
     Comisiei Naţionale a Muzeelor  şi Colecţiilor, 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, 

 

       R a p o r t  

privind inspectarea muzeului din satul Burlacu, raionul Cahul la indicaţia CNMC 

 

Subsemnata, Varvara Buzilă, secretar ştiinţific la Muzeul Naţional de 

Etnografie şi Istorie Naturală, membră a CNMC, am vizitat Muzeul din satul 

Burlacu, raionul Cahul în ziua de 04.04.2015, pentru a cunoaşte această instituţie 

în vederea oferirii certificatului de înregistrare. 

Muzeul este situat în centrul satului, alături de şcoală, biserică, 

monumentul eroilor, monumentul germanilor care au locuit aici până în anul 1940 

şi alte obiective importante pentru viaţa satului. Accesul către muzeu este liber. 

Casa în care este dislocat muzeul este tipică pentru sat, constă din tindă, patru 

încăperi dispuse de ambele părţi ale unui coridor central. Toate încăperile sunt 

amenajate ca săli de expoziţii.  

Directorul muzeului, dl Ştefan Olteanu ne-a prezentat expoziţia. În prima 

sală sunt expuse mărturii privind vechimea muzeului, care a fost constituit în 1997, 

în una din sălile şcolii, mărturii privind vechimea satului, inclusiv trei vitrine cu 

monede din diferite perioade. În sala a doua, cea mai mare dintre toate, 

prevăzută cu  mese în centru şi vitrine pe perimetru, se desfăşoară reuniuni, 

evenimente. Ea prezintă istoria regiunii şi a localităţii prin obiectele  expuse în 

vitrine şi prin documentele planurile topografice, hărţile expuse de pe pereţi. 

Materiale importante vizează deportările, construirea gospodăriei colective, 

performanţe economice şi sociale. Dosare cu documente tematice stau şi pe masa 

din centrul încăperii. În următoarea sală, care poate fi numită etnografică,  sunt  

expuse mai multe obiecte precum: un război de ţesut, un leagăn, un pat cu 

aşternuturi specifice locurilor, diferite ţesături, haine împletite din lână etc. 

 O sală este dedicată vieţii religioase, care este prezentată prin câteva 

icoane, imagini de biserici, fotografii ale obiceiurilor. O altă sale este dedicată 

şcolii, învăţământului şi culturii, alta sportului, iar coridorul este rezervat 



fotografiilor veteranilor celui de-al doilea război mondial: 124 de consăteni au 

luptat în război, iar 64 nu s-au întors acasă.  

 Directorul muzeului a apreciat că gestionează un patrimoniu de peste 3000 

de piese. Marea majoritate dintre ele sunt documente referitoare la istoria satului 

identificate în arhive şi prin familiile consătenilor. Şi fotografiile ocupă un loc 

important în sălile muzeului. Comparativ, mai puţine sunt obiecte propriu-zise. 

Unele dintre ele sunt destul de valoroase (budăiul de bătut untul, semănătoarea 

de picior, vasul de ceramică, monedele vechi, cerceii, leagănul, niţurcele etc.). 

Obiectele expuse sunt însoţite de etichete. Dar muzeul nu are deocamdată un 

registru în care să fie înregistrate piesele muzeale. 

  

 


