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Muzeul Naţional
Cristina NEDELCU

La aproape 60 de ani de la crea-
rea sa de către Perpessicius, pe 1 iu-
nie 1960, și după aproape trei ani de 
eforturi considerabile ale echipei, în 
frunte cu directorul Ioan Cristes-
cu, timp în care a fost mutat 
din Bulevardul Dacia, la Ca-
sa Presei, Muzeul Național 
al Literaturii Române și-a 
găsit, în sfârșit, sediul ca-
re i se potrivește cel mai 
bine, un amestec între 
clasic și neconvențional, 
un spațiu potrivit pentru 
manu scrise vechi și tehno-
logii media de ultimă oră. 

Parterul a fost dedicat poe-
ziei. Eminescu stă alături de Baco-
via și Nichita Stănescu, iar mii de 
informații despre scriitori și opera 
lor ne stau la dispoziție în tabletele 
pe care le putem accesa în tot mu-
zeul. Nu am putut, astfel, să trecem 
indiferenți pe lângă volumul ”Poesii 
de Mihail Eminescu”, ediția princeps 

în copertă original, care a fost 
vândut cu 15.000 

de euro, la o licitație Artmark, după 
ce a avut un preț de pornire de 5.000 
de euro. Ediția este cunoscută și sub 
numele de “ediția Maiorescu”. 

La etaj, am descoperit pro-
zatorii și povestitorii.  

I-am găsit pe Crean-
gă, Slavici, Istrate 

și Sadoveanu și 
obiecte care au 
aparținut au-
torilor, cât și o 
parte interac-
tivă reprezen-
tată de table-

te, unde pot fi 
găsite ilustrații 

la poveștile lui 
Creangă făcute de 

Mircea Dumitrescu, 
ilustrații din basmele și cărțile po-
pulare. Am mai admirat masa de 
șah, un barometru și un ceas care  
i-au aparținut lui Mihail Sadovea-
nu, un scaun al lui Perpessicius, re-
vistele de avangardă au fost scana-
te și pot fi studiate, iar copiii și tine-
rii pot găsi informații, cita-
te și descrieri ale 
lecturilor obliga-

torii la școală, 
cât și proiecții 
video ale ve-
chilor piese 
de teatru.

Muzeul Național al Literatu-
rii Române deține peste 300.000 
de piese, organizate în colecții de 
manuscrise, acte, corespondență, 
fotografii originale, obiecte me-
moriale. Sunt titluri de carte ve-
che românească, volume de carte 
rară, titluri de publicații periodice. 
Expoziția cuprinde piese de mo-
bilier sau tablouri care au aparți-
nut unor mari scriitori, manuscri-
se ale unor opere literare, exem-
plare rare ale unor cărți și reviste 
literare. Vizitatorii au, de aseme-
nea, șansa unor experiențe in-
teractive, în mediul virtual, acces 
la imagini cu marii scriitori ro-
mâni, dar și audierea unor ope-
re literare de excepție, în lectura 
autorilor sau a unor mari actori. 
Muzeul poate fi vizitat, de marți 
până duminică, între 10.00 și 
18.00. Prețul unui bilet de intrare 
este de 2,5 lei, pentru elevi și stu-
denți, și de 5 lei, pentru adulți.

 
Chiar de 

Ziua Internaţională 
a Poeziei, pe 21 martie, 

Muzeul Naţional al Literaturii 
Române și-a deschis oficial 
porţile noului sediu, situat în 
Str. Nicolae Creţulescu nr. 

8, în spatele Bisericii  
Albe.

al Literaturii Româneşi-a deschis porţile în noul sediu


