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Agenda Culturala -Martie 2023 

 

 



 

 

1 martie-24 martie (Muzeul Judetean Teleorman)  

„Mărţişoare pentru mame”  - Expoziţie  temporară realizată 
cu lucrări reprezentând mărţişoare şi felicitări confecţionate 
de preşcolari şi elevi de la unităţi de învăţământ din 
Alexandria şi diferite comune teleormănene cu care muzeul 
are încheiate parteneriate educaţionale. 

1 martie-8 martie (Biblioteca Judeteana "Marin Preda") 

„Martie... Mărțișor...” - Expoziții tematice, Momente 
artistice, Scenete, Ateliere de creație. 

Elevi și cadre didactice de la: Palatul Copiilor Alexandria, 
Grădinița cu P.P. Ion Creangă Alexandria, Școala 
Gimnazială Mihai Eminescu Alexandria, Școala Gimnazială 
Nr. 7 Alexandria, Școala Gimnazială Vitănești, Grădinița 
Poroschia. 

1 martie  (Biblioteca Judeteana "Marin Preda") 

“În lumea lui Creangă”- Expoziție de carte,  Prezentare de 
carte, Atelier de lucru. 

Elevi, cadre didactice, bibliotecari. 

2 martie-6 martie (Muzeul Judetean Teleorman) 

Atelier de pedagogie muzeală – dedicat de „Zilei de 8 
Martie”. Vor fi confecţionate mărţişoare şi felicitări. 

3 martie (Biblioteca Judeteana "Marin Preda") 

Ziua Mondială a Scriitorilor - Expoziții tematice, Întâlniri cu 
scriitorii, Concurs județean. 

Elevi, cadre didactice, bibliotecari. 

6 martie (Centrul Județean pentru Conservarea Culturii) 

 ,,Mărțișoare pe portativ’’-program artistic susținut de elevii 
școlii de artă. 



 

7 martie (Muzeul Judetean Teleorman) 

„Mama, doar mama”, moment artistic dedicat „Zilei de 8 
Martie” susţinut de elevi. 

8 martie (Centrul Județean pentru Conservarea Culturii) 

Spectacol dedicat zilei de 8 martie –Islaz 

9 martie  (Biblioteca Judeteana "Marin Preda") 

“O felie de viață dulce amară” - Lansare de carte,  autor 
Flori Lungu 

„Viața în culori” - Expoziție de pictură, autor Flori Lungu 

Oameni de cultură din județ, elevi, bibliotecari 

15 martie (Muzeul Judetean Teleorman) 

„Arheologia pentru copii” – atelier de arheologie 
experimentală (I). Vor fi realizate diferite unelte de piatră şi 
experimentate, cu ajutorul unor tehnici străvechi. 

16 martie  (Biblioteca Judeteana "Marin Preda") 

„Antologia scriitorilor teleormăneni în viață” - Lansare de 
carte, autor Ion Stănescu. 

Oameni de cultură din Teleorman, elevi, bibliotecari. 

17 martie-16 iunie (Muzeul Judetean Teleorman) 

„Oale şi urcioare” – ceramică etnografică. Va fi realizată pe 
baza unei colecţii particulare şi va cuprinde peste 100 de 
obiecte – urcioare şi oale provenite din diferite zone 
etnografice ale ţării, din centre ceramice cunoscute sau mai 
puţin cunoscute. 

21 martie (Biblioteca Judeteana "Marin Preda") 

Ziua Internațională a Poeziei – Expoziție, Moment artistic 

Elevi și cadre didactice. 

24 martie-31 martie (Centrul Județean pt. Conservarea Culturii) 



 

Expozitie fotografie etnografică 

27 martie (Biblioteca Judeteana "Marin Preda") 

Ziua Mondială a Teatrului - Reprezentație de teatru 

Elevi și cadre didactice de la Colegiul Național Pedagogic 
Mircea Scarlat Alexandria. 

29 martie (Muzeul Judetean Teleorman) 

Simpozionul „Refugiaţi polonezi în judeţul Teleorman. Va fi 
prezentată drama celor fugiţi din calea războiului declanşat la 
1 septembrie 1939 prin atacarea Poloniei, cu urmărirea 
destinelor unor oameni care au ajuns atunci şi în judeţul 
Teleorman. 

31 martie (Biblioteca Judeteana "Marin Preda") 

90 de ani de la nașterea poetului Nichita Stănescu – 
Expoziții, Moment poetic. 

Elevi și cadre didactice, scriitori. 

 

 

 

 


