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Muzeul Naţional Cotroceni şi Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti au semnat
vineri, 13 ianuarie 2017, un parteneriat educaţional în beneficiul tinerilor studenţi ai Facultăţii de
Istorie.
Obiectul parteneriatului îl constituie colaborarea dintre cele două instituţii în vederea organizării şi
desfăşurării activităţilor de practică universitară în cadrul Muzeului Naţional Cotroceni, a atragerii şi
integrării studenţilor Facultăţii de Istorie în activităţi de voluntariat în cadrul programului „VOLUNTAR“ la
Muzeul Naţional Cotroceni, a recrutării de absolvenţi ai facultăţii pentru a participa la concursurile de
angajare în vederea ocupării posturilor de muzeografi debutanţi, alături de alte modalităţi de colaborare
agreate de părţi precum: vizite ale studenţilor şi lectorate pe teme de istorie, istoria artei; lectorate pe teme de
patrimoniu (valorificare, conservare, restaurare) susţinute de specialiştii muzeului în cadrul Masterului de
Patrimoniu organizat de facultate; găzduirea de către MNC a unor conferinţe organizate la nivelul facultăţii,
cu invitaţi, la care pot participa şi specialiştii MNC; invitarea specialiştilor MNC pentru a susţine studenţilor
conferinţe despre istoria ansamblului de la Cotroceni, viaţa şi activitatea personalităţilor legate de Cotroceni,
prezentarea MNC şi a evenimentelor pe care acesta le desfăşoară, protocol şi relaţii publice.

Cu acest prilej, doamna conf. univ. dr. Florentina Niţu - decan al Facultăţii de Istorie - a
declarat că: „Am putea spune că există o tradiție deja a colaborărilor instituționale dintre Facultatea
de Istorie a Universității din București și Muzeul Național Cotroceni, manifestată de-a lungul anilor
prin activități dintre cele mai diverse. De aceea, consider că este în interesul real al celor două
instituții de a dezvolta un parteneriat de durată, care să vizeze mai multe paliere ale expertizei
noastre comune, în beneficiul comunității academice și al mediului cultural bucureștean“.
În acelaşi context, domnul Liviu Jicman, director general al Muzeului Naţional Cotroceni a
accentuat faptul că „educația culturală și formarea tinerelor generații sunt parte din misiunea
fiecărei instituții de cultură. Ziua Culturii Române este un moment simbolic de reflecție și de
înțelegere a importanței actului cultural pentru evoluția unei societăți. De aceea, mă bucur că am
găsit deschidere din partea Facultății de Istorie a Universității din București, astfel încât să
dezvoltăm la nivel instituțional colaborarea noastră și să folosim acest prilej pentru o construcție pe
termen lung“.
Parteneriatele educaţionale vin să susţină preocuparea constantă a Muzeului Naţional
Cotroceni, aceea de a extinde aria ofertelor culturale adresate publicului şi de a familiariza tânăra
generaţie (elevi, studenţi) cu istoria şi valorile naţionale, cu importanţa conservării şi valorificării
acestora peste timp.
Parteneri media: Agenția Națională de Presă Agerpres, HYPTV, Radio România Cultural, Radio
România Actualități, Radio România Internațional, Radio România București FM, Diplomat Club,
Vacanțe la țară, Traveller Magazin, ArtOut, Fundația Culturală „Magazin Istoric“, Historia,
Asociația Redescoperă Istoria, Q Magazine.
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