
Muzeul Rezistenţei din Bologna

LIMBA ROMÂNĂ

Rezistenţa este un fenomen complex, care marchează istoria europeană şi, în
acelaşi  timp,  reprezintă  rădăcina  comună  democratică  a  ţărilor  care
alcătuiesc Uniunea Europeană în contemporaneitate. Fascismul a devenit o
ameninţare  uriaşă  în  toată  Europa  în  perioada  interbelică.  În  toate
naţiunile ocupate, Rezistenţa s-a dezvoltat atât spontan, cât şi organizat,
pentru a reprezenta nu doar un război al armelor, ci şi: refuz de a se
supune;  solidaritate  şi  sprijin  pentru  cei  persecutaţi  din  considerente
politice sau rasiale; şi sprijin pentru ţările democratice în acţiunile de
război. Rezistenţa s-a răspândit tot mai mult, în ciuda represiunii dure şi
a terorii.
Muzeul, deţinut de Primăria oraşului Bologna, este amplasat în complexul
vechii  mănăstiri  „Sf.  Mattia”.  Conţine  mai  multe  materiale  (documente,
fotografii, afişe, conţinut multimedia) despre antifascism şi Rezistenţă în
oraşul Bologna şi în Italia.

Muzeul este  administrat  de  Institutul  pentru  Istorie  şi  Amintiri  al
celor 900 „Parri” Emilia Romagna, găzduit în acelaşi complex. Institutul
este responsabil cu activităţile culturale desfăşurate în muzeul propriu-zis
şi în bibliotecă, cu secţiunile sale Audiovizuală şi Didactică. Acesta este
implicat,  de  asemenea,  în  activitatea  ştiinţifică  de  cercetare  şi  în
promovarea culturală.

Serviciile noastre (cu rezervare)

- vizite cu ghid

- laborator didactic

- itinerarii în exterior

- expoziţii temporare

- întâlniri şi seminarii

- itinerarii integrate (bibliotecă, arhivă şi biblioteca video)

Planul muzeului

-  Sala 1: Antifascismul înainte de Rezistenţă. Opoziţia faţă de fascism în
Italia,  represiunea  şi  participarea  antifasciştilor  italieni  în  războiul
civil spaniol

-  Sala 2: Război şi rezistenţă în Bologna. Viaţa cotidiană în perioada de
20 de luni dintre 8 septembrie 1943 şi Eliberare

-  Sala  3:  Rezistenţa  în  acţiune.  Protagoniştii,  cadrul  şi  etapele
Rezistenţei în zona Bologna

-  Sala 4: Foto/video: Laborator multimedia

- Sala  5:  Perioada  post-Rezistenţei.  Ciclul  de  viaţă  al  unui  ideal  şi
construirea memoriei

Intrare: gratuită

Intrare pentru persoane cu handicap: Via Sant 'Isaia 16 / a, Bologna

Program: Luni - vineri: 15:30 - 18:30 (deschis dimineaţa doar pe bază de
rezervare pentru excursii organizate şi grupuri şcolare), sâmbăta 10:00 -
13:00.

Închis  duminica  şi  de  alte  sărbători  oficiale,  dacă  nu  există  excepţii
anunţate.

Tel. +39 051.3397231 +39 051 3397211, 

e-mail: info@museodellaresistenzadibologna.it
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