Peace Museum Romania (Muzeul Păcii România)

Peace Museum Romania (Muzeul Păcii România): Primul Muzeu al Păcii din Europa de Sud-Est și primul
Muzeu al Păcii mobil din lume
În perioada 27 martie – 12 aprilie 2019, Facultatea de Drept a Universității din București găzduiește un
Muzeu al Păcii (Muzeul Păcii România), parte a Rețelei Internaționale de Muzee ale Păcii (International
Network of Museums for Peace).
Muzeul Păcii (Muzeul Păcii România) reprezintă un proiect național și internațional menit să promoveze
pacea și drepturile omului prin prezentarea unor personalități marcante ale lumii care au contribuit și
contribuie la promovarea și apărarea aceastor idei.
În cadrul acestui proiect, pe lângă spațiul expozițional dedicat personalităților lumii ce au făcut o diferență
pozitivă prin promovarea ideii de pace și a drepturilor fundamentale, inițiatoarea și fondatoarea muzeului
la nivel national, dna. Magdalena Cristina BUTUCEA, va susține, la data de 11 aprilie 2019, în intervalul
orar 14.00-16.00, în Sala de Consiliu a Facultății de Drept, un work-shop privind muzeul și ideea de pace.
Manifestarea este deschisă oricăror persoane interesate, acțiunea având un caracter interactiv, publicul
participant participa la discuții și dezbateri.
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Peace Museum Romania

The first Peace Museum in South - Eastern Europe and the first Mobile Peace Museum in the world
Between March 27 and April 12, 2019, the Faculty of Law of the University of Bucharest shall host a Peace
Museum (Peace Museum Romania) part of the International Network of Museums for Peace.
The Peace Museum (Peace Museum Romania) is a national and international project designed to
promote peace and human rights by presenting outstanding personalities of the world who have
contributed to the defence of peace, freedom and human rights.
In the frame of this project, besides the exhibition dedicated to the personalities of the world who made
a positive difference through their peace and human rights activities, the initiator and founder of the
museum, Mrs. Magdalena Cristina BUTUCEA shall host, on April 11, 2019, between 14.00-16.00 hours, in
the Council Venue of the Faculty of Law, a work-shop concerning the museum and the notion of peace.
The activity is opened to all interested persons and has an interactive character, the participating audience
being able to take part in discussions and debates.

