
          ALBA IULIA 
     CETATEA ALBA CAROLINA 

MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII – MUSEIKON – 

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 
24 SEPTEMBRIE 2021 între orele 17:00 și 22:00 

ONLINE: FB/NoapteaCercetătorilorEuropeni 
25 SEPTEMBRIE 2021 între orele 12:00 și 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGENDA 

EVENIMENTULUI 

ORA PARTENER / EXPOZANT DESCRIERE ACTIVITATE 

17:00 – 22:00 

Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia  

(Str. Mihai Viteazul, Nr. 
12-14) 

 

Jucării din materiale reciclabile (vârsta 5+ ani) 
După ce ați comandat pizza pentru acasă, într-

o zi în care sunteți împreună cu familia, nu 
aruncați cutia la gunoi. Din capacul acesteia, cu 
puțină imaginație, puteți decupa diferite forme 
de animale. În atelierul nostru am adus multe 
capace de pizza pe care am conturat, apoi am 
decupat diferite specii de dinozauri. Paiele de 
la sucurile răcoritoare le-am folosit pe post de 
bețe, iar din haine mai vechi am tăiat fâșii de 
pânză și am îngrășat dinozaurii, învelindu-le 

burtica. Am acoperit apoi cartonul cu acuarele, 
am lipit și un ochișor caraghios și am obținut o 
jucărie nouă și frumoasă, de care nu ne putem 

plictisi foarte ușor. 

17:00 – 22:00 

Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia  

(Str. Mihai Viteazul, Nr. 
12-14) 

 

Bijuterii eco (vârsta 5+ ani) 
Toamna e timpul în care cămările trebuie 

umplute cu conserve, așa că lista de 
cumpărături trebuie completată și cu sare 

grunjoasă. Dacă ne-a rămas ceva făină de la 
prăjitura de duminică și puțină sare de la 

murături, mai adăugăm doar apă, frământăm și 
din aluatul obținut decupăm forme diferite 
pentru bijuteriile noastre eco. După ce le 

uscăm la soare, le pictăm în culorile dorite, le 
adăugăm un șnur, ne împodobim cu ele și, așa 

gătiți, ieșim la aer curat, în oraș. 
Dacă borcanele cu murături se vor goli peste 

iarnă, primăvara bijuteria noastră va rămâne la 
fel de frumoasă, pentru că sarea a avut grijă de 

ea, conservându-i forma și culoarea. 

 

 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia vă oferă și în acest an ateliere diversificate și atractive 

cu ocazia evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni. Atelierele se vor desfășura în două 

locuri: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Museikon Alba Iulia (Str. Unirii, Nr. 3). 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia a pregătit, de asemenea, activități 

interactive pentru publicul Nopții Cercetătorilor Europeni. 

 



 

  

AGENDA 

EVENIMENTULUI 

ORA PARTENER / EXPOZANT DESCRIERE ACTIVITATE 

17:00 – 22:00 

Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia  

(Str. Mihai Viteazul, Nr. 
12-14) 

 

Hypocaustum. Despre sistemul de încălzire la 
romani pe baza descoperirilor arheologice din 

situl Apulum. 
Autori: 

Anca Timofan, Andrei Buta, Călin Șuteu 
(fotogrammetrie, 3D model) 

18:00 – 19:00 
Poarta a IV –a a Cetății 

Alba Carolina  
Reconstituire istorică a Legiunii a XIII-a 

Gemina și Dacii Apoulon-ului 

19:00 – 22:00 
 

Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia  

(Str. Mihai Viteazul, Nr. 
12-14) 

 

Atelier antic: Fierărie 
Participanții vor experimenta diverse tehnici de 

meșteșugărit antic 

Atelier antic: Prelucrarea osului 
Participanții vor experimenta diverse tehnici de 

meșteșugărit antic 

Atelier antic: Officina scriptoria 

Participanții se vor familiariza cu diverse 
tehnici de scriere antică pe tăblițe de ceară și 

pergament 

Atelier antic: Jocuri romane 

Participanții vor învăța despre cumm anume 
romanii își petreceau timpul liber 

Atelier antic: Inscripții în piatră 
Participanții vor experimenta diverse tehnici de 

meșteșugărit antic 

Atelier antic: Monetărie 

Participanții vor experimenta diverse tehnici de 
realizat monede 

Atelier antic: Pictură 

Participanții vor experimenta diverse tehnici de 
pictură 

Atelier antic: Mozaic 
Participanții vor experimenta diverse tehnici de 

cerare a unui mozaic 

Atelier antic: Olărit 
Participanții vor avea posibilitatea să realizeze 

diverse obiecte din lut 

17:00 
Museikon Alba Iulia 

(Str. Unirii, Nr.3) 
Vernisajul expoziției  

Școala de vară la Museikon 

17:30 – 22:00 
Museikon Alba Iulia 

(Str. Unirii, Nr.3) 

Atelier „ABC chirilic” (Ana Dumitran) 

Atelier de creație artistică  
(Elena Daniela Cucui) 

Workshop – experiment de obținere a unor 
pigmenți pentru pictura de icoane din materie 

primă locală – minerale (vârsta 14+ ani) - 
Dumitrița Filip 

Atelier de gravură (vârsta 6+ ani) 
Elena Daniela Cucui îi invită pe vizitatori să 

treacă pe la atelier pentru a face cunoștință cu 
tehnica producerii de gravuri, cu modalitățile 

vechi de multiplicare a imaginii cu ajutorul unei 
replici, a unei prese tipografice din secolul al 

XVIII-lea de la Blaj. 

 

 



 

 

AGENDA 

EVENIMENTULUI 

ORA PARTENER / EXPOZANT DESCRIERE ACTIVITATE 

17:30 – 22:00 
Museikon Alba Iulia 

(Str. Unirii, Nr.3) 

Atelier de pictură icoane pe sticlă  
(vârsta 6+ ani)  

Elena Daniela Cucui îi invită pe participanți să 
afle mai multe despre perioada când au apărut 
icoanele pe sticlă transilvănene, precum și cine 

au fost meșterii ce realizau astfel de icoane, 
urmând ca participanții la acest atelier să 

realizeze ei înșiși o icoană pe sticlă. 

Atelier de caligrafie ARS CALLIGRAPHYCA 
(vârsta 9+ ani) - Ioan Oprea 

Participanții la atelierul ARS CALLIGRAPHYCA 
vor face cunoștință cu mai multe tipuri de 
scriere și alfabete, cu diferite materiale, 
cerneluri și suporți de scris (pergament, 

papirus, tăblițe cerate, hârtie, carton, lemn, 
ceramică, os). 

17:00 – 22:00 

Facultatea de Istorie și 
Filologie - 

Departamentul de 
Istorie, Arheologie și 

Muzeologie 
(Universitatea 

1 Decembrie 1918 
din Alba Iulia) 

Activități de reenactment cu temă medievală 
(scene de reconstituire a unor aspecte din 

lumea medievală realizate de studenții 
Facultății de Istorie) 

Atelier de prelucrare a lutului  
(activități practice pentru copii și părinți) 

Atelier de pictare replici  
după vase ceramice preistorice  

(activități practice pentru copii și părinți) 
Tur ghidat pentru vizitarea expoziției 

arheologice (pentru copii și părinți)- ghidaj 
realizat de studenții Facultății de Istorie, 

pentru cei curioși să descopere lumea 
artefactelor arheologice descoperite în 

săpăturile arheologice ale Universității 1 
Decembrie 1918 din Alba Iulia. 

17:00 – 22:00 

Facultatea de Istorie și 
Filologie - 

Departamentul de 
Filologie 

(Universitatea 
1 Decembrie 1918 

din Alba Iulia) 

Alice in English Wonderland 
(atelier interactiv în limba engleză pentru copii 

cu vârsta cuprinsă între 10 și 12 ani) 

 

 


