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MUSEUMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - II 
 

The Museum of science and technology is a permanent institution 
created for preserving, researching and displaying for training and educating 
the public of the collection of objects of historical, scientific and technical. 
Perhaps the first museum was established, the collection of paintings exhibited 
in a wing of the Propileelor of Athens (5th century BC). 

It presents briefly some of the most representative museums of 
science and technology in Paris, London, Vienna, Munich, Germany, and 
Amsterdam, as well as in Romania (Technical Museum Prof. Ing. Dimitrie 
Leonida; National Military Museum "King Ferdinand I"; The Museum of science 
and technology "Stefan Procopiu" etc.). 

Praise of countries who will collect and display with pride the 
collections of objects of historical, scientific and technical ! 
 

Cuvinte cheie: muzeu al științei și tehnicii, instruirea și educarea 
publicului, muzee remarcabile  

Keywords: Museum of science and technology, training and educating 
the public, remarkable museums 

 
 

6. Muzeul Științific Paris 
 

Palatul Descoperirilor cunoscut și sub numele de Muzeul 
Științific Paris se află intr-o sală de expoziții din Grand Palais. 

Cele 30 de amfiteatre ale muzeului sunt dedicate științei iar 
vizitatorii au ocazia, printre altele, să participe și să interacționeze cu 
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oamenii de știință, să vadă demonstrații, să observe fenomene 
astronomice și electrostatice. 

 Muzeul Științific Paris a luat ființă la inițiativa fizicianului francez 
Jean Perrin28, la dorința acestuia de a înființa un centru cultural în inima 
capitalei Franței. 

         
Fig. 11  Fizicianul francez Jean-Baptiste Perrin și Palatul Descoperirilor  

cunoscut și sub numele de Muzeul Științific Paris 
 

7. Muzeul de Știință din Londra 
 

Deși prezintă exponate esențiale, diferite din foarte multe 
puncte de vedere, potențial interesante, Muzeul de Știință din Londra 
este în strânsă legătură cu Muzeul de Istoria Naturală din apropiere, 
fiind în mod indisolubil legate. 

Încă de la intrare, Muzeul de Știință din Londra te transportă 
înapoi în istorie, la primele zile de folosire a aburului pentru 
funcționarea vehiculelor pe roți. Din anii 1750 și până în zilele noastre 
se remarcă transformările și felul în care modernizarea a modelat 
industria mașinilor. Urmează galeriile dedicate spațiului, 
telecomunicațiilor și Calculatoarelor, putându-se vedea în ordine 
cronologică apariția platformelor pentru jocuri pe calculator (clasicele 
Game Boy, Sega Megadrive și Super Nintendo). Galeria numită "The 
Secret Life of the Home" sau "viața secretă a locuințelor", expune 
obișnuitele electrocasnice sau diferite unelte necesare fiecărei locuințe, 

28 Jean-Baptiste Perrin (n. 30 septembrie 1870, Lille – d. 17 aprilie 1942 New York), 
fizician francez laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1926 "pentru munca sa 
privind structura discontinuă a materiei și în special pentru descoperirea echilibrului 
sedimentar". A studiat la prestigioasa École Normale Supérieure (Școala Normală 
Superioară) din Paris. După terminare, în 1894, a lucrat acolo ca asistent în domeniul 
cercetării unde și-a luat doctoratul în 1897. Între 1910 și 1940, studiază ca profesor la 
Sorbona în Paris. În 1895 a demonstrat că radiațiile catodice sunt alcătuite din particule 
cu sarcină negativă, ulterior denumite electroni. Primele lucrări se refereau la radiații 
catodice și radiații Röntgen, mai târziu ocupându-se cu fluorescența și descompunerea 
radiului. Și fiul său, fizicianul Francis Perrin, este specialist în fuziune nucleară, 
conducând din 1951 până în 1970 Commissariat à l'Énergie Atomique.   
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prezintă cum funcționează și cum sunt alcătuite noile aspiratoare sau 
CD playerele, cuptoarele cu microunde, lăcatele sau chiar alarmele. 

   
Locul de joacă al muzeului, latura interactivă a activităților de 

aici, Launchpad, este un loc după care copiii se dau în vânt: trag de 
manete apasă pe butoane, formează numere de telefon, aleg orice 
pentru a vedea cum vor reacționa obiectele, totul în numele 
experimentelor științifice amestecate cu doze mari de amuzament.  

O atracție majoră pentru copii, dar și pentru adulții de toate 
vârstele, Muzeul de Știință din Londra este o explorare a unui mediu 
plin de cunoștințe folositoare, oferind o atmosferă relaxantă și plăcută, 
exponatele putând fi urmărite într-un ritm acceptabil. 

 
8. Muzeul Național de Știință și Tehnică  
Leonardo da Vinci din Milano 
 

 
 
 

Fig. 12  Muzeul de Știință 
din Londra 

 

Leonardo da Vinci (1452-1519) era o apariţie impresionantă şi 
frumoasă, şi prezenţa sa magnifică dăruia alinare până şi celor 
mai întristate suflete; era atât de convingător, încât putea să-i 
facă pe ceilalţi să-i împărtăşească ideile. Avea o putere psihică 
atât de mare, încât putea să se împotrivească violenţei, şi putea, 
cu mâna dreaptă, să îndoaie cercul cu care se bătea în uşă sau 
potcoava unui cal, de parcă aşa ar fi fost făcute. Era atât de 
generos, încât dăruia mâncare tuturor prietenilor săi, fie bogaţi, 
fie săraci... Prin naşterea sa, Florenţa a primit un dar enorm, şi 
prin moartea sa a suferit o pierdere incalculabilă. 

 
Giorgio VASARI (1511-1574),  

pictor, arhitect și istoric de artă italian 
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Muzeul Național de Știință și Tehnică Leonardo da Vinci se 
numără printre cele mai importante muzee de tehnică și știință din 
lume. Într-un spațiu de 23.000 m2, găzduiește o vastă colecție compusă 
din peste zece mii de piese, atât obiecte originale cât și machete sau 
modele. Muzeul dispune de unele dispozitive pentru redare audio și 
exponate despre metalurgie precum și primele motoare. Colecțiile 
muzeului prezintă istoria științei și tehnicii cu ajutorul unor exponate 
cum ar modele ale unor obiecte gândite și proiectate de Leonardo da 
Vinci. Cea mai importantă parte a muzeului este Galeria Leonardo 
unde sunt expuse o mulțime de mașinării din lemn și modele sau 
machete bazate pe proiectele lui Leonardo: mașini zburătoare sau de 
război, modele de poduri și clădiri defensive, macheta orașului ideal și 
multe altele, unele dintre machetele la scară mare fiind chiar 
funcționale. 

  
 

Fig. 13  
Submarin 
expus în 

cadrul Clădirii 
Transportului 

Aerian și 
Naval 

 
Cele 28 de 
secțiuni ale 

muzeului 
sunt dispuse 
pe suprafața 
a trei clădiri 

separate: Clădirea Monumentală (care este o fostă mănăstire a cărei 
construcție datează de la începutul secolului 16); Clădirea Transportului 
Feroviar și Clădirea Transportului Aerian și Naval. 

Clădirea Transportului Feroviar, una dintre cele mai 
impresionante părți ale muzeului, este replica unei gări în stil Art 
Nouveau ce găzduiește un număr mare de locomotive cu motoare 
electrice și pe aburi. Aici se găsesc tot felul de exponate care prezintă 
căi ferate în construcție, poduri sau tunele realizate pentru trenuri, de-a 
lungul timpului. Clădirea Transportului Aerian și Naval, înființată în 
1960, expune modele care prezintă istoria aviatică, 12 aeroplane și un 
submarin (figura 13). 
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9. Prima centrală nucleară din lume, devenită muzeu 
 

Aflată în oraşul Obninsk29, prima centrală nucleară din lume 
care a produs energie electrică pentru uz comercial, APS-1 Obninsk, a 
fost construită în urmă cu aproape 60 de ani de către ruşi, fiind 
operaţională până în anul 2002. În cursa pentru energia nucleară, 
această construcţie a fost un triumf al ruşilor asupra Statelor Unite, 
reactorul fiind folosit pentru nevoile populaţiei, dar şi pentru cercetarea 
militară.  
 

 
 

Fig. 14  Prima centrală nucleară din lume, 26 iunie 1954 
 

Centrala a fost dată în folosinţă la 26 iunie 1954, construcţia 
începând în ianuarie 1951 şi terminată în iunie 1954, fiind conectată la 
reţeaua electrică în aceeaşi lună în care a fost finalizată lucrarea. 
Centrala nucleară a fost activă aproape 50 de ani, ieşind din folosinţă la 
29 aprilie 2002, atunci când oficialii ruşi au anunţat că intenţionează să 
transforme uzina în muzeu. „Obninsk nu este doar prima centrală 
nucleară din lume, este şi prima uzină care este scoasă din uz într-un 
mod corect. Centrala nu mai era profitabilă, a fost închisă din motive 
economice", a declarat un reprezentant al Guvernului din Rusia. 

29 Oraşul Obninsk, la aproximativ 110 kilometri de Moscova, care are o populaţie de 
108.000 persoane, are în prezent 12 instituţii de cercetare ştiinţifică, dar şi o universitate 
tehnică, cercetătorii din această zonă axându-se foarte mult pe ingineria nucleară, fizica 
nucleară şi tehnologia radiaţiilor. Localitatea a primit supranumele de „Primul oraş 
ştiinţific al Rusiei". 
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Fig. 15  Sala de comandă a primei centrale nucleare din lume 
 

Singurul reactor al uzinei, denumit AM-1, avea o capacitate 
electrică totală de 6 MW, o capacitate netă de aproximativ 5 MW şi 
puterea termică de 30 MW, suficient pentru a alimenta cu energie 
electrică 2.000 de case. Din cauza unor grave accidente (Cernobîl, 26 
aprilie 1986, scara 7; Fukushima-Daiichi, 11 martie 2011, scara 7; 
reactorul nuclear de la centrala Three Mile Island din apropiere de 
Harrisburg, SUA, 28 martie 1979, scara 5; grav accident nuclear în 
centrala Tokaimura din nord-estul Tokyo la 30 septembrie 1999), în 
prezent unele ţări încep să respingă puterea nucleară.   
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10. Muzeul de tehnică Nemo din Amsterdam 
 
Lângă Gara Centrală din Amsterdam se află cel mai mare 

centru de știință din Olanda, Muzeul de tehnică Nemo. Centrul ştiinţific 
NEMO, operă a arhitectului Renzo Piano, muzeul de ştiinţă şi 
tehnologie NEMO se află în vecinătatea Muzeului Maritim din 
Amsterdam. 

Cele 5 etaje ale muzeului sunt pline de lucruri interesante, în 
care legătura cu știința sau tehnologia (expozițiile, filmele, atelierele și 
demonstrațiile etc.) se etalează la tot pasul. 

Aici, totul este plin de învățăminte. După o vizită la Muzeul de 
tehnică Nemo, vei ști cum să purifici apa, de ce podurile sunt așa 
rezistente, cum vei arăta peste 30 de ani, cum funcționează lumina și 
sateliții, de ce semeni atât de mult cu părinții tăi, ce se întâmplă când te 
săruți și multe altele.  

 

 
 Fig. 16  Muzeul de tehnică Nemo din Amsterdam 

Un lucru interesant: în lunile iunie, iulie și august muzeul Nemo 
este deschis și lunea, nu numai de marți până duminica cum se 
întâmplă în restul lunilor.  

În timpul orelor de vizitare, doritorii se pot urca gratuit pe 
acoperișul muzeului, unde perspectiva deschisă este deosebită. 
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Fig. 17  Noaptea, Centrul ştiinţific NEMO, operă a arhitectului Renzo Piano 
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