
 

 
 
 

 
prof. Cristian-Dragoş CĂLDĂRARU 

directorul Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi 
Prof. Cristian-Dragoş CĂLDĂRARU 

Director of “Paul Păltănea” History Museum Galaţi 
 

 
NOTA EDITORULUI 
 
 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, prin Editura Muzeului de Istorie 

Galaţi deschide sub egida revistei DANUBIUS o nouă serie de publicaţii, intitulată 
Acta Symposium. 

În această serie vom pune la dispoziţia cititorului studiile şi materialele 
prezentate în cadrul Simpozioanelor şi Sesiunilor de comunicări ştiinţifice, 
naţionale şi internaţionale, organizate de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 

Inaugurăm seria Acta Symposium publicând studiile şi articolele susţinute în 
cadrul Simpozionului internaţional Comunitatea bulgară din Galaţi. Istoria 
familiei Geshov, eveniment cultural-ştiinţific desfăşurat în data de 21 aprilie 2015. 

Acest Simpozion a făcut parte din proiectul general „Promovarea 
patrimoniului cultural imobil din Galaţi” al Direcţiei Judeţene pentru Cultură 
Galaţi. Lucrările Simpozionului şi expoziţia foto-documentară „Legăturile familiei 
Guechoff (Geshov) cu Galaţiul”, au fost organizate de către Muzeul de Istorie 
„Paul Păltănea” Galaţi, partener în acest proiect. 

La acest eveniment cultural a participat şi o delegaţie a Ambasadei Bulgariei 
la Bucureşti, condusă de către Excelenţa Sa, domnul Ambasador Aleksandar 
FILIPOV. 
 Pentru organizarea expoziţiei foto-documentare, domnul Ambasador a avut 
amabilitatea de a transmite Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi o serie de 
documente şi fotografii, în copie, privind comunitatea bulgară din Galaţi în 
secolele XIX-XX. 
 Transmitem şi pe această cale, gratitudinea noastră domnului Ambasador 
al Republicii Bulgaria la Bucureşti, Excelenţa Sa, Aleksandar FILIPOV. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITOR’S NOTE 
 
 
The Publishing House of “Paul Păltănea” History Museum of Galaţi opens, 

under the aegis of DANUBIUS magazine, a new series of publications entitled Acta 
Symposium. 

This series shall offer to the reader the studies and materials presented at the 
national and international Symposiums and Scientific Sessions held by “Paul 
Păltănea” History Museum of Galaţi. 

We inaugurate Acta Symposium series with the studies and articles presented 
at the international symposium The Bulgarian Community of Galaţi. The History of 
Geshov Family, cultural and scientific event held on 21 April 2015. 

This Symposium was a part of the general project “The promotion of the real 
estate cultural patrimony of Galaţi” initiated by Galaţi County Directorate for 
Culture. The works of the Symposium and the photographic-documentary 
exhibition “The connections of Guechoff (Geshov) family with Galaţi” were 
organised by “Paul Păltănea” History Museum of Galaţi, project partner. 

This cultural event was also attended by a delegation of the Embassy of 
Bulgaria in Bucharest, led by His Excellency Aleksandar FILIPOV.  

In view of the photographic-documentary exhibition, His Excellency had the 
kindness to send to “Paul Păltănea” History Museum of Galaţi a series of copies of 
documents and photographs concerning the Bulgarian community of Galaţi in the 
19th and 20th centuries. 

We express once again our gratitude to His Excellency Aleksandar 
FILIPOV, Ambassador of the Republic of Bulgaria in Bucharest. 

 




