
La pas, prin istoria Muzeului de Istorie Naturala
Proiectul pune la cale o serie de evenimente culturale, ce au drept scop redescoperirea orasului prin
intermediul muzeului si realizarea unei harti a traseului urmat de colectii pana cand acestea au ajuns in
cladirea care gazduieste astazi Muzeul De Istorie Naturala. De asemenea, programul este alcatuit din
realizarea unei expozitii temporare, ghidaje pe traseul cultural al colectiilor, publicarea unui catalog si
marcarea obiectivelor culturale de pe traseu prin amplasarea de placute cu coduri QR pe cladiri. 
  
  Calatorie in 46 de ani
  
  Proiectul se deschide astazi, 16 mai, ora 12, odata cu vernisajul expozitiei temporare "Drumul colectiilor
la Muzeul de Istorie Naturala". Cei care vor fi prezenti vor putea lua parte la o excursie desfasurata
imaginar de-a lungul a 46 de ani, timp ]n care s-au constituit si mutat colectiile Societatii Ardelene de
Ştiintele Naturii in Sibiu, care, neavand un sediu propriu, a folosit drept locatii diferite cladiri din Sibiu,
Vernisajul - spun organizatorii - este o invitatie nu numai la informare, ci si la cunoasterea patrimoniului
cultural al Sibiului vechi. Dupa ce se va incheia vernisajul expozitiei de la Muzeul de Istorie, al carei
curator este Rodica Ciobanu, va urma prezentarea obiectivelor culturale, printr-un ghidaj la noua locatii,
printre care se regasesc Colegiul National "Brukenthal", Casa Albastra, Casa lui Michael Brukenthal,
Palatul Brukenthal si Casa Jikeli. 
  
  Cei care nu vor apuca sa participe astazi la acest itinerariu o mai pot face pana la sfarsitul lui octombrie,
timp in care se vor organiza, la cerere, tururi de ghidaj.
  
  Proiectul cultural este inclus pe Agenda Culturala 2014 a Sibiului si este o actiune cofinantata de
Consiliul Local Sibiu, prin Primaria Municipiului Sibiu.

Cuvinte cheie: brukenthal  muzeul de istorie  muzeul de istorie naturala  casa albastra  sibiul  palatul
brukenthal  colegiul national  rodica  consiliul local sibiu  expozitii  muzeu  consiliul local  cultura  tururi
primaria municipiului sibiu  catalog  chei  evenimente culturale  expozitii temporare  locatii  calatorie

Pagina 1 / 1

\
\
https://www.sibiul.ro/cauta/1/brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/muzeul+de+istorie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/muzeul+de+istorie+naturala
https://www.sibiul.ro/cauta/1/casa+albastra
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/palatul+brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/palatul+brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/colegiul+national
https://www.sibiul.ro/cauta/1/rodica
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+local+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/expozitii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/muzeu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+local
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cultura
https://www.sibiul.ro/cauta/1/tururi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primaria+municipiului+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/catalog
https://www.sibiul.ro/cauta/1/chei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/evenimente+culturale
https://www.sibiul.ro/cauta/1/expozitii+temporare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/locatii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/calatorie

