
ALBA IULIA
CETATEA ALBA CAROLINA

30 SEPTEMBRIE 2022
17:00 – 22:00



NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI îi invită pe toți cei 

curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei, pentru a lua 

parte la experimente inedite, prezentări captivante și 

concursuri cu premii atrăgătoare. 

Cercetători mai mici sau mai mari îşi propun să prezinte o 

parte din munca lor către publicul larg, prin intermediul unor 

experimente ştiinţifice, dar şi prezentând unele aparate, 

metode sau tehnologii care au schimbat sau pot îmbunătăţi

viaţa noastră cotidiană. 

Vă așteptăm între orele 17:00 și 22:00, în 2 locații diferite 

(Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Museikon Alba Iulia), 

pentru a lua contact cu lumea fascinantă a ştiinţei şi cercetării, 

care vine să-şi dezvăluie „secretele” într-un mediu prietenos şi

într-o atmosferă relaxantă.



Ora
Locul de 

desfășurare
Partener / 
Expozant

Descriere activitate

17:00
Muzeul 

Național al 
Unirii Alba Iulia

Deschidere eveniment – prezentarea expozanților

17:30
Muzeul 

Național al 
Unirii Alba Iulia

Muzeul 
Național al 

Unirii Alba Iulia

Puzzle Istoric
Șapte puzzle-uri de dificultăți diferite, 

cu imagini din istoria Alba Iulia.

17:30 
–

22:00

Muzeul 
Național al 

Unirii Alba Iulia

Muzeul 
Național al 

Unirii Alba Iulia

Atelier de realizat opaițe romane din lut
Vă invităm să aflați despre Provincia Dacia Romană, Orașul antic 

Apulum și despre sistemul de iluminat al locuințelor romane.
Lutul și matrițele speciale vă așteaptă, ca împreună,

să realizăm opaițe romane.

17:30 
–

22:00

Muzeul 
Național al 

Unirii Alba Iulia

Muzeul 
Național al 

Unirii Alba Iulia 
/ Asociația 
Culturală 

pentru Istorie 
Vie Alba Iulia

Officina Scriptoria /Atelier antic de scris; instrumente antice de 
scris, papirusuri, pergamente și tăblițe cerate.

Officina Monetaria / Atelier de bătut monede antice 
(denar și aureus)

Officina Signaculorum / Atelier de realizat signaculum Prezentări 

de echipamente militare romane (lorica, galea, gladius, pilum etc)

17:30
Muzeul 

Național al 
Unirii Alba Iulia

Muzeul 
Național al 

Unirii Alba Iulia

Jucării din materiale reciclabile
După ce ați mâncat o pizza acasă, împreună cu familia, nu aruncați 

cutia. 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 ușor.



Ora
Locul de 

desfășurare
Partener / 
Expozant

Descriere activitate

19:30

Muzeul 
Național al 
Unirii Alba 

Iulia

Asociația Grupul 
Skepsis Alba Iulia

Atelier de teatru - Commedia dell Arte
Asociaţia Grupul Skepsis este una din cele mai active asociaţii

culturale din Municipiul Alba lulia. La baza sa stă trupa de teatru 
înființată în  anul 2002 în mediul studențesc albaiulian.  În cei 20 de 

ani de activitate, Grupul Skepsis a inițiat proiecte culturale 
importante si a adus pe scenele Municipiului Alba lulia spectacole de 

teatru diverse, umplând sălile de spectacol cu iubitori de artă şi
cultură.

17:30
–

22:00

Museikon 
Alba Iulia

Muzeul Național 
al Unirii Alba 

Iulia / Museikon 
Alba Iulia

Abordări inedite ale procesului de realizare 
a unei lucrări de artă colective

Activitățile din acest an, gândite pentru NCE 2022, îi invită 
deopotrivă, pe cei mici si pe cei mari, la o călătorie în uimitoarea 
lume a cunoașterii, pentru a participa la un experiment artistic 

inedit. Vor avea posibilitatea să realizeze o lucrare de artă 
colectivă, va fi o activitate de tip învață și dă mai departe. Astfel, o 
pânză va fi împărțită în mai multe segmente, iar fiecare participant 

va decora/picta o suprafață mică, iar în final va rezulta o lucrare 
originală în care fiecare mic artist își va regăsi contribuția. De 

asemenea, în cadrul unui asemenea experiment, cercetători mici 
sau mari vor avea posibilitatea să cunoască tehnici noi de lucru dar 

să fie și ei, la rândul lor, mici profesori.
Vă așteptăm la Museikon pentru a cunoaște lumea fascinantă a 
ştiinţei, artei şi cercetării, care vine să-și dezvăluie tainele într-un 

mediu prietenos şi într-o atmosferă relaxantă.



Ora
Locul de 

desfășurare
Partener / 
Expozant

Descriere activitate

17:30
–

22:00

Museikon Alba 
Iulia

Muzeul 
Național al 
Unirii Alba 

Iulia / 
Museikon
Alba Iulia

Atelier experiment de obținere a unor pigmenți 
și cerneluri din materia primă locală 

(pigmenți: negru din viță de vie și oxizi de fier; cerneală ferogalică)
Atelier practic și film, în colaborare cu Muzeul de Istorie și Științele 
Naturii Aiud, care va pune la dispoziție, atât pentru atelierul practic 
desfășurat la Museikon, cât și pentru film, piese din colecție (viespi 

galice, gale sau minerale).
Descriere atelier practic:

atelierul este un experiment de obținere a unor pigmenți și cerneluri din 
materia primă locală (minerale, vegetale identificate pe cuprinsul jud. 

Alba), în dorința de a recupera și transmite mai departe tehnica de 
pictare a icoanelor pe lemn în Transilvania, în secolele XVIII-XIX. 

Abordarea interdisciplinară (istorie, istoria artei, chimie, restaurare) are 
menirea de a pune în valoare potențialul zonei și de promova specificul 

local și colecția Museikon.
Filmul va fi o prezentare documentată, contextualizată și mai elaborată a 

etapelor de obținere a pigmenților și cernelurilor din materia primă 

locală.

17:30
–

22:00

Museikon Alba 
Iulia

Muzeul 
Național al 
Unirii Alba 

Iulia / 
Museikon 
Alba Iulia

Activitățile propuse sunt în ton cu perioada pe care tocmai o parcurgem la 
Alba Iulia: Anul Centenarului Încoronării, care se va sărbători la 15 

octombrie 2022. 
Am pregătit ateliere de pictură prin care încercăm să facem cunoscute și 

memorabile, portretele Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria. 
Atelier de gravură și Ateliere creative, cu accente pe însemnele regale și 

monumentele reprezentative pentru momentul Încoronării.
Vom încerca să cunoaștem personalitățile și faptele regilor, prin 

vizionarea de filmulețe realizate la 1922 și vom citi Povestea Încoronării, 
repovestită pentru copii de Ioana Ursu.



Ora
Locul de 

desfășurare
Partener / Expozant Descriere activitate

17:30
–

22:00

Museikon
Alba Iulia

Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia / 

Museikon Alba Iulia

Atelier de scris și caligrafie romană; instrumente antice de scris, 
papirusuri, pergamente, cerneluri speciale și pigmenți naturali, 

tăblițe cerate, ostrace și multe alte curiozități din lumea scrisului 
antic

Ediție specială 2022:
Cărți poștale cu vestea Încoronării de la Alba Iulia.

Ars Calligraphica sau Arta Caligrafiei - istoria scrisului de la 
tăblițele de lut la penițele cu cerneală și scrierea modernă - este un 
domeniu vast, fascinant, iar atelierul de la Museikon Alba Iulia ne 

invită într-o călătorie în timp și spațiu, care ne va transpune în 
vremuri de poveste. Haideți să aflăm mai multe despre 

instrumentele de scris, tipurile de suporturi pentru scris și 
caligrafie, în general!

17:30
–

22:00

Muzeul Național 
al Unirii Alba Iulia

Cartea din Rulotă SRL

Cartea din Rulotă
Atelier mobil, organizat într-o autorulotă specială, cu o tematică 

legată de cercetarea cărților vechi și a manuscriselor. Cei prezenți vor 
putea intra în autorulotă unde se vor prezenta metode de investigare 

și cercetare ale cărților vechi, precum si a alfabetului chirilic. Cei 
curioși vor putea exersa scrierea cu litere chirilice și se vor putea 

implica în activitatea de strângere de  cărți pentru biblioteca mobila 
Cartea din Rulota.

17:30
–

22:00

Muzeul Național 
al Unirii Alba Iulia

Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia

Expoziția stradală „Presa Încoronării”
Q&A: Curioșii întreabă, Cercetătorii răspund: De unde știm ce s-a 

întâmplat acum 100 de ani? Cum se naște o expoziție? Cum 
valorificăm documentele vechi? și orice alte întrebări legate de 

istorie, muzee și realizarea unei expoziții.

22:00
Muzeul Național 

al Unirii Alba 
Iulia

TOMBOLA
NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI EDIȚIA 2022


