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5 Licee:
• Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes”
• Liceul Teoretic “Marin Preda”
• Liceul Teoretic “Ion Barbu”
• Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”
• Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”

5 Muzee:

• Muzeul de Artă Veche Apuseană “Ing. Dumitru Minovici”
• Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti
• Muzeul Tehnic “Prof. Ing. Dimitrie Leonida”
• Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”
• Muzeul Naţional Militar “Regele Ferdinand I”



Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti
3 martie 2010

Tema: „Bucureşti , 550 de ani 
de istorie; de la cetatea lui 
Bucur la capitala europeană”

Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti a luat fiinţă în anul 1921 printr-o hotărâre a

Consiliului Comunal al Primăriei Bucureşti, sub numele de Muzeul. Comunal Bucureşti.

După mai multe mutări în diferite sedii, în anul 1959 muzeul a fost redeschis în Palatul

Şuţu.

De unde vine numele Bucureşti?
Legenda spune că demult de tot, pe malurile

Dâmboviţei a venit un cioban înstărit pe nume

Bucur. Acesta avea multe oi, capre, măgari, cai,

câini dar şi multe slugi care îl ajutau la treburile

stânei. Pentru a se apăra de tâlhari şi alţi

prădători ciobanul şi-a împrejmuit stâna ca pe o

cetate. Astfel a luat naştere cetatea lui Bucur.

Deasemenea a ridicat şi o bisericuţă, cunoscută

azi sub numele de „Biserica Bucur”. În timp au

venit şi alţi oameni care s-au aşezat în jurul

cetăţii şi şi-au construit case; aşezarea s-a

mărit şi aşa a început istoria oraşului Bucureşti.

Prima atestare documentară a oraşului Bucureşti

datează din 20 septembrie 1459, când domnitorul

Vlad Ţepeş a emis un document prin care scutea

de dări şi întărea dreptul de proprietate al unor

locuitori. Documentul este foarte deteriorat şi a fost

descoperit în jurul anului 1900.

Vlad Ţepeş a petrecut patru din cei şase ani de

domnie „în cetatea Bucureşti”, preferându-l

reşedinţei Târgovişte.

Ne-am început călătoria prin cele 5 muzee

înscrise în proiect cu Muzeul de Istorie al

Municipiului Bucureşti. Situat în plin centrul

Bucureştiului muzeul nu este unul oarecare ci unul

în care putem face o adevărată incursiune în

trecutul oraşului. (Simona Chiroşcă, clasa a X-a B)



Încă de la inceput muzeul ne-a impresionat prin

clădirea istorică care îl găzduieşte. Am pătruns curioşi

în muzeu. Holul de la intrare impresionează prin

mărimea lui şi scara interioară care te conduce la etaj.

Oglinda veneţiană din faţă în care se reflectă un ceas

mare, îti fură ochii si deja te trezeşti într-o altă lume. În

momentul în care începi să urci scările se aude un

scârţâit de parcă fiecare treaptă ar vrea să spună o

întâmplare din trecut. Odată ajunşi la etaj îţi dai seama

că ceasul este construit aşa încât să poată fi citit doar

în oglindă. (Antoaneta Chiosea, clasa a X-a B)

Însoţiţi de explicaţiile muzeografului ne începem călătoria prin

încăperile muzeului.

Prima sala este numită Salonul Roşu.

De ce? Se poate vedea în fotografiile

alăturate.

Camera este mobilată simplu in stil

occidental. Salonul era folosit de Irina

Şuţu, soţia lui Grigore Şuţu.Pe pereţi se

află tablouri în care se pot vedea

portretele unor membri ai familiei Şuţu.

Pătrundem în sala următoare şi aflăm

că de fapt descoperirile arheologice au

făcut dovada existenţei unor aşezări

umane pe teritoriul Bucureştilor încă

din perioada paleolitică.

Una dintre cele mai importante

descoperiri este Zeiţa de la Vidra – un

vas de ceramică antropomorfic, din

neolitic.

Armele, uneltele, brăţarile descoperite

în diferite puncte din zona

Bucureştiului atestă existenţa

locuitorilor care ştiau să prelucreze

bronzul.



Sala 3 este sala care reflectă

perioada din Evul Mediu a

oraşului. Aici este expusă dovada

primei atestări documentare

oraşului: hrisovul dat de Vlad

Ţepeş în care se menţionează

pentru prima dată numele cetăţii

Bucureşti.

Tot în această sală sunt expuse:

- Biblia lui Şerban Cantacuzino (1688) 

care este prima Biblie tiparită la 

Mitropolia Ţării Romăneşti

- sabia domnitorului Constantin 

Brâncoveanu

În perioada fanariotă se simt

influenţele orientale – în

îmbrăcămintea domniţelor şi a

domnilor, în folosirea unor termeni

care se regăsesc şi astăzi în limba

română.

Lădiţă de breaslă

-sec. XVIII-

Intrăm în sala următoare, sală care reflectă Bucureştiul secolului XIX. Este o perioadă de 

mari schimbări, se fac simţite din ce în ce mai mult influenţele occidentale.

Privim cu atenţie exponatele.

Aici putem vedea imagini cu

Bucureştiul de altădată.

Ferestrele încăperii ne oferă o

imagine frumoasă asupra Pieţii

Universităţii.
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Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea aduc schimbări majore

oraşului, care devine un important centru economic. Se construiesc noi sedii administrative

(Palatul Poştelor, Palatul de Justiţie, Banca Agricolă, etc.), Ateneul Român, etc.

Deasemenea se fac lucrări publice cu scopul îmbunătăţirii

vieţii bucureştenilor, cum sunt: înfiinţarea primei linii de

tramvai cu cai pe traseul Gara de nord - Piaţa Sf.

Gheorghe - Piaţa Obor, înfiinţarea primei linii de tramvai

electrice, pavarea străzilor, refacerea canalizării oraşului.

Bucureştiul este prima capitală din lume iluminată cu

petrol lampant (1857). În 1882 se introduce iluminatul cu

electricitate.

Podină (bârnă) -

Podul Mogoşoaiei(sec. XVII)
Bilete de tramvai
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Servicii ale primăriei capitalei 

în perioada 1935-1936.

Biroul primarului

Sec. XIX

Primăria oraşului Bucuresti a 

fost înfiinţată în anul 1864, iar 

primul primar ales a fost Barbu 

Vlădoianu.

Bucureşti - micul Paris
La începutul secolului XX Bucureştiul era unul dintre cele mai frumoase şi moderne

oraşe din Europa precum şi un important centru economic şi cultural. Datorită arhitecturii

sale dar şi a bogatei vieţi culturale cu influenţe franceze era egalabil cu Parisul. Românii au

preluat de la francezi, în perioada interbelică, moda, limba, modul de a se comporta al

francezilor. În lumea boemă a oraşului era o atmosferă specială, specifică Parisului, astfel

că Bucureştiul a fost supranumit Micul Paris.

Bucureşti....
Bucureştiul este oraşul meu natal. Pentru mine este oraşul în care m-am născut şi am

crescut. Iubesc agitaţia şi zgomotul oraşului. Dacă ştii să îl descoperi realizezi că este un

oraş care are multe de oferit, din toate punctele de vedere. Trebuie doar să ştii să cauţi şi

să descoperi frumuseţea locurilor sale... (Diana Popa, clasa a XI-a A)



Tema: "Ostaşul român pe 
front 1941-1944" 

Muzeul Naţional Militar “Regele Ferdinand I”

25 martie 2010

Muzeul Militar Naţional a fost înfiinţat în anul 1923

printr-un decret semnat de regele Ferdinand. Primele

iniţiative de înfiinţare a unui muzeu militar apar încă

din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, când la

ordinul acestuia încep să se depoziteze o parte din

armele, uniformele şi drapelele ieşite din uz.

Patrimoniul muzeului este alcătuit din exponate

legate de domeniul militar care sunt prezentate

publicului organizate pe perioade istorice.

Noi am avut prilejul de a vizita secţia

de istorie contemporană a muzeului în

care este prezentată participarea

României la cel de-al doilea război

mondial.

Al doilea război mondial a izbucnit la 1

septembrie 1939 odată cu invadarea Poloniei

de către armata hitleristă.

Explicaţiile muzeografului au început

descrierea situaţiei politice din Europa în 1940.

Harta situaţiei politice din Europa în anul 1940

În România situaţia politică era

următoarea: Basarabia şi nordul Bucovinei

erau ocupate de Uniunea Sovietică în

urma ultimatumului dat de ruşi pe baza

pactului Ribbentrop-Molotov, Transilvania

de nord-est era ocupată de Ungaria

horthystă ca urmare a Dictatului de la

Viena iar partea de sud a Dobrogei

(Cadrilaterul) au intrat în componenţa

Bulgariei în septembrie 1940.



Astfel am putut vedea câteva obiecte care au

aparţinut mareşalului Ion Antonescu:

- brâu

- spadă de diplomat

- pistol “Colt”

- baston-cravaşă

- carabină automată

- pistol mitralieră

În muzeu sunt prezentate uniforme, decoraţii, arme şi diferite obiecte personale care au

aparţinut unor personalităţi ale vremii, precum şi uniforme ale ostaşului român, ale

infirmierelor, preotului.

Uniforma ostaşului român şi 

diferite accesorii de uniformă
Stindardul Ordinului “Mihai VIteazul” acordat diviziei 21 

infanterie în 1941

Sub stindard se pot vedea diferite medalii şi decoraţii:

- Medalia “Virtutea Militară”

- Insigna “Cruciada împotriva bolşevismului”

- Medalia “Pro Basarabia şi Bucovina”

- Medalia “Cruciada împotriva bolşevismului”

După o perioadă de neutralitate de mai bine de un an

România se aliază cu Puterile Axei în octombrie 1940 şi

intră în război de partea acestora în iunie 1941.

România a participat la cel de-al doilea război mondial atât

pe frontul de est cât şi pe frontul de vest.

Ascultam atenţi explicaţiile muzeografului despre Aliaţii

României în campania din Est care au fost: Finlanda, Italia,

Germania, Japonia, Slovacia şi Ungaria

În vitrină putem vedea uniforme militare, arme, insigne,

decoraţii. Deasupra acesteia sunt fotografii cu imagini de pe

front.

Cele trei uniforme din vitrină sunt: uniforma de soldat de

infanterie -Finlanda, uniforma de fruntaş de infanterie -

Germania şi uniforma de soldat de infanterie - Slovacia



O altă vitrină care ne atrage atenţia este cea în

care sunt expuse diferite obiecte de pe

submarinul “Delfinul” alături de macheta

acestuia:

- manometrul de pe submarin;

- un binoclu de marină de fabricaţie germană;

- uniformă;

- şapcă de ofiţer de marină;

- epoleţi, trese;

- medalii.

Medalia “Meritul cultural pentru biserică”

Insigne ale organizaţiei „Crucea Roşie” din România

Instrumentar medical

din spitalul de campanie

Costum de soră de 

caritate dintr-un spital 

de campanie

Uniforma de preot 

militar 

Imagini din diferite diorame în care se pot 

observa echipamentul şi armamentul de luptă 

al armatei



Harta care prezintă situaţia de front în 

perioadele 22 iunie 1941 - 19 noiembrie 

1942, respectiv 19 noiembrie 1942 - 16 

aprilie 1944

Diferite medalii si dinstinctii militare

23 august 1944 - Regele Mihai I îl arestează pe mareşalul

Ion Antonescu (şeful statului) şi anunţă iesirea României din

războiul contra Naţiunilor Unite. România se alătură coalitiei

Natiunilor Unite. Data de 23 august 1944 a fost unul din cele

mai importante momente din desfăsurarea celui de-al doilea

război mondial şi de asemenea un punct de cotitură pentru

evoluţia istorică a României.

Pe plan militar, actul de la 23 august 1944 a însemnat

scurtarea războiului cu 6 luni, ca urmare a pierderii de către

Germania a Carpaţilor şi a eliberării căilor spre Balcani şi

Europa Central.

Pe plan politic actul de la 23 august a însemnat intrarea

României în sfera de influenţă sovietică.

Sfârşitul războiului

25 octombrie 1944 - reprezintă ziua

eliberării totale a României de sub ocupaţia şi

administraţia străină(au fost eliberate ultimele

localităţi). La această dată se sărbătoreşte, din

anul 1959, Ziua Armatei.

8 mai 1945 - În Europa, războiul se încheie

odată cu capitularea necondiţionată a

Germaniei, însă a continuat în Asia până la

capitularea Japoniei - 15 august 1945.

9 mai 1945 – are loc semnarea oficială a

actelor de capitulare a Germaniei naziste.

Astăzi, la 9 mai se sărbătoreşte Ziua Victoriei.

12 mai 1945 - Armata română îşi încheie,

dupa 260 de zile de luptă, participarea, alături

de Naţiunile Unite, la obţinerea victoriei finale

asupra Germaniei naziste.



Tema: "Dimitrie Leonida şi Muzeul Tehnic" 

Muzeul Naţional Tehnic “Prof. Ing.                      
Dimitrie Leonida”
21 aprilie 2010 

Cine a fost Dimitrie Leonida? De ce muzeul

îi poartă numele? Ce vom vedea în acest

muzeu? Sunt întrebări pe care eu mi le-am pus

încă de când am aflat care vor fi cele cinci

muzee pe care le vom vizita. Deşi am fost de

multe ori la plimbare prin Parcul Carol nu am

intrat niciodată să vizitez acest muzeu. Mă

bucur că am avut ocazia să vizitez acest

muzeu în care am putut afla informaţii despre

oamenii de ştiinţă români şi despre realizările

lor. (Denisa Didaie, clasa a XI-a B)

Cine a fost Dimitrie Leonida?

Dimitrie Leonida s-a născut la Fălticeni în anul 1883. A

urmat cursurile Şcolii Politehnice din Berlin – Charlottenburg

şi a obţinut în anul 1908 diploma de inginer electrotehnic.

Lucrarea sa de diplomă a fost proiectul unei centrale

hidroelectrice amplasate la Bicaz.

Dimitrie Leonida este fondatorul primei şcoli de electricieni şi

mecanici din România, şcoală înfiinţată în anul 1908.

În anul 1909 înfiinţează primul muzeu tehnic din România

având ca model Muzeul Tehnic din Munchen.

Dimitrie Leonida

(1883-1965) 



Muzeul Tehnic a fost adăpostit în primii ani în sediul

Şcolii de Electricieni şi Mecanici, apoi într-o cladire de

pe Bulevardul Magheru, din 1928 într-un pavilion

existent în Parcul Carol I iar din anul 1935

funcţionează în actuala clădire.

Primele piese din muzeu au fost colecţionate de

Dimitrie Leonida ajutat de elevii săi. In patrimoniul

muzeului se află aztăzi peste 5000 de exponate.

Muzeul dispune şi de o bibliotecă de peste 20.000

volume de ştiinţă şi tehnică.

Vizitând acest muzeu am aflat de inventatori români

necunoscuţi mie până acum:

Aurel Perşu - inginer mecanic, inventatorul primului

automobil cu formă aerodinamică din lume. El a ajuns la

concluzia că forma aerodinamică ideală a unui vehicul în

mişcare este forma picăturii de apă în cădere. A construit

primul automobilul cu formă aerodinamică în perioada 1922-

1924, cu bani proprii, în Germania.

Justin Capră – inginer, a inventat primul rucsac zburător, un

aparat de zbor, individual (Despina Olteanu, clasa a X-a B)

Imediat ce am intrat în muzeu am avut impresia că am

intrat într-o hală industrială. M-a uimit imensitatea sălii în

care se află maşinării foarte mari. Dintre acestea se

remarcă utilajul care a funcţionat la Postăvăria din

Azuga,1898. (Florentina Savu, clasa a XI-a B)

Am rămas uimit că unele dintre exponate sunt încă in

stare de funcţionare si se pot face demonstraţii practice cu

ele. (Ionut Ivan, clasa a IX-a C)

Deşi nu sunt pasionată de tehnică sau de diverse maşinării a fost o plăcere să ascult

explicaţiile ghidului care ne-a condus cu abilitate prin lumea tehnicii de altădată.

(Florentina Constantin, clasa a XI-a A)

Ce putem vedea în muzeu?
- motorul electric Siemens de la primul tramvai electric

care a circulat în Bucureşti (1894)

- dinamul Edison (1884) care alimenta Teatrul Naţional

- primele tipuri de telefoane utilizate în România

- primele maşini de calcul

maşina de scris pentru nevăzători

- aparat de zbor individual realizat în 1958 de Justin Capră

şi Ion Munteanu

- diferite modele de automobile printre care şi automobilul

trăsură “Olds Patent”, 1888, unul din primele automobile

care au circulat în Bucureşti, primul automobil cu formă

aerodinamică construit de Aurel Perşu

- velocipedul

- cazanul Babckock Wilcox folosit în 1912 la termocentrala

de la Grozăveşti



Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”
28 aprilie 2010
Tema: „Satul din inima capitalei”

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” este un

muzeu etnografic în aer liber amplasat pe malul

lacului Herăstrău. Muzeul poartă numele

profesorului Dimitrie Gusti întemeietorului Şcolii

Sociologice din Bucureşti şi este rodul unor ample

cercetări teoretice şi de teren făcute cu ajutorul

unor specialişti – sociologi, etnografi, geografi,

folclorişti dar şi cu ajutorul studenţilor.

Muzeul cuprinde gospodării cu toate anexele

tradiţionale, case, biserici, troiţe, mori de apă, mori

de vânt,etc. din toate zonele geografice ale ţării.

Gospodăria Sălciua (jud. Alba)
Este o gospodărie tradiţională din Munţii 

Apuseni, compusă din două construcţii casa 

şi o cămară pe pivniţă.

Casa are acoperişul în patru ape, ţuguiat ca 

o căciulă şi este făcut din paie “călcate în 

picioare”. Panta mare a acoperişului era 

necesară pentru a asigura scurgerea rapidă

a apei provenită din ploi şi topirea zăpezii.

Acoperişul are înălţimea de două ori mai 

mare decât a pereţilor.

Vremea a ţinut cu noi şi ne-a oferit o minunată zi de primăvară pentru a vizita Muzeul

Satului. De cum am trecut pragul muzeului am pătruns în altă lume, parcă nu mai eram în

Bucureşti. Oriunde întorceai privirea te întâmpina o casă diferită de celelate din jurul ei.

Fermecaţi de privelişte nu ştiai în care parte să te duci mai întâi.

Însoţiţi de explicaţiile muzeografului ne-am început călătoria prin lumea satului de

altădată şi rând pe rând am pătruns în intimitatea locuinţei, a obiceiurilor şi a tradiţiilor

ţăranului român din toate zonele geografice ale ţării.(Cosmin Mitran, clasa a XI-a B)



Gospodăria Drăguş (jud. Braşov)
Gospodăria se compune din casă, şură cu grajd şi

un spaţiu pentru depozitat fânul.

Şura este spaţioasă şi permite intrarea carului

încărcat cu fân şi cereale.

Casa este construită pe o temelie de piatra şi are

acoperişul din ţiglă construit în două ape.

Mobilierul casei e format din pat, laviţe, ladă de

zestre. Ne-am aşezat pe laviţe şi am ascultat atenţi

explicaţiile muzeografului care ne-a introdus în

atmosfera de altădată. Ne uităm uimiţi în jurul

nostru. Pereţii sunt împodobiţi cu ştergare, icoane şi

blide. Icoanele sunt pictate pe sticlă de meşterii din

zona Făgăraş. Ştergarele sunt lungi sau scurte şi

sunt aşezate la grindă, la ferestre, deasupra

icoanelor. Din punct de vedere cromatic predomină

roşul şi negrul.

Gospodăria Şuici (jud. Argeş)
Gospodăria este alcătuită din casa părintească,

casa familiei tinere, grajd, pătul. Este o casă “cu

legătură” formată prin unirea sub acelaşi

acoperiş a două construcţii aşezate în unghi

drept. Locuinţa veche era destinată familiei

vârstnice iar locuinţa nouă perpendiculară pe

uliţă era pentru familia tânără, rezultată din

căsătoria feciorului mic care rămânea în casă.

Biserica Timişeni (jud. Gorj)
A fost ridicată în anul 1773 din bârne masive de

stejar. Are hramul “Sfântul Nicolae”.

Este una din puţinele biserici de lemn din ţară

care are picturi exterioare.



Gospodăria Sârbova (jud. Timiş)
Casele din Banat construite în secolul al XIX-lea au

suferit influenţe occidentale. Faţada îngustă a casei

este aliniată la stradă. Frontonul dinspre stradă

este decorat cu motive geometrice şi florale

realizate în tencuială şi de asemenea pe el este

trecut numele proprietarului.

Gospodăria Jurilovca (jud. Tulcea)
Este specifică lipovenilor – populaţie de origine slavă.

Lipovenii care s-a stabilit pe malurile lacurilor

dobregene şi în Delta Dunării la începutul secolului al

XVIII-lea. Locuinţa şi anexele gospodăreşti se află sub

acelaşi acoperiş. Obloanele ferestrelor şi uşile sunt

pictate în culori vii.

Ocupaţia principală a lipovenilor era pescuitul. În acest

scop pe malul apei era ridicată o construcţie

specializată numită cherhana.

Morile de vânt au început să fie folosite pe teritoriul României în mai multe zone, dar 

mai ales în Dobrogea. Dovezile atestă utilizarea lor în Dobrogea încă din anul 1585.

In muzeu există trei mori de vânt aduse din satele Sarachioi, Enisala şi Valea Nucarilor.



Casa Nereju Mic (Vrancea)
La această casă se remarcă construcţia de lângă poartă, sprijinită pe gard şi pe doi stâlpi 

înfipţi în pământ. Se numeşte “merindar” şi în ea gospodina obişnuia să pună apă şi fructe 

pentru trecătorii străini, ca semn al ospitalităţii lor.

Teasc pentru ulei şi must
Romoşel (jud. Hunedoara)

Uleiul se obţinea din seminţe 

oleaginoase (dovleac, nucă, jir)

Casa Zăpodeni (jud. Vaslui)
Casa Zăpodeni este cea mai veche locuinţă din

patrimoniul muzeului. Este o casă monocelulară,

alcătuită dintr-o singură încăpere. Interiorul camerei este

simplu dar plăcut, pe lângă pereţi se află laviţele iar

lângă intrare vatra cu cuptor. Nu are prispă dar în locul

acesteia se află o bancă cioplită din lemn. Acoperişul

casei este din stuf.

Ferestrele casei sunt foarte mici şi în trecut erau

acoperite cu băşică de porc în loc de sticlă.

Scrânciobul este o construcţie folosită pentru distracţie.

Rotirea lui era făcută de tinerii din sat. In zonă,

scrânciobului i se mai spunea “horă”.



Satul Răpciuni (jud. Neamţ)
Satul Răpciuni este reprezentat în

muzeu prin biserică şi printr-un

“bordei”.

Biserica din Răpciuni datează din anul 1773. Acoperişul

bisericii este din şindrilă. Faţada bisericii este împodobită cu

elemente decorative, astfel ferestrele şi usa au crestate şi

sculptate motive geometrice precum funia, rozete, dinţi de

lup. Picturile interioare au fost realizate de meşterii locali pe

pânză lipită direct pe perete.

Bordeiul este locuinţă cu o singură încăpere, care este

dominată de cuptorul cu vatră. Nu are decoraţiuni

exterioare.

Casa Piatra Şoimului (jud. Neamţ)
Casa are temelie din piatră şi este înconjurată pe trei laturi de prispă. Prispa este prevăzută

cu o balustradă din scânduri traforate şi stâlpi împodobiţi cu “floare”.

Biserica Dragomireşti,

construită în anul 1722, este

o biserică cu o turlă

impunătoare de aproximativ

35m. Spaţiul interior al

bisericii este specific

bisericilor româneşti. Pereţii

interiori sunt pictaţi de meşteri

populari.

Biserica este o construcţie

masivă dar meşterii au reuşit

sa-i dea supleţe prin

întreruperea acoperişului atât

în plan vertical cât şi în plan

orizontal.

Biserica Dragomireşti (jud. Maramureş)



Gospodăria Câmpu lui Neag (jud. Hunedoara)
Această gospodărie este o gospodărie cu “ocol întărit” construită ca un fel de fortăreaţă

prevăzută cu o poartă masivă care seara se închidea cu un zăvor solid pentru a fi protejată

de atacul animalelor sălbatice: urşi, lupi, vulpi.

Gospodăria cuprinde casa, şopronul, cocina pentru porci cu coteţul pentru găini deasupra,

cămara, adăpostul pentru oi.

Gospodăria Moişeni 

(jud. Satu-Mare)
Este specifică Ţării Oaşului.

Poarta este o poartă rotativă

numită „vraniţă cu boc”. La

intrare se află o „cruce de

pază”.

Călătoria noastră prin lumea satului de altădata se încheie. Ne despărţim cu greu de

frumuseţea acestui muzeu care este o adevărată oază de linişte în inima capitalei noastre.



Muzeul de Artă veche Apuseană
“Ing. Dumitru Minovici”
29 aprilie 2010

Tema:  “Muzeul de Artă Veche 
Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-
Minovici”. Destinul unei colecţii”

Intrând în camera principală a muzeului te

impresionează marimea ei, este lungă de 12m şi

înaltă de 8m (aproximativ înălţimea a trei etaje).

Intrarea în bibliotecă este străjuită de doi lei din

marmură. Pe peretele din stânga se afla biblioteca

din lemn de nuc masiv. In bibliotecă se află

aproximativ 2000 de volume, unele foarte rare.

Ferestrele încăperii sunt cu vitralii foarte vechi care

impresionează prin coloritul viu.

Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru

Minovici” este situat în partea de nord a capitalei,

lângă „Fântâna Mioriţa”.

Dumitru Minovici a fost fiul Elenei Furnica, sora

fraţilor Minovici. Având înlinaţii către artă Dumitru

Minovici a achiziţionat de-a lungul timpului un număr

mare de obiecte de artă din anticariate şi licitaţiile de

artă ale vremii. Dorind să expună colecţia publicului

larg a construit o casă la care să existe o

concordanţă între stilul ei şi obiectele ce urmau a fi

expuse. Casa a fost construită între anii 1940-1941

după planul întocmit de arhitectul Enzo Canella şi

Dumitru Minovici şi este în stilul gotic terţiar englez

care se mai numeşte şi stilul Tudor. Ferestrele casei

sunt foarte numeroase, chiar lipite una de cealaltă

şi, mai mult, adesea suprapuse.



În camera principală pe dreapta se află un şemineu

din epoca Renaşterii. Pe fundalul camerei se află

expusă o tapiserie sub care se află o ladă veneţiană

din secolul XVI. Pe pereţi sunt expuse tablouri.

O scară de stejar în serpentină permite accesul la

etaj.

O altă tapiserie care ne

atrage atenţia îi reprezintă pe

regele Davis şi Betsabe.

Tapiseria este de origine

flamandă şi a fost executată

în Bruxelles. Bordura este

lată şi bogat lucrată.

Ieşim din casă şi întrăm în grădina situată în spatele ei. Grădina a fost realizată în stil

florentin. O minunată glicină îmbracă unul din pereţii casei.

Casa şi colecţia de artă au

fost donate Academiei

Române în anul 1945 şi a

fost deschis petru vizitare

în anul 1947.
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