
                ZALĂU 
     MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARTĂ 

MOIGRAD - CASTRUL ROMAN POROLISSUM 
24 SEPTEMBRIE 2021 între orele 12:00 și 20:00 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

EVENIMENTULUI 

Printre multiplele modalități de relaxare la adulți și de învățare în cazul copiilor se 

numără jocurile puzzle. Vă propunem un joc care să îi transforme pe copii și pe părinți în mici 

detectivi. Începem cu descoperirea mesajelor secrete și ajungem la conturarea unei lumi care 

ne zugrăvește un tablou despre înaintașii noștri: de la universul normelor și regulilor de 

conviețuire și igienă al oamenilor din antichitate, la aspecte ale vieții domestice ilustrate prin 

forme-vase-ustensile, dar și la vestimentația satului tradițional surprinsă prin caracteristicile 

sale locale. Astfel, între orele 12:00 și 16:00, Muzeul Județean de Istorie și Artă împreună cu 

școli gimnaziale din Zalău vor desfășura activitatea MESAJE SECRETE: descoperă mesajul și 

completează imaginea.  

În cadrul Nopții Cercetătorilor  Europeni, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău 

propune o călătorie în lumea fascinantă a trecutului: descoperirea patrimoniului prin 

intermediul tehnologiilor moderne. Castrul Roman de la Porolissum - Moigrad, este punctul 

central și, probabil, cel mai atractiv sit istoric din zona Sălajului, de aceea considerăm că merită 

să beneficieze de o valorizare bazată pe utilizarea noilor tehnologii (realitate virtuală), care să 

îi sporească atractivitatea pentru vizitatori și care să valorifice munca de cercetare a 

specialiștilor noștri. Totodată,  activitatea pe care o propunem are în vedere atragerea unor noi 

categorii de public  -  copii din mediul rural și segmentul celor care prin pasiunile lor (fotografia) 

pot contribui la o promovare consistentă a patrimoniului cultural.  

ORA PARTENER / EXPOZANT DESCRIERE ACTIVITATE 

14:00 – 14:15 MJIAZ și Școala 
Gimnazială Nr. 1 Valcău 

de Jos 

Sosirea elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 1 
Valcău de Jos în castru 

14:15 – 16:00 
MJIAZ și Școala 

Gimnazială Nr. 1 Valcău 
de Jos 

Descoperă patrimoniul prin intermediul 
tehnologiilor moderne! 

(vizită în sit, ghidaj de specialitate, vizualizare 
reconstituire 3D prin intermediul 

echipamentelor VR a 5 obiective din sit) 

16:00 – 16:15 
Muzeul Județean de 
Istorie și Artă Zalău 

Sosirea artiștilor fotografi invitați 

16:15 – 17:30 
Muzeul Județean de 
Istorie și Artă Zalău 

Patrimoniul, între cercetare științifică și 
promovare artistică 

(vizită în sit, ghidaj de specialitate, vizualizare 
reconstituire 3D prin intermediul 

echipamentelor VR a 5 obiective din sit) 

17:30 – 20:00 Muzeul Județean de 
Istorie și Artă Zalău 

Sesiune foto în castru 

 

 


