MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI. DIN 1972

Muzeul Naţional de Istorie a României, inaugurat în anul 1972, este
una dintre instituţiile reprezentative ale culturii româneşti. Muzeul este
adăpostit într-o clădire-monument istoric, denumită în trecut Palatul
Poştelor, aflată în cuprinsul vechiului Centru Istoric al Bucureştiului.
Clădirea a fost construită între 1894–1899, pe baza planurilor
arhitectului Alexandru Săvulescu (1847–1902), având drept sursă de
inspiraţie Palatul Poştelor Federale din Geneva.
În prezent, din cauza lucrărilor de reabilitare a clădirii, Muzeul Naţional
de Istorie a României prezintă publicului expoziţiile permanente:
Tezaur Istoric, Lapidarium și Copia Columnei lui Traian, precum şi
expoziţii temporare, în Holul Central.
În sala Tezaurului Istoric sunt expuse peste 3 000 de piese de mare
valoare, realizate din metale şi pietre preţioase, aparţinând unor civilizaţii
care au existat de-a lungul timpului pe teritoriul actual al ţării noastre
sau ilustrând evenimente şi personalităţi istorice din vremurile trecute.
Într-un spațiu special construit sunt prezentate copia Columnei lui
Traian, monument excepţional al Antichităţii, și expoziția Lapidarium,
ce cuprinde monumente epigrafice şi arhitectonice datând din Epoca
Antică şi din Evul Mediu (monumente civile - acte, decrete, monumente
onorifice, religioase - monumente funerare şi votive, sculptură şi
elemente decorative şi de arhitectură).
█ Calea Victoriei 12, Sector 3, 030026, București, România
█ Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00 (program de vară); 9:00 – 17:00 (program de iarnă)
█ mnir.ro ♦ facebook.com/MNIRpage ♦ twitter.com/MNIR_ ♦ instagram.com/mnirpage
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THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA. SINCE 1972

The National History Museum of Romania, founded in 1972, is one
of the emblematic institutions of Romanian culture. The museum is
housed in a historic building formerly called The Post Palace, located
in the old city center of Bucharest. The building was erected between
1894 and 1899 and was designed by architect Alexandru Săvulescu
(1847-1902), who drew his inspiration from the Federal Post Palace
in Geneva.
For the time, due to the reinforcement works, the museum presents to
the public the permanent exhibitions: Historical Treasure, Lapidarium
and The Copy of the Trajan’s Column, and also, temporary exhibitions
on various topics, held in the Central Hall.
In the Historical Treasure hall are displayed over 3 000 valuable items,
made of precious metals and gems belonging to civilizations that
inhabited, over time, the current territory of our country, or depicting
events and historical figures from past times.
In a dedicated area, especially built, are hosted a copy of Trajan’s
Column, an extraordinary monument of Antiquity, and the Lapidarium
exhibition displaying epigraphic and architectural monuments dating
from the Antique period and the Middle Ages (civil monuments documents, decrees, and honorary monuments, religious ones too
- funerary and votive monuments, sculpture and decorative and
architectural elements).
█ 12 Victoriei Avenue, District 3, 030026, Bucharest, Romania
█ Wednesday – Sunday: 10:00 – 18:00 (Summer Schedule); 9:00 – 17:00 (Winter Schedule)
█ mnir.ro ♦ facebook.com/MNIRpage ♦ twitter.com/MNIR_ ♦ instagram.com/mnirpage
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