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ISTORIE
COLECTIVIZAREA AGRICULTURII ÎN JUDEÞUL BRÃILA
Þãranul nu înþelege, nu acceptã regulile comuniste ale jocului, pentru cã nu e pe
deplin convins de eºecul sãu în calitate de mic fermier.
(F. Fejto)
Colectivizarea reprezintã un proces care a produs transformãri esenþiale în viaþa
comunitãþilor sãteºti din judeþul Brãila, transformãri ale cãror consecinþe se resimt pânã
astãzi. Indiferent de natura cazurilor, dacã au intrat în noile G.A.C.-uri, dacã ºi-au vândut
pãmântul, preferând sã emigreze la oraº sau în afara graniþelor þãrii, toþi membrii
comunitãþii au fost deopotrivã afectaþi.
Procesele de colectivizare desfãºurate în Europa de Est au fost inspirate din procesul
similar realizat de I.V. Stalin în U.R.S.S., în anii `30. Spre deosebire de R.P. Chinezã, unde
în cinci ani (1953-1958) s-a realizat socializarea totalã a agriculturii, în Europa de Est
miºcarea de colectivizare a progresat lent. Cu excepþia Bulgariei, unde, în anul 1955, 61%
din terenurile agricole au fost integrate în cooperative, restul statelor comuniste au oscilat
între 1/3 (Cehoslovacia: 29%) ºi 1/5 (Ungaria: 22%), iar România (13%) ºi Polonia (11%)
abia au depãºit cu greu 10%.
Analiza procesului de colectivizare a agriculturii în judeþul Brãila s-a bazat pe
folosirea metodei informaþiei orale, concretizatã în interviul individual semistructurat.
Tematica a fost fixatã anterior, iar întrebãrile s-au modificat în funcþie de particularitãþile
dialogului cu persoanele intervievate. Având în vedere caracteristicile comunitãþii din
fiecare aºezare ºi ale perioadei în care a fost realizatã colectivizarea, chestionarul a avut
urmãtoarea structurã: întrebãri signalectice (nume, data, locul naºterii, domiciliul actual,
poziþia socialã); amintirea copilãriei (date despre familie, viaþã cotidianã/socialã/
religioasã, ºcoalã, prieteni, descrierea locului natal, înainte de rãzboi); amintirea
evenimentelor din timpul rãzboiului; perceperea instalãrii regimului comunist în lumea
ruralã (reacþia faþã de propaganda comunistã, faþã de activiºtii de partid); legislaþia cotelor
ºi consecinþele materiale ºi sociale asupra familiilor þãrãneºti; etape ºi metode în procesul
colectivizãrii (tactica întovãrãºirilor, formarea G.A.C-urilor, metode ºi mijloace de
presiune, formarea C.A.P-urilor ºi a I.A.S-urilor); imaginea activistului de partid;
influenþa structurilor colectiviste asupra individului ºi a comunitãþii; viaþa dupã 1989.
Interviul a fost realizat cu un numãr de 13 persoane, având o situaþie socialã ºi
pregãtire intelectualã diferite, însã informaþiile din text au surprins relatãrile domnului
Costea Vlad. Majoritatea celor intervievaþi au fost bãrbaþi, în calitatea lor de capi de
familie. Poziþia economicã, implicit socialã, a martorilor, înainte de colectivizare a variat
de la 2-3 ha la 50 ha, iar pregãtirea intelectualã de la una precarã (1-4 clase) la studii
elementare ( 7 clase, ºcoalã profesinonalã, liceu).
In general, perioada rãzboiului a coincis cu perioada copilãriei persoanei intervievate,
astfel încât majoritatea amintirilor au provenit din impactul anumitor evenimente
(pãrãsirea temporarã a localitãþii, gospodãriei, de cãtre familie, despãrþirea de un membru
al familiei ºi rechiziþiile) care au afectat cadrul familial ºi relaþiile cu membrii familiei.
Momentele sugestive care au rãmas întipãrite în memoria colectivã au fost venirea sau
plecarea armatei germane, respectiv venirea armatei sovietice, cât ºi compararea

atitudinii armatei germane/ sovietice faþã de populaþia civilã. Dialogurile au reflectat o
atitudine în general ostilã faþã de armata sovieticã, amplificatã de imaginarul copilãriei.
Nu ºtiu prea multe despre rãzboi. Amintirile sunt ale altora, ale celor care s-au întors
de pe front. Eu eram tare tânãr pe atunci ºi dezorientat, afirma Costea Vlad, de 68 de ani,
locuitor de când se ºtie al comunei Mãxineni, comunã situatã la confluenþa Buzãului cu
Siretul, dar ºi la hotarul dintre Muntenia ºi Moldova.
Procesul de colectivizare a fost iniþiat în România în cadrul Plenarei C.C. a P.M.R. din
3-5 martie 1949. La scurt timp au apãrut o serie de legi ºi decrete care aveau ca scop
constrângerea populaþiei þãrãneºti de a intra în structurile colectiviste. Costea Vlad
sublinia: când s-a trecut toatã lumea, am fost obligat sã duc animale de muncã, adicã boi
de plug, caii, care deveneau bunurile membrului cooperator. Pentru a intra în CAP eram
ameninþaþi, iar dacã nu acceptam eram torturaþi.
Prima etapã a procesului de colectivizare s-a bazat pe sistemul întovãrãºirilor,
prezentate drept asociaþii libere între þãrani, în vederea lucrãrii loturilor individuale de
pãmânt în comun (ºi cu inventar agricol), care urmau sã fie trecute sub controlul statului,
sub forma C.A.P. Întovãrãºirile au fost urmate de înfiinþarea oficiilor economice judeþene
(25 mai 1945), cu scopul colectãrii de produse agricole româneºti ºi livrarea cãtre
U.R.S.S. Acest sistem a purtat denumirea de cotã, stabilitã în funcþie de suprafaþa de
pãmânt. S-a fãcut o rotaþie a culturilor ºi s-au pus cote pe teren ºi alimente. Era ca
impozitul de azi. Cine nu-l plãtea, suferea. Ne-au luat tot, ne-au luat ºi pãmântul ºi vitele,
tãvãlug, pânã ºi dorinþa de a mai trãi.
Rezistenþa faþã de intrarea în gospodãriile agricole a crescut proporþional cu starea
materialã a fiecãruia, mijloacele de represiune fiind folosite în mod deosebit asupra
chiaburilor. Cel mai mult au avut de suferit þãranii înstãriþi ºi copii lor care au fost daþi
afarã din ºcoli sau au facut armatã la muncã grea. Lor le-a luat cu forþa pãmântul la 308,
aºa cum era o lege sau un decret atunci.
Relaþiile dintre vecini erau din ce în ce mai distante, pentru cã ne temeam cã printre
noi se aflã informatori. Aºa cã nu aveam curajul sã vorbim despre viaþã ºi siguranþã,
povestea Costea Vlad. Astfel, statul era echivalent în mentalitatea omului cu înºelãciune,
deposedare, îngrãdire. În condiþiile menþionate, cine fura mai mult trãia mai bine. Mai
furam, cã de, furam de la noi, de la colectivã.
În sat s-a înfiinþat Cãminul Cultural, unde se cântau imnuri, se lãuda conducãtorul,
erau citite articole de presã comuniste din Scânteia ºi Flacãra.
Deºi pãmânturile au fost recuperate dupã 1989, foarte puþini dintre cei intervievaþi
sunt implicaþi în activitãþi agricole. Dupã cãderea lui Ceauºescu am reuºit sã intru în
posesia pãmântului, dar ce folos!? Nu pot sã-l lucrez cã n-am bani, pensia fiind foarte
micã.
Cercetarea din 2006 s-a bazat pe cazuri individuale, nu colective, ºi nu a fost antrenatã
întreaga comunitate ruralã. Cercetarea poate fi completatã ºi continuatã ºi în alte sate din
perimetrul judeþului Brãila, pentru a putea stabili asemãnãri ºi particularitãþi existente în
timpul procesului de colectivizare.
Cãtãlina MÂRZA

RELAÞII PUBLICE
DESPRE PROMOVARE, PARTENERIATE ªI EVENIMENTE SPECIALE - ÎN 2011
Activitatea serviciului "Relaþii Publice" se
deruleazã pe douã paliere: a) adaptarea permanentã a
strategiei de relaþii publice pentru atragerea a cât mai
multe categorii de public cãtre muzeu, dezvoltarea
parteneriatelor ºi crearea de evenimente speciale,
realizarea materialelor de promovare, mediatizarea
tuturor evenimentelor Muzeului Brãilei, conservarea
ºi valorificarea arhivelor foto-video ºi b) dezvoltarea
infrastructurii culturale ºi materiale a Centrului
Diversitãþii Culturale - instrument de promovare a
Muzeului Brãilei ºi judeþului Brãila, în þarã ºi
strãinãtate.
Strategia de relaþii publice a Muzeului Brãilei
este stabilitã pornind de la categoriile de public þintã
vizate ºi analizând permanent evoluþia vizitatorilor
reali ºi caracteristicile lor socio-demografice,
precum ºi
evoluþia
vizitatorilor
virtuali - prin
monitorizare
a traficurilor
pe website-uri
ºi Facebook ºi
a n a l i z a
feedback-ului.
Periodic, se
întocmesc
rapoarte ºi
statistici.
Toate
evenimentele
Muzeului
Brãilei sunt

promovate
permanent
prin poster,
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invitaþie, comunicat de presã, apoi diseminate cãtre:
mass-media localã ºi naþionalã, pe liste de e-mail-uri,
portalurile Consiliului Judeþean Brãila, CIMEC,
RNMR, "Brãila Chirei", în publicaþii specializate de
promovare turisticã, website, Facebook.
Presa este monitorizatã permanent ºi sunt
arhivate copii dupã apariþiile în presa scrisã ºi copii
ale emisiunilor televizate cu apariþiile specialiºtilor
Muzeului Brãilei. Sunt conservate, de asemenea,
fotografiile ºi imaginile filmate de la toate
evenimentele Muzeului Brãilei - material care este
valorificat prin postare on-line ºi prin realizarea de
filme documentare pentru promovarea Muzeului
Brãilei ºi a patrimoniului judeþului Brãila.
Sunt permanent actualizate cele 2 website-uri www.muzeulbrailei.ro - website-ul oficial al
Muzeului Brãilei - ºi http://diversitate-culturalamuzeulbrailei.ro, ambele cu variante în limbile
românã, englezã ºi francezã, respectiv limbile
românã, englezã ºi greacã. În anul 2011, website-ul
www.muzeulbrailei.ro a atras (conform datelor
programului de monitorizare a traficului
http://www.google.com/analytics/): 16.572 vizite,
respectiv 10.703 vizitatori unici ºi 95.928 pagini
vizitate din care: 14.638 vizite din România (din 60
oraºe: Brãila - 6.676, Bucureºti - 3.096, Galaþi 1.001, Timiºoara - 387, Buzãu - 302, Iaºi - 295,
Braºov - 270, Cluj-Napoca - 254, Constanþa - 207,
Sibiu - 200, Târgu Mureº - 143, Arad - 139, Suceava 130, Craiova - 128, Piteºti - 127, Ploieºti - 124,
Focºani - 87, Baia Mare - 86, Tulcea - 76, Bacãu - 74,
Târgoviºte - 67, Oradea - 61, Piatra Neamþ - 57,
Râmnicu Vâlcea - 55, Botoºani - 51, Alba Iulia - 47,
Târgu Jiu - 46, Drobeta Turnu Severin - 43, Deva 33, Cãlãraºi - 31, Bistriþa - 29, Bârlad - 27, Paºcani 25, Reºiþa - 24, Satu Mare - 24, Slobozia - 23, Slatina

- 22, Zalãu - 21, Vaslui - 18, Giurgiu - 17,
Alexandria - 15, Sighiºoara - 15, Cristuru Secuiesc 11, Gherla - 9, Miercurea Ciuc - 6, Hunedoara - 5,
Lugoj - 4, Turda - 4, Câmpulung - 4, Topliþa - 4, Aiud
- 3, Cernavodã - 3, Carei - 3, Fãlticeni - 3, Curtea de
Argeº - 2, Cugir - 2, server necunoscut - 2, Moldova
Nouã - 1, Bãile Herculane - 1, Otopeni - 1) ºi restul
din 66 þãri (respectiv: Moldova - 418, SUA - 172,
Grecia - 159, Franþa - 143, Germania - 142, Italia 121, Canada - 96, Spania - 85, Marea Britanie - 68,
server necunoscut - 66, Elveþia - 43, Bulgaria - 39,
Ungaria - 36, Brazilia - 34, Rusia - 29, Belgia - 23,
Ucraina - 23, Turcia - 22, Chile - 19, Cehia - 17, Israel
- 15, Polonia - 14, Austria - 13, Olanda - 10, Suedia 10, Norvegia - 7, Belarus - 6, Serbia - 6, China - 6,
Irlanda - 5, Cipru - 4, Emiratele Arabe - 4,
Danemarca - 4, Slovacia - 4, Filipine - 4, Portugalia 4, Tunisia - 4, Croaþia - 3, Nigeria - 3, Noua Zeelandã

Tineri vizitatori la Muzeul Brãilei
Camelia HRISTIAN
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- 3, Vietnam - 3, Finlanda - 3, Japonia
- 3, Egipt - 3, Columbia - 3, Estonia 2, Lituania - 2, Algeria - 2, Cote
d'Ivoire - 2, Macedonia - 2, Malaezia 2, India - 2, Luxembourg - 2, Algeria 2, Arabia Sauditã - 2, Argentina - 2,
Letonia - 1, Kenya - 1, Quatar - 1,
Mongolia - 1, Albania - 1, Réunion 1, Hong Kong - 1, Muntenegru - 1,
Benin - 1, Azerbaijan - 1, Iran - 1,
Indonezia - 1, Slovenia - 1). Traficul
pe website-ul Centrului Diversitãþii
Culturale http://diversitateculturala-muzeulbrailei.ro/ a fost,
conform rapoartelor
http://extremetracking.com/ pentru
2011, 1.322 vizitatori unici din 25
þãri: România - 1020, SUA - 109,
Grecia - 94, Franþa - 13, Germania 11, Italia - 8, Canada - 7, Federaþia
Rusã - 7, Marea Britanie - 6, Moldova
- 5, Spania - 4, Europa (neprecizat) 4, Israel - 3, Olanda - 2, Bulgaria - 2,
Belgia - 2, Oman - 2, Indonezia - 2,
Cipru - 1, Suedia - 1, Australia - 1,
Turcia - 1, Egipt - 1, Irlanda - 1,
Norvegia - 1.
În 2011, începând din luna
februarie, am iniþiat ºi derulat o
campanie susþinutã de promovare a
Muzeului Brãilei ºi a patrimoniului
judeþului Brãila, prin intermediul
reþelei de socializare Facebook cont „Muzeul Brailei”. Obiectivele
de relaþii publice propuse: creºterea
vizibilitãþii Muzeului Brãilei în
comunitatea localã, naþionalã ºi
internaþionalã, sensibilizarea copiilor
ºi tinerilor, dar ºi a adulþilor pentru
valorile de patrimoniu, creºterea
numãrului participanþilor la
evenimentele culturale ºi a numãrului
de vizitatori virtuali pe website-uri,
creºterea veniturilor din vânzarea de
carte editatã la Editura „Istros” a
Muzeului Brãilei, dezvoltarea
parteneriatului cu comunitatea localã,
promovarea pe plan local ºi
internaþional a judeþului Brãila,
pentru revitalizarea ºi dezvoltarea
turismului. Pânã la finele lunii
decembrie 2011, contul „Muzeul
Brailei” a reuºit sã atragã 2793
prieteni (din Brãila, din alte oraºe din
România ºi din alte þãri - Grecia,
SUA, Italia, Franþa, Canada, Italia,
Israel, Turcia, Germania, Republica
Moldova, Spania etc., inclusiv zeci de
jurnaliºti din presa naþionalã ºi
diaspora). Au fost postate sute de
texte, 4226 fotografii, 30 filme
documentare ºi 117 filmãri de la
evenimente culturale. Feedback-ul aprecierile ºi comentariile care pot fi
vizualizate pe cont - demonstreazã
eficienþa acestui mod de relaþionare
cu publicul.
O atenþie specialã acordãm
„Parteneriatelor” cu instituþiile de
învãþãmânt, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Brãila ºi organizaþiile nonguvernamentale. Anul acesta am
încheiat noi parteneriate ºi au fost
revitalizate parteneriate mai vechi.
Pentru activitãþile organizate în
parteneriat, Muzeul Brãilei a asigurat,
în unele cazuri, asistenþã de
specialitate, logisticã ºi/sau spaþiu
pentru desfãºurarea evenimentului, în
alte cazuri, Muzeul Brãilei a
sponsorizat evenimentul respectiv cu
cãrþi de la Editura „Istros” ºi, pentru

toate aceste acþiuni, serviciul "Relaþii
Publice" a asigurat promovare (afiº,
comunicat de presã, invitaþie tipãritã
sau on-line, postare pe website ºi
Facebook) ºi elemente de background
(sonorizare, fotografiere, filmare).
Ca în fiecare an, ne-am alãturat
Reþelei Naþionale a Muzeelor din
România ºi Ambasadei Franþei în
R o m â n i a , p e n t r u o rg a n i z a r e a
evenimentului Noaptea Muzeelor eveniment patronat de Consiliul
Europei ºi UNESCO (15 mai) formulã care asigurã Muzeului Brãilei
vizibilitate la nivel european, prin
promovarea pe portalul „Le Nuit des
Musees Européens”. Am participat, de
asemenea, la întâlniri ºi seminarii
organizate în cadrul unor proiecte
finanþate, gestionate de Reþeaua
Naþionalã a Muzeelor din România
(Muzeul Brãilei este membru RNMR,
de la înfiinþare, în 2006) - ºi la
Seminarul de educaþie muzealã
„Modele de bunã practicã în 2011” organizat de Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional - Direcþia
Patrimoniu Cultural (organizat la
Muzeul Naþional de Istorie Naturalã
„Grigore Antipa” Bucureºti, 16-17
noiembrie 2011).
Muzeul Brãilei a participat ºi
anul acesta la manifestãrile Zilele
Brãilei - eveniment organizat de:
Consiliul Judeþean Brãila ºi Primãria
Municipiului Brãila, în parteneriat cu
Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Brãila, Biblioteca Judeþeanã "Panait
Istrati" Brãila, Casa de Culturã a
Municipiului Brãila, Teatrul "Maria
Filotti" Brãila, Direcþia Judeþeanã
pentru Culturã ºi Patrimoniu Naþional
Brãila, Muzeul Brãilei, Uniunea
Artiºtilor Plastici - filiala Brãila,
Muzica Militarã a Garnizoanei Brãila,
comunitãþile etnice brãilene, Zona
Liberã Brãila, Liceul de Artã "Hariclea
Darclée" Brãila, Palatul Copiilor
Brãila, Liceul cu Program Sportiv
Brãila ºi alte unitãþi de învaþãmânt din
judeþul Brãila - cu câteva filme
documentare despre Muzeul Brãilei ºi
Brãila, inclusiv filmele realizate în
cadrul programului „Un Grec, doi
Greci, trei Greci… Brãila. Reactivarea
memoriei culturale a oraºului Brãila.
Cazul Comunitãþii Greceºti” - care au
putut fi vizionate în cadrul
evenimentului, precum ºi o expoziþie
de carte editatã la Editura „Istros” a
Muzeului Brãilei.
Editura „Istros” ºi-a promovat, în
2011, volumele publicate, ºi în cadrul
unor evenimente de profil organizate
la nivel naþional: Salonul de Carte ºi
Presã AMPLUS 2011 - ediþia a XVI-a,
organizat de AMPLUS International
Ltd. (Muzeul Naþional de Istorie a
României Bucureºti, 2-6 martie 2011),
Salonul de Carte, Presã, Muzicã ºi
Tradiþii Artizanale - ediþia I, organizat
de Amplus International Ltd. (Mediaº,
6-10 septembrie 2011), Târgul
Internaþional GAUDEAMUS - Carte
de învãþãturã - ediþia a 18-a,
manifestare iniþiatã ºi organizatã de
Radio România (Pavilionul central
ROMEXPO Bucureºti, 23-27
noiembrie 2011).
*
Legat de Centrul Diversitãþii

Culturale al Muzeului Brãilei, am
continuat, ºi în 2011, activitatea de
documentare în bibliotecã ºi campania
de depistare a unor mãrturii ale
trecutului oraºului în colecþii de familie
ºi în memoria brãilenilor, pentru
dezvoltarea bazelor de date despre
comunitãþile etnice din Brãila. Avem
scrise ºi douã proiecte de finanþare - cu
parteneri comunitãþi etnice din România
- care vor fi adaptate în 2012, în funcþie
de criteriile de eligibilitate ale liniilor de
finanþare pe care le avem în vedere. Nu
excludem nici ideea de sponsorizare
pentru aceste proiecte. Existã restricþii
de ordin legislativ care nu ne permit sã
punem în practicã, din bugetul alocat
muzeului, idei originale de promovare a
oraºului nostru. Un sprijin financiar din
mediul privat, aparent nesemnificativ ca
valoare, poate sã ne ajute sã concretizãm
împreunã un proiect. Orice sponsor
beneficiazã, evident, de avantaje de
ordin publicitar (pe materialele tipãrite,
video, on-line, în cadrul evenimentelor
speciale ºi în mass-media) în România ºi
strãinãtate. Nu excludem nici ideea de
voluntariat pentru aceste proiecte.
Persoanele care doresc sã se implice în
activitãþi de cercetare de teren, istorie
oralã ºi relaþii publice sunt aºteptate
alãturi de noi.
Centrul Diversitãþii Culturale a
fost vizitat ºi anul acesta de diferite
familii de greci din Brãila, de familii de
greci repatriaþi sau din diaspora, de evrei
din diaspora, dar ºi de brãileni - români
sau de altã etnie - în special studenþi sau

„DEZVELIREA PLÃCILOR COMEMORATIVE
ÎN ONOAREA A DOUÃ PERSONALITÃÞI BRÃILENE:
ANDREAS EMBIRIKOS ªI IANNIS XENAKIS”
(9 MAI 2011)

La dezvelirea plãcii comemorative
"Iannis Xenakis"

Alocuþiune: prof. univ. dr. Ionel Cândea,
directorul Muzeului Brãilei

Alocuþiuni: dl. Georgios Poukamissas,
ambasadorul Republicii Elene la Bucureºti ºi
dl. Haralambie Caravia,
preºedintele Comunitãþii Elene Brãila

Vizitatori din Grecia la
Centrul Diversitãþii Culturale al Muzeului Brãilei
(28 octombrie 2011)

alte persoane interesate de istoria,
tradiþiile sau alte aspecte culturale ale
comunitãþilor etnice. Mediateca
centrului (care include periodice, cãrþi ºi
filme documentare) este deja
funcþionalã ºi poate fi accesatã gratuit de
public. Pentru o parte dintre vizitatorii
noºtri, sosiþi din strãinãtate, am asigurat
ghidaj în Centrul Istoric al Brãilei. Am
promovat permanent Centrul
Diversitãþii Culturale prin e-mail,
website-uri, reþele de socializare,
portaluri specializate ºi prin evenimente
speciale.
Astfel, Centrul Diversitãþii
Culturale a organizat evenimentul 25
martie - Ziua Naþionalã a Greciei - care
a inclus vizionarea de filme
documentare (24 martie 2011) ºi a

„Ziua Naþionalã a Greciei”.
Grupul „Parnassos” al Comunitãþii Elene Brãila
(25 martie 2011)

Alocuþiune: dl. Konstantinos Dimadis,
profesor de filologie neoelenã la Freie Universität Berlin

Alocuþiune: dl. Jose-Maria Queiros,
directorul Institutului Francez Iaºi

Întâlnire cu oaspeþii din
Grecia, Franþa ºi Germania

Camelia HRISTIAN
(continuare în pag. 20)
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gãzduit una din Întâlnirile
profesorilor de limba rusã participanþi la manifestãrile
prilejuite de Festivalul Filmului
Rusesc. Organizatori: Universitatea
din Bucureºti - Catedra de filologie
rusã ºi Departamentul Servicii pentru
Studenþi ºi Comunitatea Ruºilor
Lipoveni din România. Coorganizatori: Prefectura Judeþului
Brãila, Consiliul Judeþean Brãila,
Primãria Municipiului Brãila, Casa
Tineretului din Brãila. Locul
desfãºurãrii: Centrul Diversitãþii
Culturale al Muzeului Brãilei (3
august 2011).
Evenimentul de dezvelire a
unor plãci comemorative în onoarea
a douã personalitãþi brãilene, de
origine greacã: Andreas Embirikos ºi
Iannis Xenakis, organizat de
Comunitatea Elenã Brãila, a inclus o
întâlnire cu oaspeþi din Grecia,
Franþa ºi Germania, organizatã la
Muzeul Brãilei. Au rostit, cu acest
prilej, alocuþiuni: domnul Georgios
Poukamissas, ambasadorul
Republicii Elene la Bucureºti,
domnul Konstantinos Dimadis,
profesor de filologie neoelenã la
Freie Universität Berlin, domnul
Jose-Maria Queiros, directorul
Institutului Francez Iaºi,
reprezentanþi ai Prefecturii Judeþului
Brãila, Consiliului Judeþean Brãila,
Primãriei Brãila, Muzeului Brãilei,
Comunitãþii Elene Brãila. Locul
desfãºurãrii: Centrul Diversitãþii
Culturale al Muzeului Brãilei (9 mai
2011).
La invitaþia Comunitãþii
Elene Brãila, Centrul Diversitãþii
Culturale al Muzeului Brãilei a
participat ºi la evenimentul de
prezentare a tradiþiilor minoritãþilor
etnice ºi românilor din Brãila - inclus
în proiectul "Brãila - culturã, locuri,

tradiþii ºi obiceiuri strãvechi",
implementat de Primãria
Municipiului Brãila. A fost realizatã,
cu acest prilej, o fotoexpoziþie (30
planºe) - care prezintã aspecte din
istoria comunitãþii greceºti de la
Brãila, personalitãþi ºi familii
renumite de greci ale oraºului,
elemente urbane, mãrturii ale
influenþei culturii greceºti la Brãila,
dar ºi evenimente importante din
viaþa Comunitãþii Elene de la Brãila ºi au fost expuse rezultate ale
programului cultural „Un Grec, doi
Greci, trei Greci… Brãila.
Reactivarea memoriei culturale a
oraºului Brãila. Cazul Comunitãþii
Greceºti”, derulat de Muzeul Brailei
în parteneriat cu Consiliul Judeþean
Brãila ºi Comunitatea Elenã Brãila, cu
sprijinul Administraþiei Fondului
Cultural Naþional ºi a doi sponsori - dl.
Konstantinos Tsoukalidis (Grecia) ºi
dl. Karafyllidis Athanassios
(Germania). Locul desfãºurãrii:
Faleza Dunãrii (3-4 decembrie 2011).
Centrul Diversitãþii Culturale
a fost co-organizator pentru
Concertul Coral susþinut de Corul
Municipal al Conservatorului
Alexandreios din Giannitsa (Grecia).
Organizatori: Consiliul Judeþean

„Festivalul Filmului Rusesc”,
întâlnire a profesorilor de limba rusã.
Alocuþiune: dna Jipa Rubanov Fedosia,
preºedinta Comunitãþii Ruºilor Lipoveni Brãila
(3 august 2011)

Sãrbãtoarea „Purim”. Alocuþiune: dl. David Segal Iancu,
preºedintele Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din
România - Comunitatea Brãila (26 martie 2011)

Alãturi de doamna Veronica Macri,
subprefect al judeþului Brãila

Sãrbãtoarea „Hanuka”
(22 decembrie 2011)
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Colindãtori de la Grãdiniþa „Sfântul Nicolae” Brãila

Recitalul Olimpicilor
de la Liceul de Artã "Hariclea Darclée" Brãila

Festivitatea de premiere
a Concursului Internaþional de Creaþie Literarã
„Hai, despre copilãrie sã vorbim!”

Muzeul Brãilei a gãzduit ºi anul acesta o serie de evenimente
organizate de instituþii de învãþãmânt partenere

„BRÃILA - CULTURÃ, LOCURI,
TRADIÞII ªI OBICEIURI STRÃVECHI”
(3-4 decembrie 2011)

Unul dintre panourile expoziþionale

Brãila, Instituþia Publicã de
Spectacole - Orchestra Simfonicã
"Lyra" Brãila, Comunitatea Elenã
Brãila, în colaborare cu Societatea
Filarmonicã "Lyra" Brãila ºi Muzeul
Brãilei - Centrul Diversitãþii
Culturale. Locul desfãºurãrii: Sala
"Dr. Nicu Teodorescu" a Palatului
"Lyra" Brãila (17 mai 2011).
La invitaþia unor comunitãþi
etnice din Brãila, am participat la
diferite evenimente organizate de
acestea, unde am realizat fotografii ºi
filme pentru baza de date a Centrului
Diversitãþii Culturale: Ziua Eroului
Turc, în prezenþa Consulului General
al Republicii Turcia la Constanþa
(Cimitirul Turcesc, 18 martie 2011),
Ziua Naþionalã a Greciei (Biserica
Buna Vestire Brãila ºi sediul
Comunitãþii Elene Brãila, 25 martie
2011), Sãrbãtoarea Purim (Templul
Coral Brãila, 26 martie 2011),
Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti (Biserica
Buna Vestire Brãila ºi sediul
Comunitãþii Elene Brãila, 25 aprilie
2011), Sãrbãtoarea Hanuka (Templul
Coral Brãila, 22 decembrie 2011),
Sãrbãtoarea Crãciunului (Sediul
Comunitãþii Elene Brãila, 26
decembrie 2010).

„Ziua Eroului Turc” - depunere de coroanã,
dna Zarife Zodilã, preºedinta Uniunii Democrate Turce
din România - filiala Brãila (18 martie 2011)

·
A III-a ediþie a Simpozionului Dimensiunea Eminescianã a fiinþei noastre,
organizat de Colegiul Economic „Ion Ghica” Brãila (25 ianuarie 2011).
· Femeia în poezia rusã - etapã a proiectului educaþional „Poezia rusã de la slovã la
slavã”, din ciclul de manifestãri „Femeia în poezia popoarelor lumii”. Organizatori:
Colegiul Economic „Ion Ghica” Brãila, ªcoala cu Clasele I-VIII „A. S. Puºkin” Brãila,
Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila, Casa de Culturã a Municipiului Brãila ºi
Muzeul Brãilei (7 martie 2011).
· Festivitatea de premiere a Concursului Internaþional de Creaþie Literarã Hai,
despre copilãrie sã vorbim! - concurs organizat de ªcoala cu Clasele I-VIII „Ion
Creangã” Brãila. Preºedintele juriului a fost scriitorul Nicolae Bãciuþ (5 martie 2011).
· Recitalul Olimpicilor de la Liceul de Artã "Hariclea Darclée" Brãila (24 martie
2011).
· Piotr Ilici Ceaikovski - balada sufletului rus - etapã a proiectului educaþional
„Poezia rusã de la slovã la slavã”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brãila,
ªcoala cu Clasele I-VIII „A. S. Puºkin” Brãila, Liceul de Artã „Hariclea Darclée”
Brãila, Casa de Culturã a Municipiului Brãila ºi Muzeul Brãilei (11 mai 2011).
· Cinematografia rusã - profunzime ºi substanþã - etapã a proiectului educaþional
„Poezia rusã de la slovã la slavã”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brãila,
ªcoala cu Clasele I-VIII „A. S. Puºkin” Brãila, Liceul de Artã „Hariclea Darclée”
Brãila, Casa de Culturã a Municipiului Brãila ºi Muzeul Brãilei (15 iunie 2011).
· Recitalul Olimpicilor de la Liceul de Artã "Hariclea Darclée" Brãila (14 aprilie
2011).
· Festivitatea de premiere a Concursului Internaþional de Creaþie Literarã „Ars
Nova”, ediþia a IX-a, organizat de Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila, în
colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Brãila, Primãria Municipiului Brãila ºi
Muzeul Brãilei. Premiile au constat în cãrþi oferite de Editura „Istros” a Muzeului
Brãilei (6 mai 2011).
· Manifestarea de deschidere a Zilelor Liceului Teoretic „Panait Cerna” Brãila,
desfãºuratã sub genericul Prietenii lui Panait Cerna (5 octombrie 2011).
· Lansarea proiectului educaþional Poezia arabã sau constelaþia deºertului, proiect
realizat la iniþiativa Colegiului Economic „Ion Ghica” Brãila, în colaborare cu Muzeul
Brãilei, Inspectoratul ªcolar Judeþean Brãila, Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila,
Colegiul Naþional „Ana Aslan” Brãila, ªcoala Popularã de Artã „Vespasian Lungu”
Brãila, Biblioteca Judeþeanã „Panait Istrati” Brãila, Palatul Copiilor ºi Elevilor Brãila,
Ziarul „Obiectiv Vocea Brãilei” ºi TV Brãila (28 noiembrie 2011).
·
Serbãrile Crãciunului. Organizator: Grãdiniþa „Sfântul Nicolae” Brãila (16
decembrie 2011).
· Serbãrile Crãciunului. Organizatori Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 Brãila
(17 decembrie 2011).
Mulþumim tuturor acestor instituþii partenere pentru cã au ales sã colaboreze cu noi!
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