
MUZEUL DE ISTORIE ȘI ETNOGRAFIE TÂRGU-NEAMȚ
2 expoziții temporare - Arheologie și istorie
 Expoziția exterioară Pagini de istorie a mănăstirii Neamț din cărți poștale și imagini vechi;
 Expoziția temporară  Cercetările arheologice preventive de la Mănăstirea Văratec (2021).

MUZEUL CETATEA NEAMȚ
MUZEUL MEMORIAL „ION CREANGĂ” HUMULEȘTI
PRECUM ȘI MUZEUL MEMORIAL „VERONICA MICLE” sunt de asemenea deschise publicului. 

MUZEUL DE ISTORIE ROMAN
Colocviu și o nouă expoziție temporară 
 Colocviul Bresle, meșteșuguri și tradiții pe Ulița Mare a Romanului (partea a II-a);
 Expoziția temporară  Ceramică din fosta Kaza a Brăilei.

MUZEUL DE ȘTIINȚELE NATURII ROMAN
Vernisaj de Noaptea Muzeelor
 Expoziția temporară Termitele, adevărați arhitecți ai naturii.

MUZEUL DE ARTĂ ROMAN
Vernisaj de Noaptea Muzeelor și o demonstrație LIVE
 Expoziția temporară Mihai Olteanu. 

 Sâmbătă, 14 mai, între orele 18:00 – 24:00 vă așteptăm cu mic cu mare să vă petreceți timpul liber la muzeu. 
Toate muzeele Complexului Muzeal Național Neamț, în afară de Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț, sunt deschise publicului. 

 Expoziții permanente valoroase, expoziții temporare inedite și interesante, film documentar de excepție, expoziții 
stradale bine documentate, ateliere muzeale, trageri cu arcul și prezentare de arme și armuri, sunt doar câteva dintre lucrurile pe 
care le puteți descoperi cu această ocazie. 

MUZEUL DE ARTĂ PIATRA-NEAMȚ 
 4 expoziții temporare, o expoziție stradală și un film documentar 
 Expoziția temporară Coroana Reginei Maria a României;
 Expoziția temporară de pictură Triptykon (expun Jan Albu, Matei Enric, Laurențiu Midvichi);
 Expoziția temporară Monumentele Basarabiei furate; 
 Expoziția temporară Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste; 
 Expoziția stradală Alianța polono-română în perioada interbelică;
 Film documentar Sfinții închisorilor/Martiri și Mărturisitori români din închisorile comuniste.

MUZEUL DE ARTĂ ENEOLITICĂ CUCUTENI
 O expoziție permanentă de excepție în care puteți admira capodopere ale artei decorative și figurative ale 
culturii CUCUTENI, reprezentative pe plan national și internațional. 
 O expoziție stradală despre viața și activitatea unei eroine. 
 Expoziția stradală – Smaranda Brăescu. O viață închinată aviației românești.

MUZEUL DE  ȘTIINȚE NATURALE PIATRA-NEAMȚ
 O expoziție permanentă în care veți putea admira ecosisteme reprezentative din județul Neamț prin 
intermediul dioramelor, biogrupelor și a vitrinelor de prezentare din cadrul muzeului. Colecția științifică de pești 
fosili oligoceni este cea mai mare  din România și una dintre cele mai importante din Europa.

MUZEUL MEMORIAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA-NEAMȚ
 Ateliere, interactivitate, jocuri
 Trageri cu arcuri tradiționale; 
 Prezentare de arme și armuri; 
 Atelier de pictură medievală ;
 Jocuri tradiționale.

CURTEA DOMNEASCĂ – Turnul clopotniță, Pivnița I și Pivnița II
 Atelierele Gărzii Curții Domnești 
 Atelier de confecționare a stemelor;
 Atelier de povești istorice;
 Atelier de confecționare a zalelor;
 Atelier de monetărie;
 Atelier de tir cu arcul.
Defilarea Gărzii Domnești - ora 20:00
ÎNTRE ORELE 18:00 – 20:00, ÎNDRUMAREA PUBLICULUI  ÎN  PIVNIȚA I ȘI PIVNIȚA II VA FI ASIGURATĂ DE CĂTRE ELEVII 
COLEGIULUI NAȚIONAL „PETRU RAREȘ”. 


