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CALENDAR EVENIMENTE 2022 
MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI ”DIMITRIE GUSTI” 

(SELECTIV) 
 

Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști 
Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț 

300 de ani de la construcția Bisericii Dragomirești 
185 de ani de la nașterea scriitorului Ion Creangă 

Anul internațional al pescuitului și acvaculturii artizanale (declarat de ONU) 
Anul European al tineretului (UE) 

Puterea Muzeelor/The Power of Museums (Tema ICOM - Ziua Internațională a Muzeelor - 18 mai 2022) 
 
 

 

 
IANUARIE 2022 

 
 
ZIUA CULTURII NAȚIONALE.  
DOR DE EMINESCU – LA 172 DE ANI DE LA NAȘTEREA MARELUI POET 
15 ianuarie 2022, orele 11.00 – 13.30, Sala Victor Ion Popa 
Eveniment ce și-a propus sărbătorirea Zilei Culturii Naționale și cei 172 de ani de la nașterea poetului Mihai 
Eminescu printr-o serie de serie de manifestări culturale offline și online. Evenimentul cuprinde un recital de 
muzică și poezie, o serie de ateliere de bricolaj pentru copii și părinți, de povești și poezie și un mic târg al 
cărții. 
 
HORA UNIRII 
24 ianuarie 2022, Sala Victor Ion Popa, Sala de Sticlă, orele 11.00 - 15.00 
Eveniment cultural prin care este evocat momentul istoric  Unirea Principatelor Române - Moldova și Țara 
Românească ”Mica Unire” la 24 ianuarie 1859 înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza.  
Dintre activități - expoziție ce valorifică colecțiile Muzeului Satului, ateliere de bricolaj, dans și povești. 
  
IN HONOREM GEORGETA STOICA - 90  
28 ianuarie 2022, Sala Victor Ion Popa, orele 11.00 - 13.00  
Eveniment prilejuit de aniversarea doamnei dr. Georgeta Stoica, personalitate marcantă a etnologiei 
românești, membru de onoare al Academiei Române. Evenimentul dedicat doamnei Georgeta Stoica și 
împlinirii unei vârste venerabile, din care mai mult de jumătate a fost pusă în slujba Culturii și a Muzeului 
Satului, va cuprinde lansarea volumului omagial IN HONOREM GEORGETA STOICA-90. 
 
ICOANA ORTODOXĂ – LUMINA CREDINȚEI  
Până la 1 martie 2022 
Expoziția „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, eveniment programat în cadrul Concursului Naţional 
”Icoana ortodoxă – lumina credinței”, ediția a X-a ce a fost deschisă la Muzeul Național al Satului ”Dimitrie 
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Gusti” din București la data de 14 septembrie 2021 (Praznicul Înălțării Sfintei Cruci) la sala de expoziții 
Henri H. Stahl. Expoziția ca rezultat al  concursului cu același nume, a fost organizat cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul Cultură și Patrimoniu 
Religios, Componenta Patrimoniu Religios și Sectorul Teologic - Educaţional, ale Patriarhiei Române, în 
parteneriat cu Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București. 
Concursul, având trei secțiuni – Icoană pe lemn, Pomelnic pe lemn și Proiect pentru cruce funerară –, se 
înscrie în seria manifestărilor dedicate anului 2021, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
An omagial al pastorației românilor din afara României și An comemorativ al celor adormiți în Domnul; 
valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.  
Expoziția, din cadrul concursului, cuprinde lucrările premiate și câteva dintre cele nepremiate, ce pot fi 
regăsite, de asemenea, în catalogul expoziției aniversare.  
LINK: https://muzeul-satului.ro/events/editia-aniversara-a-concursului-national-icoana-ortodoxa-lumina-
credintei/  
 
RESTITUIRI – ARTĂ, TRADIȚIE, MEȘTEȘUG 
Până la 1 martie 2022 
În contextul Conferinței Naționale de Conservare - Restaurare „Doina Darvaș”, ediția a XIV-a, ce a avut loc 
în perioada 4-5 noiembrie 2021 la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, a fost deschisă expoziția de 
obiecte conservate și restaurate Restituiri - Artă, Tradiție, Meșteșug. 
Expoziția cuprinde obiecte conservate şi restaurate pe parcursul anului 2021 de specialiștii Muzeului 
Național al Satului “Dimitrie Gusti”. Bunurile culturale aparţin inventarului unor obiective din expoziţia 
permanentă în aer liber și din colecţiile muzeului (Ceramică, Lemn, Metal, Hârtie, Religioase, Port popular, 
Textile, Obiceiuri, Ţări străine). Noutatea din acest an a expoziției o reprezintă refacerea unui atelier de 
croitorie, cu toate obiectele necesare acestuia: foarfece, pânze, ace de cusut, fiare de călcat, mașini de cusut 
etc. LINK: https://muzeul-satului.ro/events/restituiri-arta-traditie-mestesug/  
 
MOTIVE NEPIERITOARE: COVOARE ROMÂNEȘTI ȘI PERSANE ÎNTR-UN SINGUR CADRU 
Până la 1 martie 2022 
Expoziție organizată de Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” și Ambasada Republicii Islamice Iran în 
România ce își propune să prezinte publicului vizitator scoarțe românești din colecțiile de patrimoniu ale 
muzeului și să marcheze totodată 5 ani de la înscrierea pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural 
Imaterial al Umanității UNESCO a dosarului ”Tehnicile tradiționale de realizare a scoarței în România și 
Republica Moldova” precum și Covoare persane, adevărate bijuterii ale culturii iraniene. 
Covoarele persane sunt expuse în dialog alături de scoarțele românești și invită la descoperirea simbolurior și 
poveștilor printre motivele geometrice, florale, zoomorfe, avimorfe etc. 
Ţesăturile, care au împodobit interioarele locuinţelor tradiţionale, au devenit de-a lungul timpului, prin 
bogăţia, frumuseţea şi diversitatea lor, o adevărată marcă a satului românesc şi nu numai. Varietatea 
inventarului textil din fiecare casă era în relaţie directă cu nevoile stringente de viaţă ale ţăranului – izolarea 
termică a pereţilor din lemn, asigurarea intimităţii – dar şi cu dorinţa lui de a se înconjura  cu obiecte care să 
îi încânte privirea.  
LINK: https://muzeul-satului.ro/events/motive-nepieritoare-covoare-romanesti-si-persane-intr-un-singur-
cadru/    
 
 

FEBRUARIE 2022 

 
 
MÂINI ISCUSITE - ARTĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ DIN INDIA 
3 - 27 februarie 2022, Sala de Sticlă 
Expoziție de obiecte tradiționale realizate de meșteri indieni din regiunile Karnataka, Rajasthan, Kashmir, 
Statele din Nord Est precum și din alte zone organizată cu prilejul aniversării a 75 de ani de Independența 
Indiei. 
 
 

https://muzeul-satului.ro/events/editia-aniversara-a-concursului-national-icoana-ortodoxa-lumina-credintei/
https://muzeul-satului.ro/events/editia-aniversara-a-concursului-national-icoana-ortodoxa-lumina-credintei/
https://muzeul-satului.ro/events/restituiri-arta-traditie-mestesug/
https://muzeul-satului.ro/events/motive-nepieritoare-covoare-romanesti-si-persane-intr-un-singur-cadru/
https://muzeul-satului.ro/events/motive-nepieritoare-covoare-romanesti-si-persane-intr-un-singur-cadru/
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CĂLĂTOR PRIN TRADIȚII....DE DRAGOBETE! 
13, 20 februarie,  orele 11.00 – 12.30 
Cu prilejul începutului de primăvară - Dragobetele copii vor crea podoabe populare și vor broda sub atenta 
îndrumare a meşterilor populari. 
 
DRAGOBETELE  

24 - 27 februarie 2022, orele  9.00 – 17.00 
Eveniment de tradiție al muzeului ce oferă publicului vizitator un program divers în cadrul căruia sunt 

prezentate tradiţiile legate de începutul primăverii şi a renaşterii naturii prin muzică populară, ateliere de 
creație pentru familii cu copii, teatru și concursuri cu premii. 

 

IMPROVING DIGITAL PROFICIENCY 
24 februarie 2022 
Proiect Erasmus+ organizat la Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” de către Şcoala Ioana Bădescu - 
Popești Leordeni, jud. Ilfov într-un schimb de experiență cu elevi din țări europene.  

 
ANOTIMPURILE COPILĂRIEI 

26 februarie 2022, Casa Glod  
Expoziție ce cuprinde lucrări de pictură și desen realizate de copii din medii defavorizate organizată pentru a 
marca Anul European al Tineretului 

Coordonator - prof. Ana Mirela Anghel - Asociația Sfânta Ana Vârteju din București   

 

PRIMĂVARA ÎN SAT/SPRING IN THE VILLAGE   

28 februarie – 6 martie,  orele 9.00 – 17.00  
Târgul mărțișorului - prilej de socializare dar și de promovare a unui element comun – România, Macedonia, 

Republica Moldova, Albania, Bulgaria; prilej pentru publicul vizitator de a cumpăra mărțișoare și de a 
participa la ateliere de confecționat mărțișoare folosind elemente naturale. Scopul acestui eveniment este de 

descoperi simbolurile şi semnificaţiile mărțișorului în contextul venirii primăverii și a sărbătorilor dedicate 

femeii.  

 
 

MARTIE 2022 

 
 

DE MĂRȚIȘOR 

3 martie 2022, orele 11.00 - 13.00, Sala de Sticlă  
Eveniment organizat de Ministerul Apărării Naționale, Secția Legături Externe pentru Apărare pentru 

diplomații militari străini și soțiile acestora cu scopul familiarizării acestora în cultura românească 
tradițională.  

 
CĂLĂTOR PRIN TRADIȚII....DE MĂRŢIŞOR! 
27 februarie, 6 martie  2022, 11.00 – 12.30 
Îndrumaţi de meşteri populari şi artişti plastici, copii vor confecţiona mărţişoare tradiţionale și decorațiuni cu 
specificul începutului de primăvară. Atelierele vor avea loc la sfârşit de săptămână - duminica şi sunt 
organizate cu scopul de a petrece timpul liber într-un mod educativ prin implicarea în activităţi creative.   
Detalii și înscrieri – programe.culturale@muzeul-satului.ro   
 

”10 MOTIVE PENTRU CARE AR TREBUI SĂ VIZITAȚI IRANUL” 
martie 2022, Sala Foaier H. H. Stahl 

mailto:programe.culturale@muzeul-satului.ro
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Lansare de carte organizată de Ambasada Republicii Islamice Iran în România. 
 

 

APRILIE 2022 

 
 
CĂLĂTOR PRIN TRADIȚII....DE PAȘTE! 
3, 10, 17 aprilie 2022, 11.00 – 12.30 
Îndrumaţi de meşteri populari şi artişti plastici, copi și părinți vor încondeia ouă, vor coase cămașa de Paști, 
vor confecționa felicitări și decorațiuni specifice primăverii. Atelierele vor avea loc la sfârşit de săptămână–
duminica şi sunt organizate cu scopul de a petrece timpul liber într-un mod educativ prin implicarea familiei 
în activităţi creative. Detalii și înscrieri – programe.culturale@muzeul-satului.ro.  
 

VIN FLORIILE CU SOARE ŞI SOARELE CU FLORII 

16 - 17 aprilie 2022, 9.00 - 17.00  
Evenimentul, înscris în programul Anotimpuri la Muzeul Satului. Datini şi obiceiuri de peste an are ca scop 

redescoperirea, cunoaşterea şi prezentarea tradițiilor din preajma sărbătorilor pascale (Floriile, Sfintele Paşti) 
prin obiceiuri specifice, spectacole folclorice, expoziţii, demonstraţii meşteşugăreşti. 

 
ANUALA DE ARTĂ RELIGIOASĂ ŞI RESTAURARE 

17 aprilie - 17 mai 2022 
Expoziție de grup cu artiștii plastici din Asociația Filiala de Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP. 

 

SLUJBĂ RELIGIOASĂ  
17 aprilie 2022, Biserica Turea  
†) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu  
(Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor) 
Slujbă oficiată de Părintele ieromonah Hrisant de la Mănăstirea Radu Vodă  

 
GRĂDINA BUNICILOR 
aprilie - mai 2022 
Descoperirea legumelor, plantelor și fructelor specifice gospodăriilor tradiţionale din diferite zone 
etnografice, activităţi practice de plantare, recoltare şi îngrijire. 
 
 

MAI 2022 

 
 
ZIUA NAŢIONALĂ A PORTULUI TRADIŢIONAL DIN ROMÂNIA 
8 mai 2022 
Eveniment dedicat costumului popular și satului tradițional  
 
MUZEULUI SATULUI – 86 DE ANI 
10 – 17 mai 2022, Program 9.00 – 18.00 
Eveniment cultural aniversar ce îşi propune valorificarea colecţiilor Muzeului Satului, evidenţierea 
contribuţiei ctitorilor muzeului şi a membrilor Şcolii Sociologice de la Bucureşti şi a importanţei 
continuatorilor misiunii muzeului de cercetare, conservare şi valorificare. Expoziții temporare, mese rotunde, 
medalioane de meșteri populari, lansări de carte, târgul meșterilor populari și multe alte activități sunt 
planificate în cele zece zile de sărbătoare. 
 

mailto:programe.culturale@muzeul-satului.ro
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MUZEUL SATULUI - 86 DE ANI DE ACTIVITATE 
17 mai - 17 iunie 2022, Sala Gheorghe Focșa 
Expoziție ce cuprinde obiecte din colecțiile de patrimoniu ale muzeului. 
 
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZEELOR - 18 mai 
Tema anului 2022 - Puterea Muzeelor/The Power of Museums 
18 mai 2022, Program 9.00 – 19.00 
Proiect adaptat conform tematicii propuse de ICOM pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a Muzeelor. 
 
OCUPAȚII TRADIȚIONALE – PESCUITUL 

18 mai 2022 
Expoziție dedicată Anului Internațional al Pescuitului și Acvaculturii Artizanale - decretat de ONU pentru 

anul 2022. 
 
TÂRGUL MIERII ȘI PRODUSELOR APICOLE 
Prilejuit de ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ALBINELOR (20 mai) 
20 - 22 mai 2022 
Eveniment aflat la cea de-a doua ediție ce are ca scop evidenţierea importanţei albinelor pentru umanitate şi 
atragerea atenţiei asupra necesităţii protejării acestora, dar şi a altor polenizatoare. Târgul își propune să 
aducă la muzeu producători de miere și derivatele acesteia. Data aleasă reprezintă ziua de naştere a lui Anton 
Janša (20 mai 1734 - 13 septembrie 1773) considerat un pionier şi un expert important al apiculturii 
moderne.  
 
ÎN BUCĂTĂRIE 
mai 2022 
Ateliere și activități educative dedicate alimentației tradiționale, sănătoase, de schimb de rețete  de la bunici 
etc. 
 
 

IUNIE 2022 

 
SĂ FIM COPII ÎNCĂ O ZI. SATUL COPIILOR - 1 iunie/Ziua internațională a copilului 
1 iunie 2022, Program – 9.00 – 19.00  
Proclamată de UNICEF ca fiind Ziua Internațională a Copilului, ziua de 1 iunie reprezintă pentru Muzeul 
Satului un bun prilej de a sărbători timpul de calitate petrecut în familie în contextul ritmului alert al orașului 
în care sunt angrenați părinții și a excesului de folosire a platformelor electronice de către copii. Întoarcerea 
la ”setările inițiale” – rădăcini, patrimoniu, natură, culoare - prin joc și joacă, concursuri de desen şi 
spectacole adecvate acestora îi aduc din nou în Muzeul Satului, satul satelor din oraș.  
 
LA PORȚILE SOARELUI. DE SÂNZIENE 
24  iunie 2022, 9.00 - 19.00   
Eveniment menit să prezinte publicului vizitator obiceiurile din Noaptea de sânziene și pe cele agrare, 
meșterii țesători și cei care cos ii, ateliere de împletit coronițe de sânziene și ritualurile de aflare a sortitului 
prin aruncarea coroniței pe acoperișul casei. Evenimentul va fi completat de târgul țesăturilor de interior, de 
exterior, ii și accesorii.    
 
TÂRGURI DIN SATUL DE ALTĂDATĂ - TÂRGUL DE SFINŢII APOSTOLI  „PETRU ŞI PAVEL”*  
25 – 27 iunie 2022, Program 9.00 – 19.00 
Eveniment menit să refacă atmosfera târgurilor de altădată din satul românesc în preajma sărbătorii creştine a 
Sfintilor Apostoli „Petru și Pavel”, marcând Moșii de vară. Recuperarea tradiţiilor legate de această 
sărbătoare e valorificată într-un program atractiv ce cuprinde târgul creatorilor populari, demonstraţii 
meşteşugăreşti, expoziţii temporare, medalioane de meșter, momente muzical-coregrafice, lansări de carte. 
*Marcă înregistrată OSIM – 2017 – 2027. 
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ICOANA ORTODOXĂ – LUMINA CREDINȚEI 
26 iunie - 31 iulie 2022, Sala H. H. Stahl, 10.00 - 18.00  
Vernisaj - 26 iunie, ora 14.00 
Expoziție de icoane și obiecte de cult organizată în colaborare cu Patriarhia Română, Sectorul Cultură și 
Patrimoniu Religios și Sectorul Teologic Educațional în cadrul Concursului Național Icoana ortodoxă – 

Lumina credinței aflat la cea de-a XI-a ediție.  

 

SLUJBĂ RELIGIOASĂ 
†) Sfinţii Apostoli „Petru Şi Pavel” 
29 iunie 2022, 9.00 - 12.00, Biserica Turea  
Slujbă oficiată de Părintele ieromonah Hrisant de la Mănăstirea Radu Vodă  

 
TEATRU-N SAT  
Teatru de umbre, Teatru muzical; teatru popular; ateliere interactive de învăţare prin teatru 

TEATRU DE UMBRE 
Ateliere de reintrepretare a poveștilor românești cu ajutorul unei metode non-formale extrem de accesibilă 
copiilor cu vârste cuprinse între 4 – 12 ani. Cu ajutorul umbrelor și luminilor, poveștile prind viață ”în 
mâinile copiilor”. Teatrul de umbre aduce bucurie și relaxare acestora, le dezvoltă creativitatea, abilitataea de 
a vorbi în fața publicului și spiritual de echipă. 
Atelierul se organizează la sfârșit de săptămână, la cererea școlilor și grădinițelor. Durata atelierului – 1 h. 
Preț/participant – 20 lei; Atelierul include un scurt ghidaj în muzeu.  

Detalii și înscrieri – programe.culturale@muzeul-satului.ro. 
 
ANOTIMPURI 
25 Iunie 2022, Casa Glod  
Expoziţie de pictură naivă semnată MARIANA MIHUŢ  
 
 

IULIE 2022 

 
 
TABĂRA DE CREAŢIE „VARA PE ULIŢĂ”: marcă înregistrată OSIM,  reînnoită (2017 - 2027) 
11 iulie - 6 august 2022, 10.00 - 14.00  
Crearea unei atmosfere prietenoase și de socializare pentru petrecerea vacantei de vară în „curtea bunicilor în 
satul din București”. Organizarea de ateliere  de creativitate, alături de meșteri populari din întreaga țară, care 
îi vor iniția în tainele meșteșugurilor populare. 
Detalii și înscrieri – programe.culturale@muzeul-satului.ro  
 
CĂSUŢA CU POVEŞTI 
Iulie 2022 
Promovarea în cadrul atelierelor organizate a literaturii pentru copiii, scrisă de autori români, citită și 

povestită de actori și voluntari  
Durata atelierului – 1 h. Preț/participant – 20 lei; Atelierul include un scurt ghidaj în muzeu.  

Detalii și înscrieri – programe.culturale@muzeul-satului.ro  
 
IARMAROC DE „SFÂNTUL ILIE” 
20 - 24 iulie 2022, Program 9.00 – 19.00     
Evenimentul este menit să refacă atmosfera iarmaroacelor din satul românesc, în preajma sărbătorii creştine a 
Sfantului Ilie numit şi „sfântul ploilor” sau „al merelor”, cunoscut mai ales în mediul pastoral. Cu ocazia 
acestui iarmaroc, este propus un program atractiv ce îmbină târgul creatorilor populari și demonstraţiile 
meşteşugăreşti cu spectacol artistic de excepție, expoziţii, medalioane de meșter, ateliere de gastronomie    
(ce aduce în atenție folosirea merelor și a brânzei). 

mailto:programe.culturale@muzeul-satului.ro
mailto:programe.culturale@muzeul-satului.ro
mailto:programe.culturale@muzeul-satului.ro


 

7 

 

 
AUGUST 2022 

 
 
RUGĂ PENTRU VIAȚĂ 
August 2022, Sala H. H. Stahl  
Artist plastic - Claudiu Moldoveanu 
Despărțământul ASTRA - Codlea 
 
CUNUNA DE SPINI 
August 2022, Foaier H. H. Stahl  
Expoziție de icoane semnată de Valeriu Stoica 
 

 
SEPTEMBRIE 2022 

 
 
 
TÂRGUL DE SFÂNTA MARIE MICĂ 
4 - 5 septembrie, Program 9.00 – 19.00 
Evenimentul este menit să refacă atmosfera târgurilor de altădată din satul românesc, în preajma sărbătorii 
creştine a Nașterii Maicii Domnului, denumită în satul tradiţional șiSântă Mărie Mică. Primul târg al 
toamnei aduce împreună meșteri populari și artiști plastici, primele fructe și legume și prilejul sărbătoririi 
Anului Nou Bisericesc (1 septembrie). 
 
ZIUA CRUCII. CÂRSTOVUL VIILOR 
11 - 12 septembrie, Program 9.00 – 19.00 
Evenimentul marchează sărbătoareaZiua Crucii (14 sptembrie)din calendarul religios şi Cârstovul viilor din 
calendarul popular, datinile specifice începutului culesului viilor la români.  
Sunt evidențiate în muzeu uneltele tradiţionale specifice obţinerii vinului în cadrul unor expoziţii tematice, 
performarea  obiceiurilor storsului strugurilor și sunt organizate momente muzical-coregrafice, ateliere de 
creație pentru copii, târgul meşterilor populari, lansări de film și carte. 
 
SLUJBĂ RELIGIOASĂ – ZIUA CRUCII  
†) 14 septembrie 2022  
9.00 - 12.00, Biserica Turea  
Slujbă oficiată de Părintele ieromonah Hrisant de la Mănăstirea Radu Vodă  

 
”DOUĂ MITURI, DOUĂ REALITĂȚI”  
septembrie - octombrie 2022, Foaier H. H. Stahl 
Expoziția de pictură organizată împreună cu Asociația ASESTEMUR din Murcia, Spania ce va fi găzduită în 
luna octombrie 2022 la Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”. Prin aceasta, se dorește cunoașterea 
tradițiilor și obiceiurilor românești în Spania și cele spaniole în România. Sunt vizate comunitățile de români 
din Spania (Murcia, Castellon, Barcelona) și comunitatea de spanioli din România (antreprenori, corp 
diplomatic, expați etc.) 
 
CONFERINȚA ASOCIAȚIEI MUZEELOR ÎN AER LIBER DIN EUROPA - AEOM  
Skansen Stockholm, Suedia, Ediția a XXX-a 
28 septembrie - 1 octombrie 2022 
Tema conferinței de anul acesta: Open Air Museums and the Sustainable Development Goals - Call to 
Action/ Muzeele în aer liber și obiectivele de dezvoltare durabilă - Apel la acțiune 
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OCTOMBRIE 2022 

 
 
SĂRBĂTOAREA BRESLEI ARTIŞTILOR PLASTICI ŞI RESTAURATORILOR 
18 noiembrie – 31 decembrie 2022, Cantonul de Drum , Program 10.00 – 18.00 
Expoziţie organizată de Asociaţia Filiala Artă  Plastică, Religioasă şi Restaurare  a Uniunii Artiştilor Plastici 
din România. 
 
TÂRGURI DIN SATUL DE ALTĂDATĂ - TÂRGUL DE SFÂNTUL DUMITRU* 
26 - 30 octombrie 2022,  Program 9.00 – 18.00 
Evenimentul este menit să refacă atmosfera târgurilor de altădată din satul românesc în preajma sărbătorii 
creştine a Sfântului Dumitru sau Sânmedru. Sfântul Dumitru – Izvorâtorul de Mireste patronul spiritual al 
Muzeului Satului, prilej de comemorare a profesorului Dimitrie Gusti, mentorul muzeului. În atmosfera 
târgurilor de altă dată, muzeul invită a se descoperi satul îmbogăţit cu produsele sfârşitului de toamnă şi 
produse bio, târg cu meşteri populari, program artistic - cântece şi jocuri populare româneşti şi ale 
minorităților, teatru, medalioane de meşteri, expoziţii. 
*Marcă înregistrată OSIM – 2017 – 2027 
 
SLUJBĂ RELIGIOASĂ 
†) Sfantul Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir 
26 octombrie 2022, 9.00 - 12.00, Biserica Turea  
Slujbă oficiată de Părintele ieromonah Hrisant de la Mănăstirea Radu Vodă  

 
 

NOIEMBRIE 2022 

 
 
SALONUL NAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ (SNAC) 2022  
1 noiembrie - 1 decembrie 2022, Sala de sticlă, Miercuri - Duminică, 9.00 - 17.00  
Expoziție ce reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente artistice ale anului, care marchează 
continuitatea în contemporaneitate a conceptului de salon de artă, aflat între tradiție și inovație, plecând de la 
un model lansat încă din anul 1864 și trecând istoric prin diferite formule de percepție și de prezentare 
culturală. SNAC optează pentru unitate în diversitate, facilitând un dialog între generații, genuri artistice și 
tendințe stilistice, în spiritul propriu al Uniunii Artiștilor Plastici din România, organizația reprezentativă a 
artiștilor profesioniști din România. 
 
CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE CONSERVARE RESTAURARE „DOINA DARVAŞ” 
Ediţia a 15-a, CONScience 2022, 2 -  4 noiembrie, Sala Victor Ion Popa  
Conferinţă organizată de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” ce reuneşte specialişti din domeniu, 
din ţară şi străinătate. Este vernisată expoziția Restituiri – obiecte conservate și restaurate de specialiștii  din 
Muzeul Satului și lansat Buletinul de conservare și restaurare Restitutio, publicație de specialiate a Muzeului 
Satului ce cuprinde lucrările participanților la Conferința din anul 2022. 
  
RESTITUIRI 
2 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023, Sala Gheorghe Focșa, Miercuri - Duminică, 9.00 – 17.00   
Expoziţie de obiecte etnografice restaurate şi conservate de specialişti din Muzeul Satului, organizată în 
cadrul Conferinţei Naţionale de Restaurare şi Conservare Doina Darvaş.  
 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE MUZEALĂ, EDIȚIA A V-A  - MuzEdu 
11 - 12 noiembrie, Sala Victor Ion Popa 
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Tema: Educația non-formală în completarea Educației formale 
10 - 11 noiembrie 2022 
Conferință organizată de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” ce reuneşte  în fiecare an specialiști 
din muzee, reprezentanți ai asociațiilor și ONG-urilor de profil, experți în educația muzeală și are ca scop 
schimbul de experiență în domeniul educației muzeale. 
 
CĂLĂTORI PRIN TRADIȚII....DE IARNĂ ! 
13 noiembrie – 11 decembrie, duminică, 11.00 - 12.30  
Ateliere de creaţie cu specific de sărbători:  confecționarea de sorcove, globuri pentru brad, învățarea 
colindelor și urăturilor specifice Crăciunului și Anului Nou. 
Atelierele sunt propuse pentru participarea copilului și a părinților, pentru a petrece timp de calitate în 
familie, prin implicarea în activităţi creative (ateliere pe week-end). Detalii și înscrieri  - 
programe.culturale@muzeul-satului.ro 
 
DESCHIDEM CARTEA FAPTELOR BUNE LA MUZEUL SATULUI – EDIȚIA A VI-A  
22 noiembrie – 21 decembrie  2022 
Proiect ce presupune colectă de haine, jucării pentru copii și adulți provenind din Centre sociale, familii din 
medii sociale defavorizate. Proiectul face parte din programul Muzeul se implică!  

 

DECEMBRIE 2022 

 
 
ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI  -  1 DECEMBRIE LA MUZEUL SATULUI 

1 Decembrie 2022, Program 9.00 – 17.00 
Eveniment  cultural ce prezintă publicului de Ziua Națională a României târgul meșterilor populari și al 
artiștilor plastici, colecționari și pasionați de artă, paradă militară, ateliere de creație pentru familii cu copii. 
 
CENTENARUL ÎNCORONĂRII 
1 Decembrie 2022 - 31 ianuarie 2023, Sala H. H. Stahl, Program Miercuri - Duminică, 9.00 - 17.00  
Artist plastic - Petrică Buhnici 
Despărțământul ASTRA - Codela 
 
ÎNTÂLNIRE CU MOȘ NICOLAE 
4 decembrie 2022, 11.00 - 15.00 
Deschidem Cartea faptelor bune; încurajăm copii și părinții să doneze jucării, haine și cărți pentru copiii 
defavorizați. 
 
AM VENIT SĂ COLINDĂM „FLORILE DALBE”„FLORILE DALBE” 
11 – 12 decembrie Program  9.00 – 17.00 
Evenimentul urmăreşte refacerea atmosferei satului tradiţional în preajma sărbătorilor de Crăciun şi Anul 
Nou prin performare de datini, obiceiuri, ritualuri, colinde, jocuri cu măşti, teatru popular, prezentate în 
costume şi cu recuzită specifică, dar și târgul meşterilor populari, producători de gastronomie tradiţională 
specifică Crăciunului, ateliere de creaţie pentru familii şi copii. 
 
ZIUA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE 
18 decembrie 2022, 11.00  -15.00, Sala Victor Ion Popa 
Eveniment cultural de diplomație publică pentru sărbătorirea zilei de 18 decembrie ca Zi a Minorităţilor 
Naţionale din România prin muzică, dans, gastronomie specifică, expoziții și demonstrații meșteșugărești, 
prezentare carte, proiecție film. 
 
ÎNTÂLNIRE CU MOȘ CRĂCIUN 
19 decembrie 2022, 11.00 - 15.00 
Închidem Cartea faptelor bune și ne bucurăm de întâlnirea cu Moș Crăciun și de colinde. 

mailto:programe.culturale@muzeul-satului.ro
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#ONLINE# 
DIN MEDIUL RURAL ÎN MEDIUL VIRTUAL - MUZEUL SATULUI VINE LA VOI 

 

MUZEUL LA PAS … ONLINE.  
Prezentarea caselor din Muzeu. Satul Nou – Zona sud. Aleea minorităților 
 
#La aniversare.... 
Nereju - 95 de ani de la campania monografica din anul 1927 
Bancu - 160 de ani de la construcția casei (1862) 
Biserica Dragomirești - 300 de ani de la construcția bisericii (1772) 
Casa Saschiz - 260 de ani de la construcția casei (1762) 
Casa Cut - 160 de ani de la construcția casei (1882) 
Soveja - 95 de ani de la construcția casei (1927) 
Casa Budieni - 140 de ani de la construcția casei (1882) 
Complexul Romoşel - 100 de ani de la construcția instalației (1922) 
 
 
#MUZEULSATULUI 
Mesaje vechi în forme noi. Organizarea atelierelor de creativitate online, cu ajutorul meșterilor populari, 
actorilor, artiștilor plastici. 
#Filme și ateliere... 

 
 

LA SEDIUL MUZEULUI 
 
DELTA DUNĂRII VAZUTĂ PRIN OCHII COPIILOR  
În fiecare sâmbătă, între orele 11.00 - 12.30 
Ateliere pentru copii, cu participare gratuită pentru preșcolari și școlari cu tema: fauna și flora din Delta 
Dunării – discuții, proiecții filme, meșteșuguri din Deltă. 
În colaborare cu Asociația Salvați Flora și Fauna din Delta Dunării. 
Informaţii privind înscrierea la atelier - contact@sosdelta.ro, relatii.publice@muzeul-satului.ro   
 
 

LA CERERE 
 

*PENTRU ADULȚI/CORPORATE 
TUR GHIDAT ÎN MUZEUL SATULUI 
MÂINI DIBACE/HANDY HANDS: Ateliere de meșteșuguri tradiționale 

 Ouă încondeiate 
 Măști populare 

 Opincărit 
 Săpunărit 

 Prelucrarea lemnului 
 Țesut 

 Cusut-brodat 

 Tricotat 
 Vitralii 

TREASURE HUNT – PUZZLE/ECHIPE 

mailto:contact@sosdelta.ro
mailto:relatii.publice@muzeul-satului.ro
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Activitatea de vânătoare de comori, pe echipe, pentru găsirea unor piese din Harta României: indicii – 

frânturi de poze cu elememte de ahitectură gospodării, zona etnografică (nu istorică) ; cursa se desfășoară  

fără telefon, contra-cronometru, cu poze sau pe bază de ghicitori;  
Durata atelierului – 1 h.30 minute. Preț/participant – 40 - 100 lei;  

Detalii și înscrieri – programe.culturale@muzeul-satului.ro  

 

PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI : 

MEȘTEȘUGIM ÎMPREUNĂ ! 
Ateliere pentru copii, tineri, adulți: 
 

 locomotorii - ghidaj specializat la cerere  (ce cel puțin 60 h înainte - limba română și limbă străină - 

engleză, rusă, franceză); ghidajul durează 1 h și cuprinde 2 zone etnografice – Transilvania și 

Muntenia 
 cu deficiențe de auz - vizionarea filmelor documentare în Sala Victor Ion Popa, Kiseleff 30 cu 

capacitate de 80 de locuri;  
 cu deficiențe de văz - ghidaje specializate, senzoriale - 1 h maxim însă cu însoțitor sau câine 

însoțitor; (ce cel puțin 60h înainte - limba română);  
 ateliere de creație - modelaj în lut, grădinărit (deficiențe de văz), păpuși, olărit, bricolaj (deficiențe de 

auz); 
 pentru alte dizabilități ușoare – ateliere (doar cu însoțitori); 

 

FACILITAȚAȚI: 
 toalete la nivelul aleilor - Sectorul Nou, Miorița, Remiză; 

 alei cimentate pentru vizita lină a personelor cu dizabilități locomotorii; 
 han tradițional cu terasă - la nivelul aleilor; 

 shop-uri pentru cumpărături (Kiseleff 28 și Kiseleff 30) - cu acces facil; 

 acces facil la cele 4 intrări - Kiseleff 28, Herăstrău - Arcul de Triumf, Herăstrău - Debarcader,  
Kiseleff 30 - rampă pentru persoanele cu dizabilități locomotorii  

 vizionare filme documentare despre meșteșuguri, despre muzeu - plasmă Kiseleff 30;  
 vizitarea de expoziții temporare - sălile - H.H Stahl, Foayer, Lena Constante, Donatorilor - Kiseleff 

30  
 parcări fără plată - Kiseleff 28 și Kiseleff 30 

 plată card, casah sau on-line - https://muzeul-satului.ro/planifica-vizita/pret-bileteghidaj 

mailto:programe.culturale@muzeul-satului.ro

