia NewMen (Republica Federală Germania) în 

colaborare cu Centrul Cultural German Akzente şi POT Music Fest (sala nr. 16). 

13. 30-14.00 – Inaugurarea expoziţiei de biciclete retro din colecţia lui Vasile Fotescu (curtea 

muzeului). 

14.00-14.30 – Program de folclor, Teatrul Epic Etnofolcloric „I. Creangă”. 

14.30-15.00 – Recital al ansamblului de acordeonişti al Centrului de Educaţie Estetică 

„Lăstărel”. 

15.00-16.00 – Vernisarea expoziţiei de artă fotografică cu genericul „Aventură în lumea 

fotografiei (sec. XIX- XX)”. 

16.00-16.10 – Cântă ansamblul folcloric „Iedera”, Centrul Republican pentru Copii şi Tineret 

„Artico” (curtea muzeului). 

16.10-17.00 - Program de muzică şi dans, Centrul Republican „Artico” (sala nr. 17). 

17.00-18.00 – Program folcloric, ansamblul folcloric - model „Moştenitorii”, Liceul Teoretic 

„M. Sadoveanu” (curtea muzeului). 

18.00-19.00 – Lecţie deschisă „În lumea Dinoteriului” (sala nr. 16). 

19.00-19.30 – Prezentarea Filmelor de animaţie: „Punguţa cu doi bani”, „Râul Racoveţ, 

septembrie 2013”, autor Ghenadie Popescu (sala nr. 16). 

19.30-20.00 – Prezentare colecţie etno a designer-ului Valentina Vidraşcu (sala 17). 

20.00-20.45 – Program de muzică corală, formaţia „Cantabile”, ASEM (sala nr. 17). 

21.00-22.00 – Victorină etnografică „Cine ştie, câştigă” (sala nr. 16). 

22.00-22.30 – Program de muzică uşoară al duetului Luminiţa şi Valentin Dragomir (sala 16). 

22.30-23.10 – Program de folclor şi romanţă cu interpreţii: Eugenia Tudose, Elena Țurcanu, 

Marina Coptu, Suzana Popescu, Dina Vrăjmaşu (sala nr. 16). 



23.10-23.30 – Program de muzică meditativă la hang (sala nr. 1). 

23.30-24.30 – Program de muzică alternativă cu invitaţii speciali Formaţia NewMen 

(Germania) şi premianţii festivalului POT Music Fest (sala nr. 17). 

24.30-01.00 – Program de muzică-jazz prezentat de saxofonistul Sergiu Druguţ (sala nr. 1). 

01.00-01.20 – „Dans Aerian”, gen extrem, Elena Miluşkina (intrarea principală în muzeu). 

01.20-02.00 – „African-show”, dansuri şi muzică africană cu Orchestra ”Balamba Lokole” 

(intrarea principală în muzeu). 

 

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 

 

12.00-24.00 - Vizitarea expoziţiilor muzeului: „Istorie și civilizație”, „Comorile trecutului”, 

„Arme și echipament militar – o evoluție în timp”, „Ambasadorul Malovatei transnistrene”, 

„Moldova Sovietică – între mituri și GULAG”. 

Oferta specială a Nopții Muzeelor – „Strălucirea Herend”, expoziție de porțelan din Ungaria. 

14.00-22.40 - cinemateca „Clio” (holul de la etaj) 

„CRONOGRAF” LA MUZEU – proiecţii din cadrul Festivalului Internaţional de film 

documentar, ediţia a XIII-a. 

 

12.00-18.00 - curtea muzeului. Expoziţie de motociclete vechi şi noi. 

12.00-19.00 - curtea muzeului. CLUBUL COPIILOR. Jocuri, concursuri, spectacole  

12.00-22.30 - curtea muzeului. MARATON MUZICAL „RITMURILE NOPȚII 

MUZEELOR”. Muzică populară, muzică de fanfară, muzică corală, muzică clasică, muzică 

pop, muzică jazz. 

 

Muzeul Național de Artă al Moldovei 

18 mai, ora 14.00 - Vernisajul expoziției laureatului Marelui Premiu al Bienalei Internaționale 

de Pictură Chișinău 2015 OTGO Otgonbayar Ershuu (Germania).  

ora 15.00 - Recital de muzică clasică susţinut de cuartetul de coarde Viv-Ardo. 

          

21 mai  

18.00-02.00 - Vizitarea expozițiilor permanente de Artă Universală, Artă Națională și 

expozițiilor temporare: OTGO Otgonbayar Ershuu (Polonia), Wroclaw now! Câteva chipuri 

ale ordinii (Polonia), Simpozionul Național de Artă Lepșa 2015 (România). 

18.00-24.00 - Recitaluri de muzică clasică susținute de studenții Academiei de Muzică, Teatru 

și Arte Plastice, Colegiului de muzică Șt. Neaga, Școlii de muzică S. Rahmaninov, Ateliere de 

desen pentru copii și adulți (pe parcursul serii). 

Activitate educațională pentru copii Descoperă comorile Muzeului Național de Artă al 

Moldovei (pe parcursul serii). 

 

23.00-24.00 - Tombola Ora norocoșilor la Muzeul Național de Artă al Moldovei.  



 

Muzeul Naţional de Literatură ,,Mihail Kogălniceanu” 

18 mai - Ziua uşilor deschise. Sunt disponibile pentru vizitare expoziţiile tematice inaugurate 

la sediul central din str. 31 August 1989, nr. 98, precum şi expoziţiile permanente ale filialelor 

„Grigore Vieru” din satul Pererita, raionul Briceni şi „Constantin Stamati” din satul Ocniţa 

raionul Ocniţa. 

La sediul central al muzeului se va putea lua cunoştinţă de expoziţiile consacrate scriitorilor 

Nicolae Labiş, Vlad Ioviţă, Magda Isanos, dar şi în cadrul expoziţiei „Tehnici, suporturi şi 

unelte de scris”. 

 

19 mai, ora11.00 - Conferinţă de presă. Inaugurarea Zilelor Constantin Stamati. 19-22 mai (cu 

ocazia împlinirii a 230 de ani de la naşterea scriitorului). În context, la sediul central al 

muzeului, pe simeze, va fi etalată expoziţia fotodocumentară „Constantin Stamati: viaţa, 

activitatea şi opera”, completată cu o serie de piese de patrimoniu din colecţiile instituţiei, 

parte din care, ulterior, va fi dusă la Ocniţa, pentru renovarea şi completarea expoziţiei 

permanente din casa-muzeu „Constantin Stamati”.   

 

20 mai, ora15.00 - La sediul central al muzeului, se va desfăşura un medalion literar consacrat 

scriitorului Nicolae Romanenco la 110 ani de la naştere. În context va fi vernisată o expoziţie 

de cărţi, fotografii, documente şi obiecte personale, cu participarea fiicei cărturarului, Nina 

Romanenco, doctor în studiul artelor, domiciliată la Moscova.  

 

21 mai - Deplasare la Ocniţa. Echipa muzeului şi un grup de scriitori şi oameni de cultură se 

va deplasa la Ocniţa pentru participare la „Sărbătoarea teiului”, care se va desfăşura în curtea 

casei-muzeu „Constantin Stramati”. 

 

22 mai, ora10.00 - Casa-muzeu „Constantin Stamati”, s. Ocniţa, r-nul Ocniţa. Festival literar-

artistic cu genericul „Ninge cu flori de tei în primăvară”. Omagiu scriitorului Constantin 

Stamati, cu ocazia împlinirii a 230 ani de la naşterea scriitorului. Cu participarea colectivelor 

artistice de la instituţiile de învăţământ din raionul Ocniţa.  

 

Casa Muzeu “A.S. Puşkin” 

18 mai, ora14.00 - Recital de poezie „Венок Поэту”, susţinut de membrii Uniunii scriitorilor, 

S. Bahruşina, V. Railean, M. Russo, A. Corchina. 

 

21 mai, ora14.00 - Evoluează Ansamblul de viorişti ai şcolii muzicale „Maria Bieşu”, mun. 

Chişinău. 

15.00 - Prezentarea cărţii  A.S. Puşkin „Ţiganii” (ediţie în limbile rusă şi română, traducere de 

Iurie Barjanschi, prefaţă de A. Lupan (an. 1987) în traducere autorizată de Boris Marian) 

Vizite gratuite a expoziţiilor muzeului până la ora 20.00. 

 



Evenimente organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Muzeelor și Nopții Europene a 

Muzeelor se vor desfășura și în diverse localități din 18 raioane ale Republicii Moldova. 

Anenii Noi 

18-21 mai 

Excursii pentru elevii claselor a 4-a, a 7-8-a şi de liceu la tumulturile şi siturile daco-romane, 

muzeul deportărilor, Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Mereni. 

Excursii cu elevii claselor a 7-a şi a 8-a la biserica şi cimitirul din sat, proiecţii de film „Satul 

Hârbovăţ – vatra dăinuirii noastre”, vizitarea expoziţiei muzeale cu genericul „Colecţii 

muzeale – dezvoltarea legăturii între vizitatori, generaţii şi cultură”, Muzeul raional din s. 

Hârbovăţ.  

Excursii la monumentele de arhitectură şi natură, lecţii cu elevii claselor primare privind 

peisajul cultural, Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Speia. 

Călăraşi 

15 mai  

11.00 – Inaugurarea oficială a Muzeului de Istorie şi Etnografie Călăraşi. În scuar – expoziţii 

ale meşterilor populari din raion, expoziţii de animale şi păsări împăiate din peisajul forestier 

al raionului. Or. Călăraşi 

16-22 mai - Expoziţie foto, peisajul cultural urban ”Mândrul Călăraşi între ieri şi azi”, or. 

Călăraşi. Expoziţii privind peisajul cultural în s. Bravicea şi Hogineşti. 

20 mai - Excursie: „Peisajul cultural sacral” – Cimitirul evreiesc din or. Călăraşi 

21 mai - Proiecţie de film sub cerul liber ”Activitatea Orchestrei Ciobănaş (1947-1988)” şi  

”Trânta”, or. Călăraşi 

21 spre 22 mai - muzeele din satele Bravicea, Palanca, Hogineşti, Săseni, Vălcineţ şi vor avea 

uşile deschise pentru vizitatori. 

21 mai, sâmbătă. Muzeul “Casa părintească”, s. Palanca 

16.00-19.00 – Masa rotundă în cadrul Proiectului internaţional „CHOICE Patrimoniul 

cultural: oportunitate pentru sporirea angajamentului civic”; 

18.00-22.00 –  Expoziţia “Covorul moldovenesc – mângâiere pentru tălpi şi suflet”  

Expoziţia “Povestea lăzilor şi carului cu zestre”.  

Ateliere de creaţie a meșterițelor 

19.00-20.00 – “Hai, daţi mână lângă mână!”, spectacol folcloric de jocuri din copilăria 

bunicilor. 



20.00-22.00 - Seară de romanţe. 

18.00-22.00 - Traseu nocturn pe biciclete la Mănăstirea Hârjauca. 

22.00 - Seara de film în aer liber. 

Criuleni 

18 mai, ora 15.00 – Simpozion istoric cu genericul „Muzeul invită prietenii”, Muzeul de 

Istorie şi Etnografie, or. Criuleni 

- Incursiune analitică “Din istoria ţinutului criulenean”, prezentată de Biblioteca publică 

orășenească “Tamara Isac”; 

- Inaugurarea expoziţiei “Povestea fierului de călcat”; 

- Expoziţia meşterilor populari şi a pictorilor din localitate; 

- Atelier de creativitate “ORIGAMI”. 

22.00 - Concert în parcul muzeului şi bibliotecă “Vocea istoriei pe ritmuri de chitară”. 

Discoteca dintre timpuri… 

Donduşeni 

17 mai, „Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Ţaul 

Masă rotunda cu genericul “Muzeul, o autoritate vie”. 

Lecţie muzeală  – “Istoricul apariţiei  dezvoltării muzeale”. 

Vizitarea expoziţiilor de carte veche şi rară, numismatică, a meşterilor populari. 

18 mai, s. Corbu 

Excursie informative cu genericul “ Muzeul – locul de înveşnicire a unui neam”. 

20 mai, or. Donduşeni  

Comunicare publică: “În lumea muzeelor”, Biblioteca Publică raională. 

Dubăsari 

18 mai, s. Doroţcaia 

21.00 - Expoziţia materialelor şi fotografiilor consacrate veteranilor Marelui Război pentru  

Apărarea Patriei, (1941-1945) 

22.00 - Lecţie cu genericul ,,Istoria provenirii muzeului sătesc, implementarea generaţiei 

tinere în activitatea muzeului, cu scopul de a păstra şi prelungi obiceiurile  şi tradiţiile 

părinţilor şi buneilor noştri. 



23.00 - Demonstrarea filmelor: ,, Deschiderea  Muzeului sătesc de 9 mai 1985” şi ,, Izvorul 

Vieţii”.  

22 mai, s. Molovata-Nouă  

11.00- 22.00 - Concert al orchestrei de fanfară şi formaţiilor folclorice. 

Competiţii sportive. Masa cu bucate tradiţionale. 

 Hora satului. Discotecă. 

Edineţ 

15 mai 

Vernisajul expoziţiei temporare ,,Evoluţia prosopului moldovenesc – simbol de casă bună”, 

Târgul meşterilor populari din zonă, Muzeului Ţinutului Edineţ. 

Glodeni 

18-20 mai 

Ziua uşilor deschise în muzeele s. Cajba, Cobani, Stârcea, Limbenii Vechi, Petrunea. 

Excursii tematice. 

Excursii tematice “La vatra strămoşească”, muzeele din s. Cajba, Petrunea,, Cobani, Cuhneşti. 

Expoziţie: “Polschie viosnî v Moldove” , muzeul s. Stârcea. 

18 mai, ora 9.00 – Seminar raional: “Muzeele şi peisajele culturale ale raionului”, Casa de 

cultură, or. Glodeni. 

Hânceşti 

13 mai, ora 10.00 - Expoziţie de carte, foto şi documente referitoare la viaţa şi activitatea 

familiei Manuc Bey Mirzaian 

13.00 - Masa rotundă „200 ani de la venirea lui Manuc Bey la Hânceşti”, Muzeul de Istorie şi 

etnografie Hânceşti 

17.00-21.00 - Vizitarea nocturnă a expoziţiei permanente 

16 mai, 8.30-21.00 - Vizitarea muzeului. Program de jocuri intelectuale, s. Ciuciuleni. 

18 mai, 10.00-12.00. Deschiderea oficială a Muzeului satului Negrea, s. Negrea. 

13.00-16.30. Expoziţia costumelor tradiţionale. 

Ialoveni 

18 mai, s. Văsieni 



13.30-15.00 – atelier de lucru cu copiii confecționând obiecte din mărgeluşe; 

15.00-16.00 – vizitarea expoziției cu obiectele confecționate din mărgeluşe; 

16.00-Vizionarea secvenţelor din filmul documentar ”Întoarcerea la casa cu uşile verzi”, care 

relatează evenimente notorii din viaţa localităţii în perioada anilor de dobândire a 

independenţei Republicii Moldova, redeschiderea bisericii “Sfinţilor Arhangheli Mihail şi 

Gavriil”. 

21 mai, 18.00-24.00 Lansarea expoziţiei de fotografie, vizionarea filmului documentar 

”Întoarcerea la casa cu uşile verzi”. 

Leova 

1-31 mai, Excursii generale şi tematice : „Patrimoniul  muzeului or. Leova”, Muzeul de 

Istorie și Etnografie or. Leova. 

16 mai - Lecție publică: ”Cu pași agale prin muzeu”, Muzeul de Istorie și Etnografie or. 

Leova. 

Masă rotundă: “Prin muzee sa ne cunoaştem istoria”, Muzeul s. Tomai. 

18 mai, 14.00 - Lecție publică ”Mă întorc cu drag – Petrea Teodorovici”, Muzeul de Istorie și 

Etnografie or. Leova. 

13.00 - Expoziţie fotografică „O călătorie prin timpuri”, Muzeul de Istorie şi Etnografie, s.  

Borogani. 

12.00 - Vernisarea  expoziţiei de icoane din colecţia muzeului cu genericul: “Candela nestinsă 

a credinţei”.  

13.40 - Excursie la locurile memoriale din vatra satului. Muzeul s. Tomai. 

Lecție publică: „Istoria satului Tigheci”, Muzeul s. Tigheci. 

Ocniţa 

18-21 mai, 14.00 - 19.00 – Zilele uşilor deschise în muzeele din s. Ocniţa, Clocuşna, Sauca, 

Unguri, or. Ocniţa. 

22 mai 

10.00 - Casa-muzeu „Constantin Stamati”, s. Ocniţa, r. Ocniţa. Festival literar-artistic cu 

genericul „Ninge cu flori de tei în primăvară”. Omagiu scriitorului Constantin Stamati, cu 

ocazia împlinirii a 230 ani de la naşterea scriitorului. Cu participarea colectivelor artistice de 

la instituţiile de învăţământ din raionul Ocniţa şi reprezentanţilor Muzeului Literaturii „M. 

Kogălniceanu”.  

 



Orhei 

16 mai - Muzeele şi memoria: obiectele povestesc istoria noastră. Dezbateri cu elevii Liceului 

Teoretic „A. Russo”, Liceul Teoretic „I.L. Caragiale”, Muzeul de Istorie şi Etnografie Orhei. 

Lecţii tematice la instituţiile de învăţământ din or. Orhei: „Atestarea documentară şi originea 

toponimică a or. Orhei”, Muzeul de Istorie şi Etnografie Orhei. 

18 mai Prezentare publică „Rolul orheienilor în luptele pentru apărarea integrităţii teritoriale a 

RM” şi lansarea cărţii “Locuri şi locaşuri sfinte”, autori V. Cocarcea şi A. Calcea, Muzeul de 

Istorie şi Etnografie Orhei, or. Orhei. 

21 mai - Vizitarea Expoziţiei tematice “A fost război ….. în Europa”, Muzeul de Istorie şi 

Etnografie Orhei. 

18 mai, Casa-muzeu “A. Donici”, s. Donici 

13.00 - Deschiderea oficială. 210 de la naşterea fabulistului Alexandru Donici, 580 ani de la 

prima atestare documentară a satului. 

13.00 - Recital de poezii pe versurile lui A. Donici, Gr. Vieru, M. Eminescu. 

Scene dramatizate din fabulele “Greierul şi furnica”, “Doi câini”, “Momiţa şi oglinda”, poezia 

Dorinţa romanului. 

Program de romanţe – “Mai am un singur dor”, “Pe lângă plopii fără soţ”. 

21 mai 

Expoziție de carte. 

Expoziție de ilustrații la fabulele lui Donici. 

Expoziție de obiecte vechi, sec. XX. 

Nisporeni 

18 mai, 13.30 - Vernisarea Expoziției de piese unicat aflate în custodia permanentă a 

Muzeului de istorie şi Etnografie, or. Nisporeni. 

21 mai, 15.30 - Atelier de creaţie şi desen. 

18.30 - Proiectul „Un film la muzeu”. Proiecţia filmului „Muzeele lumii”. 

Rezina 

14 mai, Excursie colectivă a celor mai buni cititori ai Bibliotecii raionale la Muzeul Naţional 

de Etnografie şi Istorie Naturală din or. Chişinău; 

18-21 mai, 13.30 - Vizite ale copiilor din Grădiniţa “Ghiocel” şi Gimnaziul din s. Mateuţi la 

Muzeul de Istorie şi Etnografie din sat. 



Continuarea proiectului ,,Un exponat pentru muzeu” – colectarea  exponatelor pentru Muzeul 

raional. 

Sângerei 

21 mai , 19.00-22.00 - Pandantul nocturn al evenimentului – Noaptea Europeană a Muzeelor. 

Locul desfăşurării –  Muzeul din or. Sângerei. 

Soroca 

18 mai, 10.00- 24.00 - Program muzical, dansuri medievale etc. – ,,Noaptea  Muzeelor la 

Cetatea Soroca”, Muzeul de Istorie şi Etnografie din oraşul Soroca. 

Expoziţie de pictură cu genericul ,,Taina creaţiei în culorile pictorilor autohtoni Victor  Lozan 

şi Victor Zagaevschi ”, Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Cosăuţi. 

Ştefan-Vodă 

18-20 mai, 10.00-15.00 - Master-class în toate muzeele din raion cu prezentarea lucrărilor la 

expoziţia raională, or. Ştefan-Vodă. 

10.00-15.00 - Concurs raional „Muzeele şi peisajele culturale din localitatea mea” (cu două 

secţiuni: I. Fotografii, II. Pictură. 

Taraclia 

18 mai, s. Korten 

18.00 - Expoziţia “Oameni iluştri ai s. Korten în portrete şi fotografii”; 

Concurs “Cunoşti oare istoria satului?”; 

Master-class privind împletitul fibrelor vegetale. 

s. Kairaclia 

16.00 - “Sărbătoarea Zilei de naştere a muzeului”, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la 

înfiinţare. 

16.00 - Expoziţia “Trecut şi prezent”, Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Taraclia. 

or. Taraclia 

10.00 - Excursii în muzeu “Trecut şi prezent”, Muzeul or. Taraclia, Muzeul de istorie şi 

studiere a Ţinutului din s. Vinogradovca. 

19 mai 

Expoziţia foto a jurnalistului Borimececov, Muzeul patrimoniului cultural al or. Taraclia. 

20 mai, 10.00 -Sărbătoarea raională consacrată Zilei internaţionale a muzeelor, Secţia cultură. 


