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PROIECT CULTURAL FINANȚAT DE
UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Muzeul Brăilei „Carol I” a derulat – în perioada martie - 18 decembrie 2015
– un program cultural câştigat în cadrul sesiunii 2015 a concursului organizat de
Uniunea Arhitecţilor din România. Finanţare: 23.000 lei din Fondul „Timbrul
arhitecturii” pentru proiectul cultural: Editarea albumului monografic: Ionel
Cândea, "Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare" (bilingv
română/engleză). Albumul este însoţit de un CD cu planuri şi machetă 3D, autori:
arh. dr. Costel Drăgan – arhitectul şef al Judeţului Brăila şi arh. Marian Ion –
arhitectul şef al Municipiului Brăila. Concepere şi scriere proiect: Camelia Hristian,
muzeograf – şef Serviciul
Financiar Contabil şi Relaţii
Publice al Muzeului Brăilei „Carol
I” şi prof. univ. dr. Ionel Cândea,
managerul Muzeului Brăilei
„Carol I”. Echipa de proiect: prof.
univ. dr. Ionel Cândea – manager de
proiect şi autor; arh. Costel Drăgan
– consultant ştiinţific; arh. Marian
Ion – consultant ştiinţific; conf.
univ. dr. Constantin Ardeleanu –
traducător; Camelia Hristian – PR
officer, corector, DTP; Rozalia
Pîrlitu – tehnoredactor, DTP;
Mariana Vernescu, responsabil
financiar. Parteneri: Academia
Română – Institutul „Nicolae
Iorga” Bucureşti; Academia
Română – Institutul de Studii Sud
Est Europene Bucureşti; Academia
Română – Institutul de Arheologie
Iaşi; Eurl A. Manoilesco
Architectes – Paris (France); The
Isis Press Istanbul (Turcia).
Parteneri media: Revista
„Arhitectura” a Uniunii
Arhitecţilor din România, Radio România Cultural şi TVR2.
***
Lucrarea reconstituie, pe trei mari secțiuni, cea mai mare și mai
importantă cetate otomană din stânga Dunării de Jos, Cetatea Brăilei, din
perspectivă istorică, dar și a evoluției arhitecturale – de la edificarea (ridicarea) sa,
începută de turci în octombrie 1540, până la momentul demolării ei, în anii 18301831, o serie de vestigii ce îi aparțin rămânând sub nivelul de călcare de astăzi.
Anexând Brăila în 1538, Suleiman Legiuitorul a ordonat și constituirea unei
fortificații, începând cu 1540, dar care nu era gata în 1546. Amplasamentul și
aspectul ei de început, precum și evenimentele prin care a trecut, i-au pricinuit
modificări pe care am încercat să le identificăm, etapă cu etapă. Cunoaștem, pe cale
documentară, cele trei asedii la care a fost supusă în secolul al XVI-lea, adică cel al
lui Ioan Vodă cel Cumplit (mai 1574) și cele în care Mihai Viteazul prin Banul
Manta a lovit în două rânduri – 1594 și 1595 – cetatea, reușind să o elibereze pentru
scurtă vreme. Otomanii, revenind în cetate, o repară – refac zidurile ei distruse
anterior. Un fapt ce a trebuit lămurit este
dacă încă din secolul al XVI-lea, adică
de la începutul ei, citadela (cetatea)
beneficia și de o fortificație pentru
așezarea civilă, așa cum se înțelege din
unele relatări ale evenimentelor de mai
sus. În veacul al XVII-lea, cetatea va fi
lovită puternic, în 1659, de Mihnea al
III-lea, domnul Țării Românești, care „o
arde”, după relatarea lui Miron Costin,
la momentul răscoalei sale contra Porții.
Odată cu secolul al XVIII-lea, cetatea a
fost amplificată, în sensul realizării unui
val cu șanț și palisadă care a înconjurat
așezarea civilă. Am analizat dacă aceste
lucrări înseamnă un lucru nou sau ele
doar reparau și eventual dezvoltau
realități mai vechi. Lovitura puternică
primită în 1810, la un veac după asediul
din 1711, se poate „citi” în diferențele ce
apar între planul austriac din 1790 și cel
otoman din 1819, ultimul de dinaintea
d e m o l ă r i i o rd o n a t e d e r u ș i .
R e c o n s t i t u i re a c e t ă ţ i i re c l a m ă
cunoaşterea unor documente de arhivă
aflate la BOA – Arhiva Otomană de pe
lângă Președinția Consiliului de
Miniștri al Republicii Turcia (T.C.
Bașbakanlɩk Osmanlɩ Arșivi) – din
Istanbul, ce au fost şi continuă să fie
scoase la lumină, la fel cum investigaţiile
arheologice de ultimă oră aduc

importante lămuriri problematicii ridicate de o astfel de tentativă. Un alt segment
al lucrării a identificat vestigiile rămase din Cetatea Brăilei, între care dețin un loc
important Pulberăria nouă și hrubele cu caracter militar. Restaurarea acestora, a
unora dintre ele, reprezintă o provocare dintre cele mai importante pentru edilii și
locuitorii Brăilei. Am încercat să identificăm acele suprafețe din aria vechii cetăți
unde sunt posibile și reconstituiri ale elementelor dispărute, de exemplu ale
bastioanelor, cel puțin la înfățișarea lor ultimă, de acum două veacuri (1819). Am
beneficiat în acest demers de o nouă și importantă descoperire din zona de sud a
ultimei fortificații: un acces către și dinspre ultimul bastion al fortificației (val –
palisadă – șanț), cu mari șanse de a fi restaurată și astfel pusă în valoare. Punerea în
valoare va însemna un program ce va cuprinde restaurarea unor vestigii rămase din
cetate (Pulberăria nouă, Poterna, Zidul IV – val și șanț cu palisadă; Acces – intrare
– ieşire – spre bastionul extrem sudic) şi apoi valorificarea sa turistică și muzeistică.
(prof. univ. dr. Ionel Cândea).
CD-ul include: 1. Planuri istorice; 2. Cetate – Hrube – Pulberărie; 3.
Suprapunere cetate
peste planul actual al
Brăilei; 4.1. Plan
machetă 1790; 4.2.
Plan machetă 1819;
4.3. Plan machetă –
reconstituire; 5. Traseu
vizitare obiective
Brăila; 6. Borne marcaj
laser; 7. Panou afișaj.
Lucrarea este un
semnal de salvare,
temelia unor proiecte
viitoare, un instrument
ştiinţific şi de
promovare a celui mai
fascinant brand turistic
al Brăilei.
Albumul a fost lansat
la: Festivalul de C'Arte
Brăila, ediţia I (24
octombrie 2015),
Centrul de Cultură
Arhitecturală al
Uniunii Arhitecţilor
din România,
Bucureşti (2 noiembrie
2015), Muzeul Ţării
Făgăraşului „Valer
Literat”, jud. Braşov (5
noiembrie 2015) şi
Târgul de Turism al
României, ROMEXPO
Bucureşti (13
noiembrie 2015).
Evenimentul de lansare
a albumului de la
ROMEXPO figurează
şi în catalogul tipărit (în
limbile română şi
engleză) al Târgului de
Turism al României
2015, ediţia de toamnă.
Proiectul a mai fost
promovat prin:
interviuri la Radio
România şi TVR2,
articol ştiinţific
publicat în Revista
„Arhitectura” a
Uniunii Arhitecţilor
din România, în
emisiunea „Arte, carte
şi capricii” - la TVR2 şi
la sesiunea publică de
comunicări a
rezultatelor proiectelor
finanțate din „Timbrul
Arhitecturii”,
organizată de Uniunea
Arhitecţilor din
România (20
noiembrie 2015),
precum şi on-line.

Camelia HRISTIAN
(continuare în pag. 20)
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PROIECT EDITORIAL FINANŢAT DE
ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL
Muzeul Brăilei „Carol I” a derulat – în perioada 20 iulie - 21 decembrie 2015 – un program
editorial câştigat în cadrul sesiunii 2015 a concursului organizat de Administraţia Fondului Cultural
Naţional. Finanţare: 31.000 lei pentru proiectul editorial: „Documente privind istoria Brăilei.
Răspunsuri la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăila”, editori: Ionel Cândea,
Costin Croitoru (640 pagini). Concepere şi scriere proiect: Camelia Hristian, muzeograf - şef
Serviciul Financiar Contabil şi Relaţii Publice al Muzeului
Brăilei „Carol I”. Echipa de proiect: prof. univ. dr. Ionel
Cândea – manager de proiect şi editor; dr. Costin Croitoru
– editor, Camelia Hristian – PR officer şi corector; Rozalia
Pîrlitu – tehnoredactor şi DTP; Evdochia Smaznov –
tehnoredactor şi DTP; Mariana Vernescu, responsabil
financiar. Parteneri: Arhiepiscopia „Dunării de Jos”
Galaţi, Academia Română – Institutul „Nicolae Iorga”
Bucureşti, Academia Română – Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” Bucureşti, Academia Română – Institutul
de Studii Sud Est Europene Bucureşti, The Isis Press
Istanbul (Turkey), Academia Română – Institutul de
Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” Bucureşti.
Titlul inaugurează, la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei
„Carol I”, o nouă serie de documente istorice, filologice și
etnografice privitoare la Brăila și judeţul ei.
***
Cartea aduce în faţa specialiştilor (istorici,
arheologi, lingvişti, etnografi, antropologi, sociologi) şi a
publicului larg, un important şi foarte bogat fond de
manuscrise din secolul al XIX-lea, de la Biblioteca
Academiei Române, respectiv Răspunsurile transcrise la
Chestionarele Odobescu şi Hasdeu despre judeţul Brăila, publicate pentru prima oară şi în
integralitate, material de o excepţională valoare pentru etnoistoria românească, la care se adaugă
studii şi indici (geografic şi de nume proprii).
A fost o lucrare cu grad de dificultate ridicat atât pentru editori cât şi pentru echipa
redacţională (scrierea în documentele fascimilate este specifică perioadei respective iar manuscrisele
sunt, pe alocuri, greu de descifrat).
În cultura română, etnoistoria (investigarea şi cercetarea datelor oferite de tradiţia populară
privitoare la momente, personalităţi, stări de lucruri etc.) este o disciplină aflată în faza de pionierat.
Scopul acestor chestionare iniţiate, în veacul al XIX-lea, de excepţionalii cărturari români a fost
salvarea a ceea ce se mai putea salva din zestrea spirituală a poporului român şi fundamentarea unor
teorii, idei, studii. Documentele despre judeţul Brăila, provenite de la intelectualii satelor româneşti
din secolul trecut includ o multitudine de informaţii interesante: aspecte valoroase despre date şi fapte
istorice, mod de viaţă, locuinţe, îmbrăcăminte, ocupaţii, tehnici populare, viaţă socială, relaţii de
muncă, datini, tradiţii, obiceiuri, jocurile copiilor, cântece, dansuri, credinţe, legende, superstiţii,
limbă, mentalităţi, imaginarul colectiv, vestigii, lăcaşuri de cult, monumente, istorie locală, poveşti
despre trecut dobândite „de pe la bătrâni și preoţi” etc. Datele cu caracter istoric și lingvistic conţinute
în Răspunsurile la Chestionarele Al. Odobescu și B. P. Hasdeu dovedesc fără putinţă de tăgadă modul
în care populaţia şi limba vorbită în această zonă în secolul al XIX-lea, au continuat să evolueze sub
impactul prezenţei unui mare număr de străini veniţi din toate colţurile lumii, după tratatul de la
Adrianopol (1829).
Lucrarea include şi o evidenţiere a
surselor scrise – narative, beletristice,
diplomatice, cartografice, epigrafice sau
numismatice –, în măsură să întregească
imaginea despre așezarea medievală Brăila și
hinterlandul ei în segmentul de timp analizat.
După Catagrafiile din 1828 și 1838 pentru
orașul și judeţul Brăila, datele și faptele
conţinute în Răspunsurile la Chestionarele
Al. Odobescu și B. P. Hasdeu devin o sursă
preţioasă de informaţii sub multiple aspecte.
Cartea a fost lansată la: Muzeul
Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de
la Dunărea de Jos Galaţi (18 noiembrie
2015), Muzeul Brăilei „Carol I” (25
noiembrie 2015), Muzeul Naţional de Istorie
a României Bucureşti (20 noiembrie 2015),
Academia Română – Institutul de Studii Sud
Est Europene Bucureşti (15 decembrie 2015)
şi Academia Română – Institutul „Nicolae
Iorga” Bucureşti (17 decembrie 2015).
Proiectul a mai fost promovat on-line și prin
interviuri la Radio România şi Trinitas TV.
Camelia HRISTIAN
(continuare în pag. 21)
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CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE
AL MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2015
În anul 2015, am continuat promovarea rezultatelor programelor
culturale și editoriale finanţate, derulate, de-a lungul timpului, de Muzeul
Brăilei „Carol I”. De asemenea, am continuat interviurile cu familiile
etnicilor care trăiesc sau au trăit o perioadă în Brăila, cu dorința de a
descoperi noi mărturii și documente interesante despre Brăila de altădată.
La începutul anului, au apărut, la Editura „Istros”, volumele în
limba engleză: One Greek, Two Greeks, Three Greeks... Brăila.
Reactivating the Cultural Memory of Brăila. The Greek Community: A
Case Study.
Editors: Camelia
Hristian, Ghena
Pricop și …
G re e k s , J e w s ,
Lipovan Russians,
Turks ... Brăila.
Awakening the
City's Cultural
Memory. Editors:
Camelia Hristian,
Ghena Pricop,
E v d o c h i a
Smaznov.
Și anul
acesta, Centrul Diversităţii Culturale a organizat sau a găzduit o serie de
evenimente culturale în colaborare cu comunităţile etnice :
* „Spiritul luptelor de la Canakkale (Dardanele) - 100 ani”. Organizatori:
Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, Centrul de
Cercetare, Dezvoltare,
Educaţie şi Cultură Turcă
„Dunărea de Jos” Galaţi,
Uniunea Democrată
Turcă din România,
Filialele Brăila și Galaţi
şi Muzeul Brăilei „Carol
I” – Centrul Diversităţii
Culturale. Program:
Vernisajul expoziţiei
fotodocumentare
„Spiritul de la Canakkale
veşnic viu”; Alocuţiuni:
Excelenţa Sa, dl. Ali
Bozçalışkan, Consulul
General al Republicii
Turcia la Constanţa; prof.
univ. dr. Ionel Cândea,
managerul Muzeului
Brăilei „Carol I”; Gulten
Abdula, preşedintele
Uniunii Democrate Turce
din România - Filiala
Galaţi, autor expoziţie;
Film documentar;
Moment artistic. Au
recitat: actorul Vlad
Vasiliu şi poeta Angela
Baciu. Locul desfăşurării:
Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii
Culturale (18 martie
2015)
o
Ziua Culturii
Elene, organizată cu
ocazia Zilei Naţionale a
Greciei, 25 martie 1821.
Organizatori: Muzeul
Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale şi
Comunitatea Elenă
Brăila. Program:
Lansarea cărţilor: - „One
Greek, Two Greeks, Three
Greeks... Brăila.
Reactivating the Cultural
Memory of Brăila. The
Greek Community: A
Case Study”, „…Greeks,
Jews, Lipovan Russians,
Turks ... Brăila.
Awakening the City's
Cultural Memory” și
Panait Istrati,
„ Μ ε σ ω γε ι α κ ε ς
περιπλανισεις" (ediţie în
limba greacă); Au vorbit:
prof. univ. dr. Ionel
Cândea, managerul
Muzeului Brăilei „Carol

I”; conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director adjunct al
Muzeului Brăilei „Carol I”; Haralambie Caravia,
preşedintele Comunităţii Elene Brăila;
Alexandros Athanasiadis, deputat în Parlamentul
Republicii Elene; Spectacol artistic susținut de
ansamblurile Comunității Elene Brăila: Corul
„Asterakia”, Grupurile de dansuri tradiţionale
greceşti „Zorbas” și „Parnassos”, conduse de
Constantin Haraga. Locul desfăşurării: sediul
Muzeului Brăilei „Carol I” (21 martie 2015)
* Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti,
susţinut de Grupul „Parnassos” al Comunităţii
Elene Brăila şi Grupul „Dunaiskie Rozî”, al
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila – în cadrul
evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei “Carol I”
(16 mai 2015)
* Eveniment de promovare a proiectului editorial
„Ruşii lipoveni din România - istorie şi
actualitate. Comunitatea Ruşilor lipoveni din
Brăila - model de convieţuire multietnică în
context naţional şi european”, de Pavel Tudose co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural
Naţional - derulat de Fundaţia „Obscina” Brăila,
în parteneriat cu Comunitatea Ruşilor Lipoveni
din România. Organizatori: Comunitatea Ruşilor
Lipoveni din România, Fundaţia „Obscina” a
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila şi Muzeul
Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale.
Au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea,
cercetător - managerul Muzeului Brăilei „Carol
I”, Silviu Feodor, director executiv al Comunităţii
Ruşilor Lipoveni din România, prof. dr. Palaghia
Radion, redactor şef al revistei „Kitej Grad”, prof.
univ. dr. Feodor Chirilă - prodecanul Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „Spiru
Haret” Bucureşti, Fedosia Jipa - Rubanov, preşedinte al Comunităţii
Ruşilor Lipoveni Brăila şi al Fundaţiei „Obscina” Brăila şi Pavel Tudose,
autorul cărţii. Evenimentul a mai inclus: un program de cântece psaltice,
cu ocazia sărbătorilor de iarnă (pe stil nou şi pe stil vechi), în interpretarea
Ansamblului „Tihii Dunai” al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila,
proiecţia documentarului istoric şi antropo-etnic „Filipovenii şi cazacii lui
Nekrasov” - Realizator: Ana Preda. Producător:
Diana Dumitru. Co-producţie: TVR şi Asociaţia
„Ivan Patzaichin - Mila 23”, o expoziţie cu
obiecte din colecţia Comunităţii Ruşilor Lipoveni
Brăila, o expoziţie gastronomică şi vizionarea a
două filme despre ruşii lipoveni din Brăila
realizate de TVR3 şi Muzeul Brăilei „Carol I”.
Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei
„Carol I” și Centrul Diversităţii Culturale (19
decembrie 2015)
* Muzeul Brăilei „Carol I” a fost partener al
proiectului cultural Zilele „Mihail Sebastian” la
Brăila, ediţia a III-a - derulat de Federația
Comunităților Evreiești din România, cu
sprijinul Ministerului Culturii. Programul de la
Muzeul Brăilei „Carol I” a inclus: Deschiderea
manifestărilor: Victor Opaschi - secretar de Stat,
Secretariatul pentru Culte, dr. Viorel Mortu,
vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila, dr.
ing. Aurel Simionescu - primarul Municipiului
Brăila, dr. Aurel Vainer – președintele Federației
Comunităților Evreiești din România, prof. univ.
dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei
„Carol I”, Nadia Ustinescu, președintele
Comunității Evreilor Brăila, Lucian Sabados –
directorul Teatrului „Maria Filotti” Brăila; Masă
rotundă: „Influența Jurnalului asupra regizorilor
români”. Lucian Sabados - directorul Teatrului
„Maria Filotti” în dialog cu dl. Erwin
Șimșensohn, regizor; „Sebastian” - un
documentar realizat de Lucia Hossu Longin
(A.P.T.R.); Lansare de carte: „Mihail Sebastian –
Mirajul francez”. Au prezentat: Geo Șerban,
autorul cărții, Alexandru Marinescu - directorul
Editurii „Hasefer”, prof. Ioan Munteanu;
Conferință: „Jocul de-a vacanța – joc cu mai
multe strategii”. A prezentat: Viorel Coman,
scriitor; Conferință: „Mihail Sebastian, meloman
în vremuri de război” și prezentare de carte:
„Opere fundamentale – Mihail Sebastian”. A
prezentat: asist. cercet. Petruș Costea, Institutul
de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”.
Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei
„Carol I”, Templul Coral Brăila şi Teatrul „Maria
Filotti” Brăila (23-25 octombrie 2015).
La invitaţia comunităţilor etnice am
participat la evenimente culturale, care au fost
fotografiate şi filmate pentru baza de date a
Camelia HRISTIAN (continuare în pag. 22)
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Centrului Diversităţii Culturale al Muzeului Brăilei „Carol I” şi au fost promovate online: Sărbătoarea Purim - Spectacol susţinut de Corul „Macabi”, condus de Bogdan
Lifsin, şi trupa de improvizaţie IMPRO SRL., Keshet și Hanuka. Organizator:
Comunitatea Evreilor Brăila. Locul desfăşurării: Templul Coral Brăila (15 martie, 6
septembrie, 13 decembrie 2015).
Centrul Diversităţii Culturale a fost vizitat şi anul acesta de diferite familii de
greci, evrei, ruși lipoveni, turci, bulgari
din Brăila şi familii de greci şi evrei
repatriaţi sau din diaspora, de brăileni
români sau de altă etnie, de turişti, dar şi
de grupuri - greci din Grecia, turci din
Constanţa şi Galaţi - și delegaţii membrii Fanfarei Forţelor Militare
Aeriene din Grecia, conduse de colonel
Michail Skliros, participantă la Festivalul
Internaţional al Muzicilor Militare Brăila
– ediţia a XII-a, organizat de Garnizoana
şi Primăria Municipiului Brăila; grup de
la Club UNESCO Pireu (Grecia), însoțiți
d e d o a m n a Ve r o n i c a M a c r i ,
vicepreședinte al Comunității Elene din
Brăila și alți membri ai Comunității Elene
din Brăila (19 iunie, 23 august 2015).
Prezentări și ghidaj în limba engleză, în
Centrul Istoric: Camelia Hristian,
muzeograf - şef Serviciul Financiar
Contabil şi Relaţii Publice.
Vizitatorii Centrului Diversității
Culturale au putut consulta gratuit bazele
de date legate de minoritățile etnice din
Brăila și de Brăila de altădată, mediateca
sau au vizionat filme documentare. Au
fost realizate, de asemenea prezentări
pentru elevi, bibliografii pentru studenți
de la Universitatea București,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iași și texte pentru dosarul de candidatură
la Proiectul „Brăila – Capitală Europeană
a Culturii 2021”.
În luna iunie, am avut ca oaspete pe
doamna Maria Denise Theodoru, de la
Radio România, care a realizat o serie de
interviuri cu diferiţi membri ai
comunităţilor etnice din Brăila, pentru
Secţia Orală a Societăţii Radio România
(cu: doamnele Abdurahman Urfet
Mocanu și Valeria Ursan și domnii
Larion Barisov, Paul Tudose, Marius
Exarhu). Locul desfăşurării: sediul
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila şi
Muzul Brăilei „Carol I” – Centrul
Diversităţii Culturale (26-28 iunie 2015).
Camelia HRISTIAN

EVENIMENTE GĂZDUITE DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”,
ORGANIZATE DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTENERE
Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat, pentru aceste evenimente, materiale
promoționale, sonorizare, fotografiere, filmare (Diana Coşarcă, muzeograf și Gabriel
Stoica) şi promovare on-line (Camelia Hristian, muzeograf - şef Serviciul Financiar
Contabil şi Relaţii Publice):
* Hai să dăm mână cu mână!, manifestare dedicată Zilei Unirii Principatelor Române activitate în cadrul proiectului „Arta – lumină pentru suflet şi minte”. Organizatori: Liceul
de Arte „Hariclea Darclée” Brăila, în parteneriat cu Grădiniţele nr. 4, 19, 33 şi 49 din Brăila.
Coordonatori: profesori învăţământ primar: Săndiţa Gaceu, Liliana Mateescu, Simona
Seciu, Mihaela Dincă, Maria Parlitu - Liceul de Arte „Hariclea Darcleé” Brăila; profesor
coregraf: Raluca Rotărescu; profesori învăţământ preşcolar: Gica Ceauş, Silvia Mocanu,
Mariana Burlacu, Ionela Stan, Cătălina Paţelea. Despre Unirea Principatelor Române a
vorbit prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” (23 ianuarie
2014)
* Concert de muzică de promenadă dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, susţinut de
Ansamblul de suflători „Constantin Mănăilă”, dirijor: prof. Ovidiu Rotaru. Organizator:
Asociaţia Culturală „Pohar” (31 ianuarie 2015)
* Concert de muzică de promenadă dedicat Zilei Mărţişorului, susţinut de Ansamblul de
suflători „Constantin Mănăilă”, dirijor: prof. Ovidiu Rotaru. Organizatori: Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor Brăila, în colaborare cu Asociaţia Culturală „Pohar” (1 martie
2015)
* M-am despărţit, îmi merge bine!, manifestare dedicată Zilei Internaționale a Femeii.
Organizator: Asociaţia „Anima Caste”. Coordonator: profesor Cornelia Negoiţă,
preşedinte (8 martie 2015)
* Întâlnire interculturală - activitate în cadrul proiectului Erasmus „Save the Earth - To Be
Here Tomorrow”. Organizatori: Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Brăila, Școala
Mehmet Çekiç Ortaokulu Ankara (Turcia), IES L'Allusser Mutxamel (Spania),
Gimnazjum nr 1 z Odzialami Dwujezycznymi im Krolowej Jadwigi we Wschowie
Wschowad (Polonia), General Secondary School „Vasil Levski” Varna (Bulgaria) şi
Kaunas Versvu Secondary School Kaunas (Lituania), în colaborare cu Comunitatea
Ruşilor Lipoveni Brăila, Comunitatea Elenă Brăila şi Comunitatea Bulgară Brăila (26
martie 2015)
* Femeia în poezia franceză, spectacol de muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului
„Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila,
în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte
„Vespasian Lungu” Brăila. Coordonatori: profesor Nicolae Băcanu - Colegiul Economic
„Ion Ghica” Brăila şi profesor Ionel Filip - director adjunct al Liceului de Arte „Hariclea
Darclée” Brăila (31 martie 2015)
* Povestea Caloianului. Organizator: Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Brăila.
Coordonator: profesor învăţământ preprimar Ştefana Căldăruş (7 mai 2015)
* Program artistic susţinut de un grup de tineri din parohia Bisericii „Adormirea Maicii
Domnului” din comuna Viziru, jud. Brăila - în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”.
Coordonator: preot Simeon Bănică (16 mai 2015)
* De la Ciprian Porumbescu la George Enescu, spectacol de muzică şi poezie - activitate în
cadrul proiectului „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic
„Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila.
Coordonatori: profesor Nicolae Băcanu - Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila și
profesor Ioan Popescu - Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila (5 noiembrie 2015)
* Simfonia colindelor, concert de colinde și obiceiuri de iarnă - activitate în cadrul
proiectului "Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion
Ghica” Brăila, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila și Școala de Arte „Vespasian
Lungu” Brăila. Coordonator: profesor Nicolae Băcanu - Colegiul Economic „Ion Ghica”
Brăila (17 decembrie 2015)
* Colindători de la Grupul Penitenciar Minori și Tineri Tichilești, însoțiți de comisar șef
dr. Paul Purcăroiu, director și preot Sorin Pleșca. (23 decembrie 2015)

PROGRAMUL CULTURAL „MUZICĂ ȘI CĂRȚI” .
VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”
Include audiţii muzicale – muzică baroc, clasică, jazz, operă în interpretări
celebre, fado, sirtaki, klezmer, şansonete, tangouri de altădată, colinde – din bogata
colecţie de „bijuterii muzicale” a
Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul
audiţiilor muzicale, pot fi răsfoite cărţile
şi periodicele apărute, de-a lungul
timpului, la Editura „Istros” a Muzeului
Brăilei „Carol I”, precum şi albume de
artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor
etnice din România, din mediateca
Centrului Diversităţii Culturale. La
fiecare întâlnire.... muzica și cărțile care
pot fi consultate de public vor fi diferite.
Mediateca include sute de CD-uri, DVDuri şi sute de cărţi, unele provenite din
donaţii de la organizaţii culturale,
comunităţi etnice, edituri. Programul este
gratuit și se adresează publicului de orice
vârstă. Intrarea se face în limita celor 30
de locuri. Unele ore vor fi rezervate
pentru grupuri de elevi (cu programare),
pentru activități de pedagogie muzeală,
jurnalism şi turism cultural cu copii și
tineri, pentru vizionări de filme
documentare (despre Brăila,
personalități, minorități, muzee etc.) şi
pentru evenimente. Vă așteptăm, cu drag!
Camelia HRISTIAN
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* Website-ul www.muzeulbrailei.ro a avut, în anul 2015 - conform programului de
monitorizare trafic Google Analytics: 81.376 pagini vizitate, 22.933 vizite, din care
15.745 vizitatori unici din: România (Brăila, Bucureşti şi 41 judeţe) și alte 105 ţări:
Republica Moldova, SUA, Brazilia, Germania, Italia, Rusia,
Franţa, Europa (neprecizat), Marea Britanie, Spania, Canada,
Olanda, Israel, Ungaria, Ucraina, Indonezia, Filipine, Grecia,
China, Japonia, Bulgaria, Turcia, Belgia, Portugalia, Austria,
India, Polonia, Elveţia, Suedia, Australia, Cehia, Mexic, Coreea
de Sud, Belarus, Malaezia, Chile, Norvegia, Africa de Sud,
Kenya, Serbia, Argentina, Columbia, Taiwan, Croaţia, Côte
d'Ivoire, Danemarca, Algeria, Hong Kong, Iran, Slovenia, Emiratele Arabe Unite, Angola,
Bosnia & Herţegovina, Cipru, Lituania, Maroc, Tailanda, Egipt, Irlanda, Nigeria, Nepal,
Peru, Pakistan, Venezuela, Ecuador, Estonia, Etiopia, Finlanda, Georgia, Cambodgia,
Luxemburg, Letonia, Malta, Mozambic, Paraguay, Arabia Saudită, Tunisia, Kosovo,
Albania, Armenia, Bangladesh, Benin, Congo, Camerun, Costa Rica, Republica
Dominicană, Ghana, Gibraltar, Guam, Guyana, Honduras, Irak, Jamaica, Kazakhstan,
Liban, Madagascar, Mongolia, Mauritius, Noua Zeelandă, Panama, Porto Rico, Slovacia,
Senegal, Tanzania, Uruguay (editor: Camelia Hristian)
* Website-ul http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2015 - conform
programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 1351 pagini vizitate, de 611
vizitatori unici din România, Grecia, SUA, Federaţia Rusă, Germania, Franţa, Spania,
Marea Britanie, Olanda, Italia, Irlanda, Portugalia, Europa (neprecizat), Canada, Belgia,
Israel, Elveţia, Portugalia, Australia etc. (editor: Camelia Hristian)
* Pagina Muzeul Brăilei „Carol I”, pe rețeaua de socializare Facebook este urmărită de
7009 persoane. În anul 2015, am postat pe pagină: 10.188 fotografii din arhiva Muzeului
Brăilei „Carol I”, mii de texte, 148 filme documentare şi apariţii la TV, 592 link-uri
către website-uri, fotografii, Youtube. (editor: Camelia Hristian)
Vă mulțumim foarte mult!

Folosirea materialelor din acest număr, fără indicarea sursei, se pedepseşte conform legii.
COORDONAREA NUMĂRULUI: IONEL CÂNDEA, ZAMFIR BĂLAN
TEHNOREDACTARE: Zamfir Bălan, Rozalia Pîrlitu, Camelia Hristian
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