
PROIECT EDITORIAL 
FINANŢAT DE 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL

Muzeul Brăilei a derulat, în perioada 12 iulie-12 noiembrie 2013, un proiect 
editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, câştigat în cadrul 
concursului organizat de AFCN – sesiunea de finanţare II/2013 „Proiecte 
editoriale”, secţiunea: „Carte”. Partenerii pentru promovarea proiectului sunt: 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie - Centrul de Studii Turce „Dimitrie 
Cantemir”, The Isis Press Istanbul (Turcia) şi Uniunea Democrată Turcă din 
România - filiala Brăila. Suma aprobată ca finanţare nerambursabilă a fost: 
24.813 lei, reprezentând cheltuieli necesare pentru editarea volumelor: Mihai 
Maxim, Brăila otomană. Materiale noi din arhivele turceşti. Registre de 
recensământ din sec. XVI (250 pagini) şi Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor 
româno-otomane cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. II. De la Mihai 
Viteazul la fanarioţi (1601-1711/1716) (550 pagini). Concepere şi scriere proiect: 
Camelia Hristian, şefa Serviciului Relaţii Publice al Muzeului Brăilei. Echipa de 
proiect: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei – manager de 
proiect, prof. univ. dr. Mihai Maxim, directorul Centrului de Studii Turce 
„Dimitrie Cantemir” al Universităţii Bucureşti – autor şi corector, Evdochia 
Smaznov, informatician la Muzeul Brăilei – tehnoredactor, Rozalia Pîrlitu, şefa 
Serviciului Editura „Istros” a Muzeului Brăilei – DTP, Mariana Vernescu, 
contabil şef la Muzeul Brăilei – responsabil financiar.

Cele două titluri – titluri de referinţă pentru istoriografia românească – includ 
documente inedite despre istoria Ţărilor Române şi, respectiv, a Brăilei. 
Documentele sunt din Arhiva Otomană de pe lângă Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri al Republicii Turcia (BOA), cea mai importantă din Turcia şi una dintre 
cele mai mari din lume, fosta arhivă a marilor viziri otomani, care include circa 
100 de milioane de documente şi 365.000 de condici, de maximă importanţă 
pentru istoria României, Turciei, Europei şi Orientului. Documentele incluse în 
cele două volume sunt traduse din osmană (supranumită „cele trei limbi”, adică 
turcă, arabă şi persană) şi multe dintre ele sunt scrise în stilul „siyakat”, un „cifru” 
al finanţelor otomane, un „cod” folosit de otomani pentru a păstra faţă de străini 
secretul asupra potenţialului demo-fiscal al statului lor. Sunt extrem de puţini 
specialişti care pot dezlega „enigmele” cuprinse în astfel de documente. Cele 
două lucrări sunt rodul trudei (descifrare, transliterare, traducere, note şi 
comentarii) unei personalităţi a lumii universitare, turcologul prof. univ. dr. 
Mihai Maxim, fost director al Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” 
Istanbul, astăzi directorul Centrului de Studii Turce „Dimitrie Cantemir” al 
Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti. Editura „Istros” a mai 
publicat şi alte volume cu astfel de documente [Mihai Maxim, Noi documente 
turceşti privind Ţările Române, 290 p., în 2008, un set de două volume Ionel 
Cândea, Brăila 1711. Documente şi studii, 255 p. şi Mihai Maxim, Brăila 1711. 
Noi documente otomane, 125 p., apărute în 2011, Mihai Maxim, O istorie a 
relaţiilor româno-otomane, cu documente noi din arhivele turceşti, vol. I, 
Perioada clasică (1400-1600), 650 p., în 2012] - lucrări de mare interes pentru 
mediul universitar şi academic din România, Turcia şi nu numai.

Documentele aflate în arhiva marilor viziri otomani oferă informaţii 
valoroase despre raporturile româno-otomane, despre domnitorii Ţărilor 
Române, corespondenţa vremii, fapte, evenimente, structuri organizatorice, 
evoluţie politică, economică şi socială, mentalităţi, pentru o perioadă de câteva 
secole.

Mihai Maxim, 
O  i s t o r i e  a  
relaţiilor româno-
o t o m a n e  c u  
documente noi din 
arhivele turceşti. 
Vol. II. De la Mihai 
V i t e a z u l  l a  
fanarioţi (1601-
1711/1716) este 
volumul II dintr-o 
sinteză de proporţii 
despre relaţi i le 
româno-otomane 
î n  d o c u m e n t e ,  
volumul I fiind 
publicat  tot  la  
Editura „Istros” a 
Muzeului Brăilei. 
Dacă volumul I s-a 
ocupat de perioada 
clasică a acestor 
r e l a ţ i i  [ M i h a i  
Maxim, O istorie a 
relaţiilor româno-
o t o m a n e ,  c u  
documente noi din 
arhivele turceşti. 
Vol. I. Perioada 
c las ică  (1400-

1600), Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2012, 606 p.], volumul de faţă se 
referă la perioada cuprinsă între moartea lui Mihai Viteazul (1601) şi instaurarea 
a ceea ce s-a numit regimul fanariot (1601-1711/1714); volumele III-IV vor 
acoperi etapa cuprinsă între instaurarea regimului fanariot şi restaurarea 
autonomiei depline, urmată de procesul cuceririi independenţei de stat absolute, 
independenţă pierdută, în ce priveşte Moldova şi Ţara Românească, încă din anii 
1530. Volumul include - alături de traduceri, note, comentarii - şi documente 
originale.

Legat de importanţa volumului Mihai Maxim, Brăila otomană. Materiale 
noi din arhivele turceşti. Registre de recensământ din sec. 16, trebuie spus  că 
Brăila s-a aflat aproape 300 de ani sub directă administrare otomană şi aceasta 
este explicaţia pentru faptul că arhivele româneşti sunt extrem de sărace în 
documente despre Brăila dintre anii 1539/1540–1829 (perioada de după 
anexarea oraşului la Imperiul Otoman şi până la revenirea la Ţara Românească). 
Profesorul Mihai Maxim a descoperit în Arhivele Turceşti un număr însemnat de 
documente despre Ţările Române, inclusiv despre zona Brăilei: foarte 
minuţioase recensăminte oficiale turceşti care prezintă populaţia oraşului Brăila, 
cu numele capilor de familie, structura etnică şi religioasă a oraşului, aşezarea pe 
cartiere musulmane, creştine, maghiare, ţigăneşti etc., monumentele religioase, 
de asemenea registre ale arhitectului Curţii Otomane cu informaţii foarte precise 
despre kazalele turceşti de la Dunăre, inclusiv despre Cetatea Brăilei, informaţii 
detaliate despre zona rurală a judeţului Brăila de astăzi  etc.

De aici interesul uriaş pe care Muzeul Brăilei îl are pentru aceste izvoare 
scrise, care practic răstoarnă multe teorii de până acum şi lămuresc aspecte 
necunoscute din trecutul Brăilei. Evident că şi alţi cercetători sunt interesaţi de 
surprizele pe care le-ar putea oferi noile izvoare cercetate. Pentru că nu se poate 
face istorie serioasă, solidă, fără documente.

Precizăm şi faptul că la Muzeul Brăilei, s-a constituit, cu ajutorul 
profesorului Mihai Maxim, un Fond turco-osman „Mihai Maxim” (au fost 
depistate şi fotografiate/înregistrate pe CD materiale documentare, în special 
registre /„defter” turceşti din aceste arhive). Se poate afirma, încă în această etapă 
de debut, că Brăila - cu cetatea, târgul, portul şi kazaua („raiaua”) cu satele 
dependente - dispune deja de cea mai solidă bază documentară, din surse 
originale, de sorginte turco-osmană, dintre toate teritoriile româneşti aflate direct 
sub administraţie otomană (Hotinul, Tighina, Chilia, Cetatea Albă, ţinutul 
dobrogean, Giurgiu, Turnu, Banatul Timişoarei, Aradul, Oradea). Constituirea 
acestui fond de documente (al cărui studiu a dat naştere recent unei noi ştiinţe 
auxiliare, defterologia, care reclamă eforturi colective) este o măsură de 
siguranţă privind valorificarea materialului documentar din Turcia, care nu mai 
poate fi publicat integral şi în regim de urgenţă de către un singur cercetător, ajuns 
acum la 70 de ani. În această perspectivă, lucrarea despre Brăila, editată în cadrul 
acestui program editorial, este menită să servească şi drept catalog / opis al 
Fondului turco-osman „Mihai Maxim”, pentru specialiştii osmanişti, care se vor 
apleca asupra cercetării acestor surse istorice de mare valoare pentru Brăila 
otomană. „Copierea documentelor otomane legate de istoria românilor este 
obiectiv de maximă urgenţă” spunea Mihail Kogălniceanu încă de la 1889.

Proiectul completează cadrul informativ, cel de studiu şi de consultanţă în 
cercetare necesare pentru satisfacerea cu succes a nevoilor de cunoaştere 
academică, pentru studenţii, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii de la 
instituţiile de învăţământ din România şi din străinătate care au în programă 
cursuri de turcologie, pentru studenţii, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii de la 

f a c u l t ă ţ i l e  d e  
i s t o r i e ,  r e l a ţ i i  
i n t e r n a ţ i o n a l e ,  
ştiinţe politice, 
precum şi pentru 
alte persoane care 
nu au legătură 
d i r e c t ă  c u  
universităţile dar 
care au nevoie de 
informaţii la nivel 
a c a d e m i c :  
m u z e o g r a f i i ,  
cercetătorii din 
diferite institute de 
cercetare şi de la 
arhivele naţionale, 
j u r n a l i ş t i i ,  
diplomaţii.

Proiectul a fost 
finalizat, volumele 
au fost editate şi au 
fost deja lansate la: 
Biserica „Sfânta 
Mare Muceniţa 
P a r a s c h e v a ” ,  
r e s t a u r a t ă  d e  
Sfântul Domnitor 
Martir Constantin 
Brâncoveanu, a 
C o m u n i t ă ţ i i  
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Ortodoxe Române din Istanbul – unde au fost 
prezentate de: prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
managerul Muzeului Brăilei, prof. univ. dr. Mihai 
Maxim, directorul Centrului de Studii Turce 
„Dimitrie Cantemir” al Universităţii Bucureşti şi 
părintele prof. univ. dr. Sergiu Marcel Vlad, preot 

paroh (17 noiembrie 2013);  la sediul central al 
Arhivelor Naţionale din Bucureşti (21 noiembrie 
2013); la Standul Editurii "Istros" a Muzeului 
Brăilei, în cadrul Târgului Internaţional 
GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, de la 
Romexpo Bucureşti (23 noiembrie 2013); la Muzeul 
Brăilei, în cadrul manifestării organizate la douăzeci 
de ani de la aşezarea Sfântului Mare Ierarh Nicolae 
drept Patron şi Ocrotitor al Brăilei, în prezenţa Înalt 

Prea Sfinţiei Sale dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul 
Dunării de Jos (6 decembrie 2013).

Mulţumim pentru sprijinul acordat pentru 
promovarea programului editorial: „Info Est”, 
„Brăila Chirei”, Radio România, „Ştirea de Brăila”, 
TVR, televiziunii naţionale din Turcia şi tuturor 
celor care au preluat informaţia de pe contul de 
Facebook al Muzeului Brăilei. 

CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE 
AL MUZEULUI BRĂILEI, ÎN 2013

În anul 2013, am continuat promovarea 
rezultatelor celor două programe culturale 
finanţate de Administraţia Fondului Cultural 
Naţional: ... Un grec, doi greci, trei greci... Brăila. 
Reactivarea memoriei culturale a oraşului, 
derulat de Muzeul Brăilei, Consiliul Judeţean 
Brăila, Comunitatea Elenă Brăila,  sponsorizat de 
domnul Konstantinos Tsoukalidis, fost preşedinte 
al Camerei de Comerţ şi Industrie Eleno-Române - 
sponsor principal din Atena (Grecia) şi domnul 
Karafyllidis Athanassios - sponsor din Berlin 
(Germania) şi ... Greci, evrei, ruşi lipoveni, turci... 
Brăila. Reactivarea memoriei culturale a 
oraşului, derulat de  Muzeul Brăilei, în parteneriat 
cu Consiliul Judeţean Brăila, Comunitatea Elenă 
Brăila, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România – Comunitatea Brăila, Fundaţia 
„Obscina” a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din 
România, Brăila şi Uniunea Democrată Turcă din 
România - filiala Brăila.  

Volumul Un grec, doi greci, trei greci… 
Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului 
Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti, Editura Istros 
a  M u z e u l u i  B r ă i l e i ,  2 0 0 9 ,  3 3 0 p .  
(  h t t p : / / w w w. m u z e u l b r a i l e i . r o / i m a g e s /
docs/Volum_Greci.pdf) figurează în catalogul 
colectiv al bibliotecilor şi centrelor de 
documentare pentru învăţământul superior şi 
cercetare SUDOC - al Agenţiei Bibliografice de 
Învăţământ Superior ABES a Franţei unde poate fi 
accesat on-line, precum şi în lista de referinţe 
bibliografice despre grecii din România 
„Hellenism in Romania. An illustrated history” 
(lucrare semnată Paula Scalcău, publicată la 
Editura „Omonia” Bucureşti, în 2011). 

Cu ocazia Zilei Municipiului Brăila (20 
ianuarie 2013), a fost lansat volumul ... Greci, 
evrei, ruşi lipoveni, turci... Brăila. Reactivarea 
memoriei culturale a oraşului, Editura Istros a 
M u z e u l u i  B r ă i l e i ,  2 0 1 2 ,  4 6 0  p .  
(http://www.muzeulbrailei.ro/images/docs/Volu
mul_Greci_Evrei_RusiLipoveni_Turci_Braila.p
df) -  care figurează acum în MULTICULT, 
Galeria muzeală virtuală a minorităţilor din 
România (realizată de Institutul Naţional al 
Patrimoniului - în parteneriat cu: Muzeul Naţional 
al Ţăranului Român; Reţeaua Colecţiilor şi 
Muzeelor Etnografice Săteşti Particulare din 
România; Asociaţia Naţională de Turism Rural 
Ecologic şi Cultural şi Muzeul Secuiesc al 
Ciucului). Am primit deja şi pentru acest volum 
numeroase mesaje de apreciere: „O carte 
admirabilă, mărturie a unui trecut interesant, 
cosmopolit, de prestigiu” (Michaela Schileru, 
Toronto); „Unul dintre cele mai importante, 
serioase şi necesare studii efectuate cu o 
competenţă academică... un tablou foarte valoros 
din punct de vedere istoric şi sociologic... aproape 
un secol de istorie familială... îmi este preţios atât 
din punct de vedere sentimental, dar şi ca om de 
litere, ca jurnalist” (Denise Theodoru, Radio 
România, Bucureşti); „Mă delectez citind un 
volum de istorie şi spiritualitate dunăreană. 
Pentru mine e o trăire de suflet, brăileancă fiind.... 
De curând am revăzut Brăila... sunteţi apărătorii 
cetăţii de altădată, apărându-i singurul lucru care 
mai poate fi salvat - memoria lui a fost cândva... 
(Florentina Bran); „Vă mulţumesc din inimă 
pentru că mi-aţi dat posibilitatea să-mi retrăiesc 
copilăria, tinereţea şi maturitatea [60 de ani este, 
de fapt, o viaţă] în oraşul pe care timpul şi 
depărtarea mi l-a înstrăinat; dar nu, aţi reuşit să-l 
reînviaţi în memoria mea, în sufletul meu, de 
aceea vă mulţumesc” (Frida Ball, Israel); 
„Studiile, notele, comentariile şi documentele pe 

care le introduc în circuitul ştiinţific sunt 
nepreţuite pentru orice cercetător sau profesor de 
istorie” (dr. Paula Scalcău, istoric, Drobeta Turnu 
Severin), „util si interesant” (Adina Dragu, 
manager de proiect la Centrul de Pregătire 
Profesională în Cultură, Bucureşti), „Felicitări 
Domnului Cândea pentru înţelepciunea de care 
dă dovadă încurajând proiectele şi exprimările 
muzeale originale” (Dragoş Neamu, preşedintele 
Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, 
Bucureşti); „material excelent pe care îl putem 
folosi ca material didactic la clasă” (Cristina 
Cursa ru ,  p rofesor,  Bră i la )” ,  „Sunte ţ i  
extraordinari” (Dragoş Zisopol, preşedintele 
Uniunii Elene din România, deputat), „Aveţi tot 
respectul şi consideraţia noastră! Ne-aţi întors cu 
peste 50 de ani, într-un spaţiu foarte drag nouă şi 
cu o semnificaţie absolut extraordinară pentru 
copilăria şi evoluţia ulterioară a noastră, a 
surorilor Doina şi Iulia Popa […] Vă mulţumim, 
încă o dată pentru acest adevărat dar de Crăciun! 
Pentru noi BRĂILA a fost şi rămâne un miracol 
urban!” (dr. Doina Popa, Iaşi).

Volumele au fost oferite şi: Alteţei Sale 
Regale, Prinţul Nicolae al României, Sanctităţii 
S a l e  B a r t o l o m e u ,  A r h i e p i s c o p  a l  
Constantinopolului - Noua Roma şi Patriarh 
Ecumenic, ambasadorilor Greciei, Israelului, 
Armeniei, consulilor Rusiei, Turciei, directorului 
Centrului de Studii Neoelene al Universităţii din 
Granada (Spania). Cele două volume au tiraje 
epuizate, dar au fost traduse în limba engleză iar 
traducerile vor apărea, la Editura “Istros”, în 2014. 

Centrul Diversităţii Culturale al Muzeului 
Brăilei a fost vizitat şi anul acesta de diverse 
familii de greci, evrei şi ruşi lipoveni din România 
şi familii de greci şi evrei repatriaţi sau din 
diaspora, de brăileni români sau de altă etnie. 
Menţionăm: familia Albert şi Carina Schreiber 
(din Bucureşti), doamna Orea Anninos (din 
Grecia), doamna Mariana Vallianatou, preşedinta 
Grecilor Repatriaţi din România (din Grecia), 
Georges Kostakiotis (doctorand INALCO Franţa, 
organizator de evenimente şi excursii culturale). 
Ne-au vizitat, de asemenea, cinci grupuri de turişti 
din Grecia şi un grup de cercetători din Polonia, 
pentru care am asigurat ghidaj în Centrul Istoric şi 
în Pisc.

Centrul Diversităţii Culturale a organizat, a 
găzduit şi s-a implicat în promovarea unor 
evenimente culturale, organizate de comunităţile 
etnice brăilene: 

· Ziua Culturii Elene – eveniment organizat 
cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei, 25 martie 
1821. Organizatori: Muzeul Brăilei (Centrul 
Diversităţii Culturale şi Secţia Memoriale), în 
colaborare cu Comunitatea Elenă Brăila. 
Program: Conferinţe:  „Familii de greci în Ţările 
Române, în secolele XVI-XIX” – a prezentat prof. 
univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului 
Brăilei;  „Nikos Kazantzakis - 130 de ani de la 
naştere” – a prezentat conf. univ. dr. Zamfir Bălan, 
director adjunct al Muzeului Brăilei;  „Biserica şi 
1821” – a prezentat Haralambie Caravia, 
preşedintele Comunităţii Elene Brăila; Spectacol 
de dansuri tradiţionale greceşti susţinut de Grupul 
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„Parnassos” al Comunităţii 
Elene Brăila şi cântece 
greceşti interpretate de 
Roxana Samaras şi Alberto 
D r ă g h i c i .  L o c u l  
d e s f ă ş u r ă r i i :  s e d i u l  
Muzeului Brăilei (23 martie 
2013).

· Muzeul Brăilei a 
găzduit proiectul „Eu, tu, el, 
ea - diversitate culturală. 
Î m p r e u n ă  p e n t r u  
comunitate„ - derulat de Fundaţia „Obscina” Brăila, în parteneriat cu 
Guvernul României - Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi 
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România - filiala Brăila. La 
manifestările organizate la Brăila, în perioada 16-18 noiembrie 2013, au 
part icipat  invitaţ i  din 
R e p u b l i c a  M o l d o v a ,  
S a r i c h i o i ,  T u l c e a ,  
B o r d u ş a n i ,  F ă l t i c e n i ,  
precum şi membrii altor 
comunităţi etnice din Brăila. 
Coordonator: prof. Fedosia 
Jipa Rubanov, preşedinta 
C o m u n i t ă ţ i i  R u ş i l o r  
Lipoveni din România - 
f i l i a l a  B r ă i l a .  L o c u l  
d e s f ă ş u r ă r i i :  s e d i u l  
Muzeului Brăilei şi Centrul 
Diversităţii Culturale al 
Muzeului Brăilei (16 noiembrie 2013)

 La invitaţia comunităţilor etnice, am participat la următoarele 
evenimente culturale, care au fost fotografiate şi filmate pentru baza de date 
a Centrului Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii 
Publice, Gabriel Stoica, Marian Ghiveci):

· Sărbătoarea Purim. 
Organizator: Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din 
România - Comunitatea 
Brăila. Locul desfăşurării: 
Templul Coral Brăila (24 
februarie 2013).

· Concertul susţinut 
de Corul Zimratya din 
Ierusalim. Organizator: 
Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România - 
Comunitatea Brăila. Locul 
desfăşurării: Templul Coral 
Brăila (6 martie 2013).

· Liturghie de hram la Biserica Armeană din Brăila, oficiată de 
Arhimandritul Datev Hagopian, Întâistătătorul Bisericii Armene din 
România, însoţit de un sobor de preoţi, în prezenţa Excelenţei Sale, domnul 
Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armenia la Bucureşti şi a 
n u m e r o ş i  m e m b r i  a i  
Comunităţilor Armene din 
Brăila, Bucureşti, Galaţi, 
Suceava, Târgu Ocna şi 
Focşani. Muzeul Brăilei a 
oferit cu această ocazie 
oficialităţilor cărţi apărute la 
Editura „Istros” a Muzeului 
Brăilei şi filmul „Brăila. Mica 
Europă”. Locul desfăşurării: 
Biserica Armeană Brăila (24 
martie 2013).

· Sărbătoarea Hanuka şi concert susţinut de Bucharest Klezmer 
Band. Organizator: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - 
Comunitatea Brăila. Locul desfăşurării: Templul Coral Brăila (30 
noiembrie 2013).

  Am continuat şi anul acesta interviurile cu familiile etnicilor care 
trăiesc sau au trăit o perioadă la Brăila, cu dorinţa de a descoperi noi 
mărturii şi documente  interesante despre Brăila de altădată.

                                                                       

Muzeul Brăilei a găzduit şi anul acesta o serie de 
evenimente organizate de instituţii de învăţământ partenere

Muzeul Brăilei a asigurat materialele promoţionale, sonorizarea, filmarea, 
fotografierea (Diana Coşarcă, muzeograf; Gabriel Stoica; Marian Ghiveci). 

· Recital susţinut de soprana Cristiana Popescu şi pianista Valentina Popovciuc. 
Organizator: Liceul de Arte ”Hariclea Darclée” Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (26 februarie 2013).

· Proiectul educaţional „Muzica lumii de la sunet la suflet”, din ciclul „Femeia în 
poezia popoarelor lumii” - tema „Femeia în poezia nordică modernă”, ediţia a IV-a. 
Organizator: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (6  martie 2013).

· Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII 
reprezentând învăţământul vocaţional de artă din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, 
Ialomiţa, Tulcea, Călăraşi, Teleorman. Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Brăila şi Liceul de Artă “Hariclea Darclée” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului 
Brăilei – secţiunea „Vioară” şi Centrul Cultural „Nicăpetre” Brăila - secţiunea 
„Instrumente de suflat” (8-10  martie 2013).

· Recital de chitară clasică şi poezie. Organizator: Liceul de Arte „Hariclea 
Darclée” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (1 octombrie 2013)

· Spectacol de muzică şi poezie „Vioara – regina instrumentelor muzicale”-  
realizat în cadrul proiectului „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: 
Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila, 
Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (29 octombrie 2013)

· „Violă, violoncel, contrabas – vibraţia muzicală între acut şi grav” – în cadrul 

proiectului educaţional "Muzica lumii între sunet şi suflet". Organizatori: Colegiul 
Economic „Ion Ghica” Brăila, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Muzeul 
Brăilei. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (4 decembrie 2013)  

· Serbările copiilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 "Micul Prinţ" 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (17 şi 19 decembrie 2013)

· Concert de Crăciun. Organizator: Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila. 
Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (17 decembrie 2013)

· Audiţie muzicală dedicată Sfântului Crăciun. Organizator: Liceul de Arte 
„Hariclea Darclée” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (19 decembrie 
2013) 

VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI, ÎN 2013 

· Website-ul  a avut în anul 2013 - conform www.muzeulbrailei.ro
programului de monitorizare trafic Google Analytics: 102.451 pagini vizitate, 

16.528 vizite, din care 11.457 vizitatori unici din România – din Brăila, 

Bucureşti şi alte 41 judeţe: Galaţi, neprecizat, Vrancea, Sibiu, Iaşi, Timiş, 
Cluj, Braşov, Constanţa, 
Prahova, Buzău, Suceava, 
Argeş, Dolj, Arad, Bacău, 
Tulcea, Bihor, Neamţ, Vaslui, 
A lba ,  I a lomi ţa ,  Mure ş ,  
Hunedoara, Caraş Severin, 
Dâmboviţa, Gorj, Maramureş, 
Călăraşi, Bistriţa-Năsăud, 
Botoşani, Teleorman, Vâlcea, 
Olt, Covasna, Sălaj, Satu Mare, 
Mehedinţi, Giurgiu, Harghita, 
plus alte 71 ţări: Republica Moldova, SUA, Germania, Franţa, Europa 
(neprecizat), Italia, Marea Britanie, Grecia, Spania, Canada, Polonia, Israel, 
Turcia, Ungaria, Belarus, Rusia, Belgia, Olanda, Bulgaria, Cehia, Serbia, 
Ucraina, Elveţia, Suedia, Australia, China, India, Norvegia, Austria, Japonia, 
Irlanda, Filipine, Algeria, Albania, Brazilia, Cote d'Ivoire, Lituania, 
Macedonia, Nigeria, Tunisia, Argentina, Bosnia Herţegovina, Danemarca, 
Hong Kong, Croaţia, Luxemburg, Arabia Saudită, Slovacia Thailanda, Chile, , 
Cipru, Finlanda, Iran, Maroc, Emiratele Unite Arabe, Benin, Etiopia, Georgia, 
Iordania, Kazakhstan, Liban, Muntenegru, Mexic, Malaezia, Portugalia, 
Qatar, Senegal, Togo, Taiwan, Vietnam, Africa de Sud. 

· Website-ul   a avut în http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/
anul 2013 - conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking:  
1125 pagini vizitate, de 504 vizitatori unici din România, Grecia, SUA,  
Federaţia Rusă, Germania, Franţa, Italia, Cehia, Marea Britanie, Olanda, 
Europa (neprecizat), Israel, Ucraina etc. 

· Contul „Muzeul Brăilei”, pe reţeaua de socializare Facebook are  
5000 de prieteni (limita maximă admisă) şi 1058 suscribers din: România, 
Grecia, Italia, Marea Britanie, Canada, SUA, Germania, Republica Moldova, 
Israel, Franţa, Spania, Turcia etc. Anul acesta am postat: 3792 fotografii din 
arhiva Muzeului Brăilei, sute de texte, 413  link-uri către filmări de la  
evenimente, filme documentare, imagini Facebook, website-uri şi 
Youtube  (editor: Camelia Hristian).

        Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!  
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BRĂILA 643
Revistă a Muzeului Brăilei

Folosirea materialelor din acest număr, fără indicarea sursei,  se pedepseşte conform legii.
COORDONAREA NUMĂRULUI: IONEL CÂNDEA, ZAMFIR BĂLAN

TEHNOREDACTARE:  ROZALIA PÎRLITU
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