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Anul 2009 ar trebui sã fie pentru fiecare dintre noi,
prilejul de sãrbãtoare dat de împlinirea unui veac ºi
jumãtate de la întemeierea statului naþional român modern
la 24 ianuarie 1859.
O generaþie de cãrturari ºi oameni politici, cum n-a
mai fost alta, a realizat atunci aproape în deplin acord cu
Europa vremii - sub toate aspectele - statul naþional român.
Era un moment când marile puteri europene aveau nevoie
mai mult decât oricând de ordine ºi viitor la Dunãrea de
Jos.
Împrejurãrile, dupã un veac ºi jumãtate par sã se fi
schimbat prea puþin.
De atunci, de la acel act de inteligenþã politicã, de
dibãcie în a naviga pe o Dunãre tulbure, de curaj exemplar
exprimat în hotãrârea de a alege pe Alexandru Ioan Cuza
domn ºi la Bucureºti, românii au avut încã odatã prilejul
unei clipe astrale la 1 Decembrie 1918. Pentru aceastã
clipã ei au plãtit înzecit ºi înmiit. Sã se fi isprãvit tot
norocul nostru în istorie? Pentru cã ceea ce s-a înfãptuit la
1859 ºi s-a desãvârºit în 1918 cunoaºte astãzi un alt chip.
Nicolae Iorga spunea într-un moment de cumpãnã
pentru noi (1940) cã „în acest loc de ispititor belºug ºi de
trecere a oºtilor” aºezat „la rãscrucea furtunilor” singura
cale de a rãmâne este „învãþãtura strãmoºilor”.
Ne þinem astãzi de aceastã învãþãturã? O mai
cunoaºtem? Am mari îndoieli.
ªi totuºi, la 150 de ani de la fundarea statului
naþional, din nou, propãºirea noastrã în viitor, depinde de
noi, de curajul ºi fermitatea noastrã într-o Europã a
interesului general dar ºi individual ºi în care identitatea
naþionalã sperãm sã nu se dilueze, sã nu disparã.
Unde s-a situat Brãila în toate acestea ºi unde se
situeazã astãzi Brãila?
Am fost în epoca modernã unul din pilonii pe care
s-a rezemat procesul naºterii ºi evoluþiei României de
atunci încoace deºi am revenit în graniþele Þãrii, târziu,
abea acum 180 de ani (1828/1829).
Revenirea Brãilei în hotarele ei istorice a adus un
plus de viaþã economicã, socialã ºi politicã dar mai ales de

creºtere sub aspect cultural transformând-o între 1830 ºi
1914 într-unul din marile oraºe europene ale României.
Creºterea ºi întãrirea bogatului port de la Dunãre
i-a permis la începutul intervalului amintit sã se manifeste
cu forþã, am spune în chip esenþial, în tot ceea ce a însemnat
pregãtirea ºi înfãptuirea actului de la 24 ianuarie 1859.
Într-adevãr este de ajuns sã ne amintim de faptul cã
deputatul sãtean în Divanul ad-hoc al Þãrii Româneºti la
1857 a fost Stroe Ivaºcu, strãmoºul marelui filosof ºi
cãrturar Nae Ionescu.
Contribuþia de excepþie a Brãilei la momentul
ctitoririi statului naþional român modern s-a desãvârºit
chiar în 1859 când în Adunarea Legiuitoare ce a votat
Unirea s-au aflat patru deputaþi brãileni: Constantin
Creþulescu, ca ales al Colegiului marii proprietãþi, Mihail
Marghiloman, ca ales al Colegiului micilor proprietari,
Grigore Filipescu, reprezentând tot pe marii proprietari
precum ºi serdarul Nicolae Opran, alesul Colegiului
oraºului Brãila.
* * *
Cu numãrul de faþã al publicaþiei noastre unice
inaugurãm ºi deceniul ce precede împlinirea Jubileului
Brãila 650 în anul 2018.
Dorim sã subliniem cã pentru organizarea unui
astfel de eveniment cei 10 ani reprezintã un interval de
timp exact pe mãsura a ceea ce rãmâne de fãcut pentru o
reuºitã deplinã într-un astfel de moment.
Brãila ce se apropie de vârsta venerabilã a 650 de
ani de existenþã documentarã are încã multe datorii de
împlinit faþã de monumentele sale, faþã de trecutul sãu, faþã
de oamenii de culturã ºi cãrturarii locului, faþã de prezent ºi
viitor.
Muzeul Brãilei, în ciuda eºecului înregistrat în
raporturile sale cu Europa, are ºansa ºi tãria, ajutat de
Consiliul Judeþean Brãila sã înceapã în chiar anul 2009, în
ritm susþinut Proiectul de reabilitare a clãdirilor sale, parte
integrantã a Proiectului de reabilitare a centrului istoric.
Prof. univ. dr. Ionel Cândea
DIRECTORUL MUZEULUI BRÃILEI
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ARHEOLOGIE
CERCETARE ªI VALORIFICARE ªTIINÞIFICÃ ªI CULTURALÃ
Sãpãturi arheologice. Pe baza Planului de
sãpãturi pe anul 2008, aprobat de Comisia Naþionalã de
Arheologie, ºi a protocoalelor de colaborare încheiate cu alte
muzee ori centre de cercetare din þarã, arheologii au avut o
intensã ºi îndelungatã campanie de sãpãturi sistematice ori
preventive.
Aceastã variatã activitate de sãpãturi sistematice ºi
preventive a fost posibilã deoarece Muzeul Brãilei are trei
experþi arheologi, doctori în ºtiinþe (Ionel Cândea, Valeriu
Sîrbu ºi Stãnicã Pandrea) ºi patru specialiºti arheologi,
doctoranzi (Mirela Vernescu, Niculina Dinu, Viorel Stoian ºi
Costin Croitoru).
Astfel, Valeriu Sîrbu a coordonat, ca responsabil
ºtiinþific, sãpãturile arheologice de pe ºantierele de la TeliþaCelic Dere (colaboratori: Gabriel Jugãnaru ºi George Costea,
de la Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea, Dan ªtefan
ºi Magdalena Duþescu, de la S.C. Digital Domain Bucureºti)
ºi de la Pietroasa Micã-Gruiu Dãrii, jud. Buzãu (colaboratori
Sebastian Matei, Costache Daniel ºi Gabriel Stãicuþ, de la
Muzeul Judeþean Buzãu, Dan ªtefan ºi Magdalena Duþescu,
de la S.C. Digital Domain Bucureºti). De asemenea, în
calitate de responsabil ºtiinþific de sector, Valeriu Sîrbu a
efectuat sãpãturi la Covasna-Cetatea Zânelor, jud. Covasna
(colaboratori: Viorica Criºan, responsabilã de ºantier, ºi
Cristina Popescu, de la Muzeul Naþional de Istorie al
Transilvaniei, Monica Mãrgineanu-Cârstoiu, de la Institutul
de Arheologie din Bucureºti, ºi Virgil Apostol, de la Muzeul
Naþional de Istorie a României), Sãvârºin-Cetãþuie, jud.
Arad (colaboratori Peter Hügel, responsabil de ºantier,
George Pascu Hurezan ºi Victor Sava, de la Complexul
Muzeal Arad, ºi Cristina Bodo, de la Muzeul Civilizaþiei
Dacice ºi Romane din Deva), Târcov, jud. Buzãu
(colaboratori: George Trohani, responsabil ºtiinþific, de la
Muzeul Naþional de Istorie a României, Sebastian Matei, de
la Muzeul Judeþean Buzãu, Dan ªtefan ºi Magdalena
Duþescu, de la S.C. Digital Domain Bucureºti) ºi HunedoaraGrãdina Castelului (colaboratori Sabin Adrian Luca,
responsabil ºtiinþific, de la Muzeul Naþional Brukenthal,
Cristian Roman ºi Sorin Tincu, de la Muzeul Corvinilor
Hunedoara).
Ionel Cândea a coordonat sãpãturile de la
Mãxineni-Mãnãstirea Mãxineni, jud. Brãila (colaborator
Costin Croitoru), ºi Turnu-Cetatea Turnu, jud. Teleorman
(colaboratori Elena Þânþãreanu, de la Muzeul Judeþean
Teleorman).
Stãnicã Pandrea a coordonat sãpãturile de la
ªuþeºti, jud. Brãila (colaboratori Valeriu Sîrbu, Viorel Stoian
ºi Mirela Vernescu, de la Muzeul Brãilei) ºi de la Râmnicelu
(colaboratori Mirela Vernescu ºi Costin Croitoru, de la
Muzeul Brãilei). De asemenea, ca membrã în colectivul de
cercetare, Niculina Dinu a participat la sãpãturile de la
Noviodunum (jud. Tulcea), responsabil fiind Victor
Baumann, de la Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea.
În ceea ce priveºte sãpãturile preventive, Ionel
Cândea a condus sãpãturile din Brãila-Oraºul vechi, iar
Stãnicã Pandrea pe cele din cartierul Brãiliþa, colaboratori
fiind Mirela Vernescu, Viorel Stoian, Niculina Dinu ºi Costin
Croitoru.
Toate aceste cercetãri arheologice, din judeþul
Brãila ori din alte importante ºantiere din þarã, ilustreazã
prestigiul ºi profesionalismul arheologilor instituþiei noastre.
Necesitatea unor resurse financiare importante ºi a
unor echipe interdisciplinare pentru o cercetare arheologicã
performantã impun colaborarea mai multor instituþii de
specialitate din þarã ºi strãinãtate, din domeniul public ºi
privat, astfel cã nu mai e posibilã cantonarea activitãþii doar
pe raza administrativã a unui judeþ. Participarea noastrã la
aceste sãpãturi arheologice s-a datorat ºi faptului cã suntem
incluºi în proiecte naþionale de cercetare ori cã multe
fenomene arheologice ºi istorice se dezvoltã pe arii largi.
La a 42-a Sesiune naþionalã de cercetãri
arheologice, organizatã la Iaºi, au prezentat rapoarte toþi
arheologii instituþiei noastre pentru sãpãturile întreprinse în
campania 2007 (Brãila-Oraºul vechi ºi ªuþeºti, jud. Brãila,
Turnu-Cetatea Turnu, jud. Teleorman, Teliþa-Celic Dere,
jud. Tulcea, Pietroasa Micã-Gruiu Dãrii, jud. Buzãu,
Covasna-Cetatea Zânelor, jud. Covasna, Sãvârºin-Cetãþuie,
jud. Arad).
Muzeul Brãilei, ca instituþie coordonatoare, ºi
Valeriu Sîrbu, ca director de proiect, împreunã cu Muzeul
Judeþean Buzãu ºi SC Digital Domain SRl Bucureºti,
desfãºoarã, în perioada 2007-2010, un important proiect de
cercetare intitulat Perioade cheie ale istoriei vechi pe Valea
Buzãului, obþinut prin concurs de la Centrul Naþional de
Management Programe. Este de evidenþiat faptul cã toate
activitãþile pentru anii 2007-2008 au fost îndeplinite la
parametrii solicitaþi, astfel instituþiile participante
încasându-ºi importantele sume prevãzute pentru cercetare
ºi dotare. Numai Muzeul Brãilei, din contractul cu Centrul
Naþional de Management al Programelor, a încasat suma de
223050 lei.
Comunicãri ºtiinþifice. Cercetãtorii ºi arheologii
Muzeului Brãilei au participat la numeroase manifestãri
ºtiinþifice (congrese, colocvii, simpozioane, sesiuni)
organizate de diverse instituþii de specialitate din þarã sau
strãinãtate, conþinutul comunicãrilor referindu-se fie la

patrimoniul ºi istoria Brãilei, fie la fenomene istorice de
interes naþional ori internaþional.
Dintre comunicãrile susþinute de cercetãtori ºi
arheologi, doar la manifestãri ºtiinþifice internaþionale, vom
menþiona pe cele mai importante.
a). Internaþionale, în România : 1). Valeriu
Sîrbu, Valeriu Cavruc, Dan Buzea, Mormintele dacice
timpurii (sec. IV-III a. Chr.) de la Olteni-Cariera de nisip,
jud. Covasna, la Colocviul internaþional cu tema „Funerary
Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and SouthEastern Europe”, Bistriþa, 9-11 mai 2008, 2).Valeriu Sîrbu,
Cristian Roman Dacian, Discoveries from South-Western
Transylvania (2nd c. BC - 1st c. AD), 3). Valeriu Sîrbu,
Magdalena Duþescu, Dan ªtefan, The symbols of power at
the periphery: The north-Thracian tumuli graves (5th-3rd
centuries BC), ambele la International Colloquium “The Iron
Gates Region during the Second Iron Age: Settlements,
Necropolises, Treasures”, ambele la Drobeta-Turnu Severin,
12-15 iunie 2008, 4). Valeriu Sîrbu, Dan ªtefan, Magdalena
Duþescu-Teliþa-Celic Dere: “The Society of the
Living”/„The Community of the Dead” and Landscape,
th
susþinutã la 10 International Colloquium „Funerary
Practices in Central and Eastern Europe (10th c. BC - 3rd c.
AD)”, Tulcea, 10-12 octombrie 2008, 5) Valeriu Sîrbu,
Viorel Stoian, Dacian sites from South-East of Romania, la
Simpozionul internaþional “The Museum Patrimony of the
Lower Danube and the Carpathian area, in European
context”, Tulcea, 11-12 aprilie 2008, 6). Viorel Stoian,
ªuþeºti. The archaeological sites from ªuþeºti, Brãila county,
la Simpozionul “The Museum Patrimony of the Lower
Danube and the Carpathian area, in European context”,
Tulcea, 11-12 aprilie 2008, 7). Stãnicã Pandrea, Mirela
Vernescu, Viorel Stoian, Archaeological descoveries from
Ramnicelu, Braila county, la Simpozionul Internaþional
“Culturã ºi Civilizaþie la Dunãrea de Jos”, ediþia a XIII-a,
Cãlãraºi, 21-24 octombrie 2008, 8). Niculina Dinu,
Ceramica otomanã descoperitã în spaþiul românesc,
susþinutã la Arheologie ºi Istorie în Bazinul Vest Pontic,
Sesiune ªtiinþificã Internaþionalã, Pontica 2008, 1-3
octombrie 2008, Constanþa.
a) Internaþionale, peste hotare
1). V. Sîrbu, G. Florea, Geto-Dacian Clay Vessels
nd
st
(2 century BC-1 century AD): imitation and originality, la
Pontika 2008, “ Recent Research on the Northern and
Eastern Black Sea in Ancient Times”, la International
st
Colloquium at the Institute of Archaeology, Krakow, 21 th
26 April, 2008, 2). V. Sîrbu, An Important Dacian Site in the
Carpathian Mountains Pietroasa Micã-Gruiu Dãrii: from
th
Fortified Settlement to Sacred Enclosure, la 6 World
Archaeological Congress, Dublin (Irlanda), 29 June-4 Julie
2008, 3).V. Sîrbu, Gender at the Northern Thracians:
th
Iconography and Archaeological Discoveries, la 14 Annual
Meeting of European Association of Archaeologists, La
Valetta (Malta), 16-21 septembrie 2008, 4). N. Dinu,
Ottoman ceramics discoveries in Romanian archaeological
th
excavations, la 18 Symposium of International Committee
of Pre-Ottoman and Ottoman Studies, Zagreb (Croaþia),
25-30 august 2008, 5). V. Sîrbu, M. Duþescu, D. ªtefan,
Refinihg the past view with the help of technology. The case
of the Iron Age archaeological complex from Teliþa-Celic
Dere (Romania), la 13th International Congress "Cultural
Heritage and New Technologies, Vienna (Austria), 2-5
noiembrie 2008.
Valeriu Sîrbu, în calitate de preºedinte al Comisiei
XXX („Practici mortuare în Preistorie ºi Protoistorie”) a
Uniunii Internaþionale de Studii Preistorice ºi Protoistorice ºi
de preºedinte al Asociaþiei de Studii pentru Arheologie
Funerarã, ºi Muzeul Brãilei au fost coorganizatori a trei
th
importante manifestãri ºtiinþifice internaþionale: a). 9
International Colloquium of Funerary Archaeology cu tema
Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central
and South-Eastern Europe („Practici funerare în epocile
bronzului ºi fierului în centrul ºi sud-estul Europei”),
organizat la Bistriþa, între 9-11 mai 2008, în colaborare cu
Complexul Muzeal Bistriþa-Nãsãud ºi Muzeul Grãniceresc
Nãsãud, b). International Colloquium cu tema The Iron
Gates Region in The Second Iron Age: Settlements,
Necropolises, and Treasures („Regiunea Porþilor de Fier în a
doua epocã a fierului: aºezãri, necropole ºi tezaure”),
organizat la Drobeta-Turnu Severin, între 12-15 iunie 2008,
în colaborare cu Muzeul Regiunii Porþilor de Fier DrobetaTurnu Severin, ºi c). 10th International Colloquium of
Funerary Archaeology cu tema Funerary Practices in
Central and Easthern Europe (10th c. BC - 3th c. AD)
(“Practici funerare în centrul ºi ºi estul Europei, sec. X a.
Chr.-I p. Chr.), organizat la Tulcea, între 10-12 octombrie
2008, în colaborare cu Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale
Tulcea ºi Muzeul Judeþean de Istorie Braºov.
La aceste colocvii internaþionale au participat
cercetãtori de prestigiu din România, Rep. Moldova,
Ucraina, Bulgaria, Serbia, Grecia, Ungaria, Cehia, Polonia,
Elveþia.
Seri muzeale. Expoziþii. De asemenea, s-au
organizat o serie de seri muzeale, din rândul cãrora
menþionãm Patrimoniu
colecþii, colecþionari, muzee,
organizatã cu prilejul Zilei Municipiului Brãila (20 ianuarie

2008), ori expoziþii temporare, aºa cum sunt
Steinkupferzeitliche aus Rumänien I („Capodopere ale
epocilor pietrei ºi cuprului din România”), vernisatã la
Muzeul Cantonal Olten - Elveþia, în care sunt incluse piese
din colecþia de arheologie a Muzeului Brãilei, Între estetic ºi
util, cu piese de mobilier, podoabe, accesorii vestimentare
aflate în colecþiile secþiilor Arheologie, Istorie, Etnografie,
Memoriale ale Muzeului
Brãilei, Din bube
mucegaiuri ºi noroi / Intraþi
sã le vedeþi ºi voi, cu piese ºi
imagini ale cercetãrilor
arheologice preventive
desfãºurate în situl
arheologic Brãila-Oraºul
Vechi.
Publicaþii. Este
de semnalat volumul
bilingv, româno-francez,
Jijila-Cetãþuie, jud. Tulcea:
o aºezare fortificatã din
prima ºi a doua epocã a
fierului în nord-vestul
Dobrogei, de V. Sîrbu, S.
Ailincãi, G. Simion, apãrut
la Editura Istros a Muzeului
Brãilei.
Numeroase studii
ºi articole au vãzut lumina
tiparului în volume ori
reviste de prestigiu din
strãinãtate, publicate în
limbile francezã ori
englezã, dintre care
menþionãm doar pe
urmãtoarele: 1). V. Sîrbu, C.
Bodo, Coins from GetoDacian Sacred Sites, în
volumul Colocviului
internaþional cu tema The
Eastern Celts between
Hellenistic and
Roman
World („Celþii din Est, între
lumea elenisticã ºi cea romanã”), care a avut loc la Vrsaæ
(Serbia), 1-4 noiembrie 2007, 2). V. Sîrbu, L. Sîrbu, L'art des
Getes - un art narratif et symbolique („Arta geþilor o artã
th
narativã ºi simbolicã”), în volumele dedicate 10
International Congress of Thracology, KomotiniAlexandroupoli, 18-23 October 2005.
Alte studii ºi articole au fost tipãrite în diverse
reviste ori volume din România, dintre care amintim pe cele
publicate de: 1) I. Cândea ºi C. Croitoru, Noi mãrturii
arheologice din vatra medievalã a oraºului Brãila (sec. XIVXVIII), în volumul Românii în Europa medievalã (între
Orientul bizantin ºi Occidentul latin). Studii în onoarea
profesorului Victor Spinei, de 2) Fl. Costea, L. Savu, V.
Sîrbu, R. ªtefãnescu, A. Bãlos, Military Gear Found in the
Dacian Fortress of Racoºul de Jos - Piatra Detunatã, Braºov
County, în volumul Omagiu lui Gavrilã Simion la 80 de ani,
Tulcea, 2008, 3) I. Cândea, Niculae Conovici - Les origines
d'un archéologue éminent, 4) V. Sîrbu, Figurinele
antropomorfe ºi zoomorfe descoperite la Pietroasa MicãGruiu Dãrii (jud. Buzãu), ambele în Mélanges à la mémoire
de Niculae Conovici, Cãlãraºi, 2008.
Ca urmare a coparticipãrii la organizarea unor
manifestãri ºtiinþifice internaþionale, Valeriu Sîrbu ºi Muzeul
Brãilei, ca instituþie ori prin Editura Istros, a contribuit la
apariþia urmãtoarelor volume: 1). Funerary Practices of the
Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe
(Editori: V. Sîrbu, D. L. Vaida). Proceedings of the
International Colloquium Bistriþa (Romania-Transylvania),
May 9-11, 2008, Cluj-Napoca, 2008, 2). The Iron Gates
Region during the Second Iron Age: Settlements,
Necropolises, and Treasures, (Editori: V. Sîrbu, I. Stângã),
Proceedings of International Colloquium Drobeta-Turnu
Severin, 12-15 June 2008, Craiova, 2008, ºi 3). Funerary
th
rd
Practices in Central and Eastern Europe (10 c. BC 3 c.
AD), (Editori: V. Sîrbu, R. ªtefãnescu), Proceedings of The
10th International Colloquium of Funerary Archaeology,
Tulcea, 10-12 October 2008, Braºov, 2008.
De asemenea, de o deosebitã importanþã a fost
atestarea Muzeului Brãilei ca instituþie ce are dreptul de a
desfãºura cercetare ºtiinþificã, de cãtre Colegiul Consultativ
pentru Cercetare ºi Inovare, din cadrul Autoritãþii Naþionale
pentru Cercetare ªtiinþificã. Astfel, Muzeul Brãilei este
recunoscut ca instituþie ce poate desfãºura toate activitãþile
specifice profilului sãu, adicã o cercetare ºtiinþificã la cel mai
înalt nivel, deci are dreptul de a fi parte în orice tip de proiect
de cercetare în vederea obþinerii de fonduri suplimentare,
fapt ilustrat ºi prin derularea unor asemenea proiecte pentru
anii 2007-2010.
De asemenea, revistele Muzeului Brãilei, Istros ºi
Analele Brãilei, au incluse în categoriile «B» ºi, respectiv,
«C», de cãtre organismele specializate ale Comunitãþii
Europene, ceea ce le asigurã un deosebit prestigiu
internaþional.
Acestea au fost principalele activitãþi ºi rezultate
obþinute de cercetãtorii ºi arheologii secþiei noastre.
Valeriu Sîrbu
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ARHEOLOGIE
Cercetãri arheologice preventive din Brãila - Oraºul vechi
Cercetarea preventivã a perimetrelor situate în Municipiul Brãila, Str. Justiþiei, nr.
21-23; Str. Malului, nr. 24, Str. Vapoarelor, nr. 3, ºi Str. Nicolae Bãlcescu, nr. 3 a fost
determinatã de solicitarea unor autorizaþii pentru construcþii de locuinþe. Scopul cercetãrii
suprafeþei pentru care s-a cerut autorizaþia de construcþie a fost determinarea existenþei
unor eventuale vestigii arheologice ºi descãrcarea terenului de sarcinã arheologicã.
Intervenþiile s-au fãcut în urma eliberãrii autorizaþiilor de cercetare arheologicã
preventivã, de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor, Direcþia Generalã Patrimoniu Cultural
Naþional.
Cercetarea arheologicã preventivã s-a impus datoritã amplasãrii perimetrelor
menþionate în situl arheologic „Cetatea Medievalã a Brãilei”, unde investigaþiile
anterioare au pus în evidenþã vestigii datate în secolele XIV- XVIII.
I. Cercetarea preventivã din BRÃILA, Str. Justiþiei, Nr. 21-23
S-a practicat o secþiune cu suprafaþa totalã de 46,75
mp., împãrþitã în 8 carouri, numerotate începând de la 1 din
colþul nordic al secþiunii. La adâncimea de 0,85-1,00 cm. s-a
identificat stratul de sediment loessoid, steril din punct de
vedere arheologic. Acesta este tãiat de ºapte gropi menajere ºi
urme de fundaþii de la locuinþa din a doua jumãtate a sec. XIX
începutul sec. XX.
Au fost identificate vestigii arheologice (artefacte sau
complexe arheologice) ºi urme ale activitãþilor umane din a
doua jumãtate a sec. XIX - începutul sec. XX. Se remarcã trei
mari gropi menajere ºi urmele unui beci. Materialele
arheologice descoperite se dateazã în perioada 2/2 sec. XIV 1/2 sec. XVIII ºi sunt de tipul: ceramicã sgrafitatã de tradiþie
bizantinã, ceramicã smãlþuitã, sticlãrie, porþelan otoman; piese
metalice (unelte), monede, bijuterii, oase de mamifer (bovideu, ovicaprine) ºi peºte.
II. Cercetarea preventivã din BRÃILA, Str. Malului, Nr. 24
A fost realizatã o secþiune (6 x 3) cu suprafaþa
totalã de 18 mp., împãrþitã în 3 carouri, numerotate
începând cu 1 din colþul nord-estic al secþiunii. La
adâncimea de 1,50/1,60 m. s-a identificat stratul de
sediment loessoid, steril din punct de vedere
arheologic. Acesta este tãiat de patru gropi menajere, o
anexã gospodãreascã dezafectatã, urme de fundaþie de
la locuinþa din a doua jumãtate a sec. XIX - începutul
sec. XX, urmele a douã beciuri (B1 betonat, având o
adâncime de 2,0 m. ºi B2 prãbuºit, având o adâncime de
cca. 5,0 m.), diverse conducte de apã ºi canalizare,
cãminul de canalizare, etc.
Au fost identificate vestigii arheologice (artefacte sau complexe arheologice) ºi
urme ale activitãþilor umane din a doua jumãtate a sec. XIX începutul sec. XX. Materialele
arheologice descoperite se dateazã în perioada 2/2 sec. XIV - 1/2 sec. XVIII ºi sunt de tipul:
ceramicã sgrafitatã de tradiþie bizantinã, ceramicã smãlþuitã, pipe, oase de mamifer
(bovideu, ovicaprine)
III. Cercetarea preventivã din BRÃILA, Str. Vapoarelor, Nr. 3
A fost sãpatã o secþiune cu suprafaþa totalã de 28 mp.,
orientatã NV SE, împãrþitã în 7 carouri, numerotate începând
de la 1 din colþul NV al secþiunii. La adâncimea de 2,00 cm. s-a
identificat stratul de sediment loessoid, steril din punct de
vedere arheologic. Acesta este tãiat de o groapã menajerã de
mari dimensiuni ºi urme de fundaþii de la locuinþa din a doua
jumãtate a sec. XIX - începutul sec. XX.
Au fost identificate vestigii arheologice (artefacte sau
complexe arheologice) ºi urme ale activitãþilor umane a doua
jumãtate a sec. XIX - începutul sec. XX. Se remarcã o groapã
menajerã de mari dimensiuni ºi urmele unui beci zidit.
Materialele arheologice descoperite se dateazã în perioada 2/2
sec. XIV - 1/2 sec. XVIII ºi sunt de tipul: ceramicã sgrafitatã de
tradiþie bizantinã, ceramicã smãlþuitã, sticlãrie, porþelan
otoman; piese metalice (unelte), oase de mamifer (bovideu, ovicaprine) ºi peºte.
IV. Cercetarea preventivã din BRÃILA, Str. Nicolae Bãlcescu, Nr. 3
S-a efectuat o secþiune cu suprafaþa totalã de 20,00 mp.,
împãrþitã în carouri, numerotate începând de la 1 din colþul nordvestic al secþiunii. La adâncimea de 2.00 m. am identificat
stratul de sediment loessoid, steril din punct de vedere
arheologic. Am sãpat pentru siguranþã încã 0,20 cm. în
sedimentul loessoid.
Au fost identificate foarte puþine vestigii arheologice
(fragmente ceramice) ºi numeroase urme ale activitãþilor umane
din sec. XX. Se remarcã urmele a numeroase conducte de
aducþiune a apei ºi reziduale, fundaþia unei anexe gospodãreºti.
Materialele arheologice descoperite se dateazã în
perioada sec. XVII - XVIII ºi sunt reprezentate de câteva
fragmente ceramice smãlþuite.
Ionel Cândea, Costin Croitoru

Cercetãrile arheologice sistematice de la
Mãxineni, punctul „mãnãstire”
De la bun început se impune o precizare: actuala aºezare Mãxineni din judeþul
Brãila nu se aflã pe vatra veche a Mãxinenilor, - sat atestat documentar întâia oarã la 1554.
Inundaþii pustiitoare ºi destul de dese au determinat pe locuitorii lui sã pãrãseascã imediata
vecinãtate a Siretului (de fapt confluenþa Buzãului cu Siretul). În 1878-1879 ei s-au retras la
aproape 9 km spre vest, acolo unde, observaserã de mult cã terenul, ceva mai înalt, îi putea
feri de asemenea greutãþi. Aºadar fosta vatrã a satului Mãxineni, se afla situatã pe malul
Siretului acolo unde, nu departe de digul construit în anii 1951-1953, a rezistat pânã astãzi
ruina mãnãstirii ridicatã de Matei Basarab. Aici, pe partea dreaptã, Siretul primeºte ca
afluent Buzãul în dreptul localitãþii Voineºti (atestatã în 1570) iar pe partea stângã câteva
pâraie de micã importanþã: Suhu, Lozova ºi Mãlina. Ruina mãnãstirii Mãxineni se aflã
situatã în imediata vecinãtate a vetrei satului medieval Mãxineni, precum ºi a satelor
Voineºti (Voileºti), Latinu ºi Corbu Vechi. Situl a fost afectat, într-o oarecare mãsurã (50- 80
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cm), de luptele date în zonã în Primul
Rãzboi Mondial (1917). În centrul
sitului arheologic, cercetat doar pe
suprafaþa curþii mãnãstirii, se aflã
ruina bisericii ridicate de Matei
Basarab ºi Elena Doamna ºi refãcutã
în 1857/1859. Împrejurul acesteia se
aflã necropola satului Mãxineni ºi a
mãnãstirii, precum ºi fundaþiile unor
anexe ºi a zidurilor de incintã.
În campania de cercetãri
2008 locul ales pentru cele 8
suprafeþe realizate de 4 x 4 m fiecare
(în total 128 m2 cercetaþi) s-a fãcut
dupã o serioasã investigaþie de
suprafaþã a împrejurimilor ruinei vechii biserici ai mãnãstirii Mãxineni spre sud, est ºi sud
vest (cca 200 m). Pe acest areal, pãmântul era pregãtit pentru semãnarea grâului de toamnã
astfel încât au putut fi observate, în zonele
ceva mai înalte, fragmente ceramice, e drept
destul de recente (sec. XIX dar ºi XVIII). Pe
baza acestui element, pe de o parte, dar ºi a
înfãþiºãrii terenului în zona cercetatã la
suprafaþã, la care am adãugat relatarea unui
bãtrân al satului Corbu Vechi din 1982 am
hotãrât amplasamentul celor opt carouri de 4
x 4 m. fiecare. Astfel au fost trasate ºi
executate, un numãr suficient de suprafeþe
(apreciem noi) în raport cu zona aleasã
adicã cea din imediata apropiere a bisericii
nr. 1 (cea care a precedat biserica mãnãstirii
ridicatã de Matei Basarab: biserica satului
Mãxineni. Fundaþia bisericii „din ruinele lipite cu lut” reprezintã cel mai însemnat vestigiu
din vechiul sat (aºezare) Mãxineni care a fost pus în evidenþã prin cercetãrile din anii 1981
1984. Astfel, a pãrut cel mai firesc lucru sã începem cercetãrile arheologice pentru gãsirea
vetrei acestui sat în imediata apropiere a bisericii acestuia, pe locurile cele mai înalte ale
luncii Siretului. Fireºte, dupã 1637, deci dupã edificarea mãnãstirii „din zid” (cãrãmidã) de
cãtre Matei Basarab satul a trebuit sã se depãrteze puþin de mãnãstire care trebuia, conform
canoanelor, sã rãmânã izolatã. Pentru sfârºitul secolului al XVIII-lea avem confirmarea
acestei deplasãri în harta austriacã unde satul este înfãþiºat pe malul Buzãului, aproape de
confluenþa cu Siretul. Odatã cercetatã zona de la sud ºi parþial (foarte puþin) spre sud-vest,
atenþia noastrã se va concentra asupra zonei de la sud-est de mãnãstire (ºi vechea bisericã a
satului Mãxineni), efortul nostru îndreptându-se cãtre confluenþa Buzãu - Siret.
Ionel Cândea, Costin Croitoru

Cercetãrile arheologice preventive desfãºurate de
Muzeul Brãilei în anul 2008
În anul 2008, una din cele mai importante activitãþi desfãºurate de Muzeul
Brãilei a fost efectuarea de cercetãri arheologice preventive. Aceastã activitate are o dublã
importanþã pentru instituþia noastrã - devine quasi-permanentã ºi solicitã tot mai multe
resurse umane.
Specificul acestei activitãþi este cã nu poate fi planificatã. Muzeul Brãilei nu
este, în acest caz, o instituþie care are obligaþia de a asigura expertiza arheologicã a
unui/unor terenuri/clãdiri aflate în Lista Monumentelor Istorice. Cercetarea arheologicã
preventivã se desfãºoarã numai la cererea unor potenþiali beneficiari care doresc sã obþinã
un certificat de descãrcare de sarcinã arheologicã, activitatea instituþiei noastre cãpãtând,
astfel, caracterul unui serviciu de specialitate (o expertizã) pe care îl executã numai dacã
este solicitatã ºi plãtitã s-o facã.
Pe teritoriul municipiului Brãila existã douã situri arheologice care sunt clasate
în Lista Monumentelor Istorice din 2004: a) Brãila - Oraºul Vechi, delimitat de arcul de
cerc descris de Bulevardul Al. I. Cuza ºi malul Dunãrii; b) Brãiliþa, ce cuprinde partea
dinspre terasa Dunãrii a cartierelor Brãiliþa ºi Pisc, având ca limitã terasa Dunãrii ºi
strãzile M. Mãlãeru, A. Cocoº, Gh. Munteanu-Murgoci, Eroilor, Calea Galaþi (de la
intersecþia cu Eroilor pânã la ieºirea din oraº, înspre Galaþi).
De-a lungul întregului an 2008 Muzeul Brãilei a solicitat ºi a obþinut de la
Ministerul Culturii ºi Cultelor - Direcþia Generalã Patrimoniu Cultural Naþional 31 de
autorizaþii de cercetare arheologicã preventivã, dar a efectuat cercetãri în 41 de puncte,
rãspândite între limitele celor douã mari situri arheologice.
Aºa cum precizeazã legislaþia româneascã în vigoare, cele douã situri
arheologice sus-menþionate sunt terenuri protejate ºi orice intervenþie la suprafaþa solului
sau în pãmânt trebuie sã fie precedatã de o cercetare arheologicã. Aceasta este menitã sã
salveze atât vestigiile arheologice (urme de locuire ºi artefacte), cât mai ales datele
referitoare la modul de viaþã al vechilor locuitori pe care un arheolog le poate descifra
numai prin efectuarea unor sãpãturi dupã regulile ºi procedurile arheologice.
În ultimii ani dezvoltarea economicã a oraºului a afectat ºi cele douã situri
arheologice. Activitãþile care ameninþã siturile arheologice sunt: construcþia de sedii de
firme, reamenajãri ºi construcþii de locuinþe ºi activitãþi edilitare, precum reabilitarea
reþelelor de apã ºi canalizare.
Munca arheologilor de la Muzeul Brãilei a constat în douã tipuri de activitãþi: a)
executarea de cercetãri arheologice pe teren, care au avut ca scop evidenþierea
existenþei/inexistenþei unor vestigii arheologice ºi b) întocmirea Raportului de cercetare
arheologicã preventivã, care cuprinde un corpus al datelor culese în timpul sãpãturilor,
însoþit de un amplu capitol de ilustraþii ºi pe baza cãruia solicitanþii expertizei arheologice
au primit din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor certificatul de descãrcare de sarcinã
arheologicã.
Cercetarea arheologicã este o activitate complexã, care necesitã organizarea
muncii în echipe, de aceea colectivul arheologic care a întreprins cercetãrile arheologice
de salvare este format din Ionel Cândea (arheolog expert, responsabil ºtiinþific pentru
situl arheologic Brãila - Oraºul Vechi), Stãnicã Pandrea (arheolog expert, responsabil
ºtiinþific pentru situl arheologic Brãiliþa), Costin Croitoru, Viorel Stoian, Niculina Dinu,
(continuare în pag. 7)
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ISTORIE
Expoziþii ºi donaþii
Valorificarea patrimoniului
muzeal, activitate constantã a Secþiei de
Istorie, a cunoscut câteva momente
notabile, dintre care menþionãm douã
expoziþii ºi o searã muzealã. Expoziþia „De
la util la estetic”, a fost inclusã în cadrul
manifestãrilor prilejuite de aniversarea
fondãrii Muzeului Brãilei. Rezultat al
efortului reunit al secþiilor Arheologie,
Istorie, Memoriale ºi Etnografie, expoziþia
ºi-a propus o poveste despre obiectele
familiare nouã tuturor care, odatã cu
trecerea timpului ºi schimbãrile dictate de
capriciile modei, îºi pierd calitãþile iniþiale,
cele de utilitate ºi, prin vechime sau
expresie artisticã, se redefinesc, se
transformã în „bijuterii de familie”,
amintiri preþioase din scrinul bunicii, aºa-

Aspecte din expoziþia „De la util la estetic”

numitele „piese de colecþie”, interesante
pentru anticarii pasionaþi sau pentru
instituþiile de profil. Obiecte de uz casnic,
bijuterii, veºminte, accesorii de
vestimentaþie, tot ceea ce modeleazã
universul omului obiºnuit ºi-i creazã o
atmosferã de confort, se pot constitui în
veritabile documente privind evoluþia
stãrilor ºi relaþiilor sociale într-un timp
oarecare ºi relevã nivelurile de educaþie ºi
treapta de civilizaþie.
Alãturi de exponatele muzeale
s-au regãsit obiecte din colecþii particulare,
deþinãtorii lor acceptând sã le ofere spre
vizionare unui public tânãr, dinamic,
neîngãduitor cu trecutul, indiferent la
propriile-i rãdãcini, neînþeles ºi perceput
de cei vârstnici ca un fel de conexiune
superficialã computerizatã, cu prea puþinã
aplecare cãtre poveºtile bunicilor.
Al doilea eveniment a fost
reprezentat de vernisarea expoziþiei
„Ipostaze ale istoriei tehnicii. Colecþia
Iustin Agarici”. Exponatele fac parte din
patrimoniul Muzeului ªtiinþei ºi Tehnicii
„ªtefan Procopiu” ºi al Muzeului de Istorie
din cadrul Complexului Muzeal Naþional
Moldova, instituþii de prestigiu din þara
noastrã, de care ne leagã o mai veche ºi
fructuoasã colaborare. Colecþia
gãlãþeanului Iustin Agarici a fost punctul
de pornire al Muzeului ªtiinþei ºi Tehnicii
„ªtefan Procopiu” din Iaºi ºi cuprinde,
printre altele, cutii muzicale, aparate de
fotografiat ºi de filmat, cliºee pe sticlã,
fotografii de epocã realizate în ateliere
fotografice din þarã, cãrþi poºtale ilustrate,
aparate de proiecþie, aparate de radio,
perioada realizãrii acestora fiind cuprinsã
între jumãtatea secolului al XIX-lea ºi

Vernisajul expoziþiei „Ipostaze ale istoriei
tehnicii. Colecþia Iustin Agarici”, 12 dec. 2008

prima jumãtate a secolului al XX-lea.
Amplasarea expoziþiei în
vecinãtatea sãlii care gãzduieºte exponate
din siturile neolitice de la Liºcoteanca ºi
din aºezarea geto-dacicã de la Grãdiºtea
oferã publicului vizitator posibilitatea
efectuãrii unui salt spectaculos în timp, de
la preistorie la evoluþia societãþii
industriale din secolul al XIX-lea.
Totodatã, expoziþia poate fi privitã ºi ca o
modalitate de regândire a esteticului prin
prisma produsului tehnic de serie mare.
Ca o consecinþã a celor douã
evenimente expoziþionale, patrimoniul
Secþiei Istorie s-a îmbogãþit prin noi
donaþii, mai vechii prieteni ai instituþiei
noastre, doamnele Elena Stroe, Amalia
Irimia ºi Cecilia Chivu oferind câteva piese
de certã valoare muzeisticã ºi
documentarã. Pe lista donatorilor vom
regãsi ºi nume noi, precum doamna Dorina
Neculcea ºi domnul Viorel Moise.
În pragul sãrbãtorilor de iarnã
Muzeul Brãilei a primit în dar un disc de
gramofon cu o înregistrare a marelui
muzician român George Enescu, oferit de
domnul primar al municipiului Brãila, dr.
Aurel Gabriel Simionescu.

Toader Buculei, Istoria modernã a oraºului Brãila, Brãila, 2008
În anul 2008, profesorul Toader Buculei a
reuºit sã îmbogãþeascã bibliografia istoricã a Brãilei
cu o nouã contribuþie. Astfel, domnul Toader Buculei
îºi împlineºte lungul ºir al lucrãrilor sale cu o sintezã
dedicatã istoriei moderne a oraºului Brãila.
Fãrã a fi un
brãilean prin naºtere, T.
Buculei a slujit cu pasiune
trecutul istoric al urbei
noastre, atât ca profesor de
istorie în cadrul Liceului
Nicolae Bãlcescu cât ºi ca
neobosit cercetãtor ºi
editor de documente
referitoare la istoria
modernã a Brãilei. Printre
lucrãrile sale dedicate
trecutului Brãilei amintim,
spre exemplificare,
monografia dedicatã
Liceului /Colegiului Naþional "Nicolae Bãlcescu"
(publicatã în douã ediþii) ºi volumul dedicat lui Vasile
Demetrescu Brãila, una dintre personalitãþile oraºului
nostru.
Acest ultim volum al domnului T. Buculei se
înscrie într-o serie de monografii dedicate oraºului
nostru. Începutul îi aparþine lui Constantin C.
Giurescu, care în 1968, cu prilejul împlinirii a 600 ani
de la atestarea documentarã a oraºului Brãila, publicã
monografia intitulatã Istoricul oraºului Brãila din
cele mai vechi timpuri pânã astãzi.
În 1993, cu ocazia anului jubiliar Brãila 625,
Ionel Cândea ºi Valeriu Sîrbu publicã o lucrare de
sintezã intitulatã Istoricul oraºului Brãila din cele mai
vechi timpuri pânã la 1540, în care cei doi cercetãtori
ai Muzeului Brãilei trateazã, cu mijloacele specifice
istoricului de la sfârºitul sec. XX, partea cea mai veche
a istoricului Brãilei, de la începuturile ce coboarã pânã
în mileniul V a. Chr., pânã în momentul în care Brãila
ºi teritoriile înconjurãtoare devin raia turceascã.
Lucrarea profesorului T. Buculei se înscrie în
aceastã serie, fiind dedicatã istoriei moderne a Brãilei,
cuprinsã între 1828/1829 - momentul eliberãrii de sub
stãpânirea otomanã ºi 1918/1919 - sfârºitul primului
rãzboi mondial ºi desãvârºirea unitãþii statale a tuturor
românilor.
Volumul Istoria modernã a oraºului Brãila
cuprinde 224 pagini, text ºi ilustraþii, dispuse în nouã
capitole. Domnul T. Buculei a ales sã trateze, unitar,
toate aspectele evoluþiei Brãilei în anumite etape
istorice, fiecare etapã istoricã constituindu-se într-un

capitol (Cap. I - Brãila ºi rãzboiul ruso-turc din 18281829; Cap. II - Oraºul Brãila în rãstimpul 1829 - 1848;
Cap. III - 1848 în oraºul Brãila; Cap. IV - Oraºul Brãila
în timpul înfãptuirii unirii Principatelor ºi domniei lui
Alexandru Ioan Cuza (1859-1966); Cap. V - Oraºul
Brãila între 1866-1877; Cap. VI - Brãila ºi rãzboiul de
independenþã din 1877-1878; Cap. VII - Oraºul Brãila
la sfârºitul sec. XIX ºi la începutul sec. XX (18781916); Cap. VIII - Brãila în timpul rãzboiului de
întregire a statului naþional (1916-1918); Cap. IX Aspecte din viaþa culturalã a Brãilei moderne).
Viziunea istoricã a domnului T. Buculei este
una tradiþionalã, dar are marele merit de a nu fi
didacticistã. Spiritul critic rãzbate printre rândurile
acestui volum. Datele ºi informaþiile utilizate provin
din surse edite ºi inedite, sunt culese cu acurateþe, iar
aparatul critic oglindeºte cu fidelitate eºafodajul
informaþional ºi ideatic al lucrãrii.
Rezultatul acestei viziuni este benefic pentru
cititor, cãci din paginile cãrþii reiese cu claritate cã
oraºul Brãila s-a dezvoltat continuu, brãilenii
constituindu-se în avangarda dezvoltãrii de tip
modern a societãþii româneºti. Cititorului atent, Brãila
i se dezvãluie ca un oraº ce ºi-a descoperit încã din
momentul eliberãrii de sub stãpânirea otomanã
menirea sa de agent al unei civilizaþii moderne de tip
european dar ºi pe aceea de creuzet cultural, promotor
al unei reale multiculturalitãþi.
Stilul scriiturii este, de asemenea, tradiþional
datele istorice fiind prezentate în mod echilibrat,
aproape neutru. Ori, tocmai lipsa unui discurs patetic
face credibil demersul domnului T. Buculei. Faptele
istorice ne apar fireºti, normale, deºi specialiºtii ºtiu cã
efervescenþa a fost caracteristica acelei epoci.
În opinia noastrã, capitolele cele mai dense
în informaþii ºi, în consecinþã, cele mai valoroase sunt
cele dedicate aspectelor vieþii culturale, pe care
domnul Buculei le-a tratat cu înþelegerea specificã
unui cunoscãtor ºi din care rãzbate mândria de a fi unul
din intelectualii Brãilei. De asemenea, aceste capitole
abundã în date ºi informaþii adunate ºi culese de cãtre
domnul Buculei din documentele pe care le-a studiat ºi
editat. În aceste capitole ºi subcapitole, domnul T.
Buculei se dovedeºte a fi unul din cei mai importanþi
biografi ai personalitãþilor culturale brãilene.
În încheiere, afirmãm cã lucrarea domnului
profesor Toader Buculei nu este doar o lucrare utilã, o
sursã de informaþii completã ºi eficientã ci este, întradevãr, o carte, o carte de istorie, care prezintã în mod
sintetic principalele evenimente ºi fenomene ale
istoriei moderne a Brãilei.
Stãnicã Pandrea

Tuturor, mulþumirile noastre
pentru generozitate ºi pentru preþuirea pe
care ne-o poartã.
Seara muzealã dedicatã Zilei
Naþionale a României, organizatã în
colaborare cu profesori ºi elevi de la
Colegiul Naþional „Gheorghe MunteanuMurgoci”, ºi-a propus sã prezinte
activitatea unor personalitãþi locale în
efortul concertat al unui întreg popor
pentru desãvârºirea unitãþii naþionale. În

Searã muzealã, 28 noiembrie 2008

cadrul temei dezbãtute a fost prezentat
filmul documentar „Vasile DemetrescuBrãila, o viaþã închinatã unui ideal,
România Mare”, realizat pe baza
documentelor existente în colecþiile
Muzeului Brãilei.
Ghena Pricop

Focul fãrã flacãrã
Dacã Nichita Stãnescu prezenta în “teoria chibritului” viaþa
cu tot conþinutul ei rezumat la pãrþi, ca fiind un bãþ de chibrit, definind
astfel o filosofie a vieþii, “aceea a trãirii pe etape”, filumenia poate fi
privitã ca fiind o “filosofie” a unui stil de viaþã, nu doar în ceea ce
priveºte activitatea de a colecþiona etichete ºi cutii de chibrituri, ci în
aceea de a susþine o activitate ce necesitã rãbdare, organizare ºi
determinare. La fel ca viaþa trãitã pe etape, alcãtuirea unei colecþii, de
orice fel, necesitã parcurgerea unor etape: aceea a începuturilor, în care
colecþionarul se hotãrãºte sã adune anumite obiecte, a doua, cea în care
are loc procesul de formare, atât a personajului numit colecþionar, cât ºi
a colecþiei, ºi ultima, cea a desãvârºirii, sistematizãrii ºi etalãrii
colecþiei.
Filumenia este activitatea de a colecþiona etichete, ambalaje de
chibrituri ºi obiecte de aprins. Etimologic, cuvântul este format din
grecescul “philos”- iubitor ºi latinescul “lumen”- luminã. Bazele acestei
activitãþi au fost puse în 1827, atunci când farmacistul englez John
Walker lipea prima etichetã pe o cutie cu chibrituri. Treptat, acest hobby
începe sã stârneascã interes, astfel încât a luat fiinþã ºi Gruparea
Filumeniºtilor din România.
Aceste etichete sunt purtãtoare de mesaje de diferite naturi:
educative (reguli de circulaþie, de ocrotire a naturii sau de folosire a unor
obiecte casnice) ºi informative (prezentarea diferitelor zone geografice
ºi culturale ale þãrii).
Putem spune cã etichetarea chibritelor este un “marketing
atipic”, unul care promoveazã ºi noþiuni non-vandabile. Filumenia
încastreazã, deci, în acelaºi timp, pasiunea unui om ºi informaþia oferitã
pe o altã cale decât cele consacrate.
Un alt conþinut este acela pur istoric, prin simplul fapt cã aceste
colecþii pot fi transmise în timp ºi spaþiu. Legãtura temporalã se face în
momentul în care generaþiile ce vin dupã colecþionar intrã în contact cu
munca acestuia ºi cu bagajul informaþional înmagazinat de acesta,
colecþia surprinzând aspecte de viaþã ale epocii contemporane
formatorului.
Orice argumentaþie trebuie sã se bazeze pe un exemplu
“palpabil”. În cazul acesta exemplul se materializeazã prin colecþia
muzeului, donaþia tehnicianului Costicã Teodoru. Aceasta prezintã cel
mai bine relaþionarea timp-spaþiu, deoarece formatorul colecþiei a
preluat catalogul fãcut de inginerul Alexandru Darie, început în
perioada anilor '60 la Bucureºti, ºi l-a terminat în perioada anilor '80 la
Brãila.
Volumul mare al colecþiei aratã determinarea formatorului iar
prezentarea lor pe anumite teme (reclame, prevenire accidente, hanurimoteluri, câini de rasã) relevã organizarea de care a dat dovadã.
Colecþia cuprinde atât etichete fabricate la Brãila ºi Bucureºti, cât ºi din
alte þãri. Putem, astfel, distinge trãsãturile acesteia atât din punct de
vedere al fazelor întocmirii unei astfel de colecþii, cât ºi “feed-back-ul”
între generaþii ºi spaþiile realizate prin intermediul colecþiei (în cazul
nostru spaþiul este unul relativ restrâns, dar la o analizã mai amãnunþitã a
celor douã oraºe în care se desfãºoarã activitatea celor doi colecþionari
putem observa discrepanþa surpinzãtoare).
Putem, aºadar, concluziona cã ºi colecþionând obiecte aparent
fãrã valoare, se poate forma în timp un “tezaur” de cunoaºtere ºi care,
sentimental, poate fi inestimabil. Colecþionarul este, deci, omul
pasionat de colecþia sa.
Maria Stoica-Vrabie
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ETNOGRAFIE
PROGRAME EDUCATIVE LA SECÞIA „ETNOGRAFIE”

În excursie la ªuþeºti

Vizitã la muzeu

La þesãtoarea de la ªuþeºti

Muzeul Brãilei, Secþia Etnografie ºi Artã
Popularã, a fost unul dintre partenerii Grãdiniþei nr.
11, în cadrul proiectului european Comenius ,,Au fil
de l'eau en Europe”, la care au participat grãdiniþe din
þãri membre ale Uniunii Europene, precum Franþa,
Italia, Letonia ºi Germania. Unul dintre obiectivele
proiectului se referã la promovarea unei educaþii de
tip ,,rencontre de l'autre”, multiplicând schimburile
autentice între preºcolari, care nu se reduc doar la o
simplã etalare de diferenþe culturale.
La grãdiniþã a fost amenajatã o salã de
expoziþie cu obiecte de patrimoniu din colecþiile
Muzeului Brãilei (mese þãrãneºti, scãunele, þesãturi,
un rãzboi de þesut). Grupele de preºcolari îmbrãcaþi
în costume populare au pictat ceramicã, au gãtit
mâncãruri tradiþionale, au scãrmãnat lânã ºi au þesut,
au încondeiat ouã ºi au jucat pe muzicã popularã,
acompaniaþi de un lãutar din Brãila.
Pentru a intra în contact direct cu meºteri din
lumea ruralã, preºcolarii au fost în comuna ªuþeºti,
judeþul Brãila, unde i-au cunoscut pe þesãtoarea
Emilia Mândroiu, pe fierarul Dumitru Mustaþã ºi
lãutarul Melu Paraleu. Au mers ºi în oraºul Ianca, la
Muzeul orãºenesc, fiind impresionaþi de ,,colþul
ursitoarelor” din sala de etnografie. În scop
documentar, o altã vizitã a avut loc la Muzeul
Naþional al Agriculturii din Slobozia, copiii fiind
interesaþi în special de unelte ºi utilaje agricole, dar ºi
de elemente de industrie casnicã textilã. Toate aceste
manifestãri la care grupele de preºcolari au participat
activ, cu entuziasm, au avut ca scop cunoaºterea,
pãstrarea ºi promovarea tradiþiilor româneºti
autentice, oferind oportunitatea celorlalþi parteneri
europeni de a intra în contact cu valori generatoare de
istorie de pe plaiul mioritic.
La sfârºitul derulãrii proiectului, partenerii
operaþionali au avut o întâlnire la Brãila, vizitând
oraºul ºi Muzeul Brãilei.
Gabriela Cloºcã

Expoziþie de Paºte

Acasã la fierar

În vizitã la Muzeul Agriculturii

ARHEOLOGIE
(continuare din pag. 4)

Mirela Vernescu (arheologi specialiºti),
Roberto Tãnãsache (desenator), Maghiþa
Nechifor (restaurator ceramicã), Constanþa
Vâlcu (restaurator metale).
Rezultatele au fost deosebite. Au fost
descoperite urme de locuire din evul mediu
(sec. XIV- XVIII), artefacte, monede ºi resturi
de amenajãri utilitare. De altfel, în luna
noiembrie, Muzeul Brãilei a organizat o
expoziþie în care au fost prezentate
principalele rezultate ale cercetãrilor
arheologice preventive din anul 2008.
În concluzie, cercetarea arheologicã
preventivã nu este o activitate obligatorie,
acest gen de activitate Muzeul Brãilei o
desfãºoarã doar dacã este solicitat de cãtre un
potenþial beneficiar. Pe baza raportului de
cercetare arheologicã se elibereazã
certificatul de descãrcare arheologicã ºi se
obþin avize de construcþie. De aceea,
responsabilitatea noastrã este una foarte mare,
cãci trebuie sã pãstrãm un echilibru între
dorinþa solicitantului de a obþine cât mai
repede cu putinþã certificatul de descãrcare de
sarcinã arheologicã ºi îndatorirea noastrã
legalã de a salva vestigii arheologice ºi, mai
ales, informaþii despre vechii locuitori ai
Brãilei.
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ªTIINÞELE NATURII
EXPOZIÞII TEMPORARE LA SECÞIA DE ªTIINÞE ALE NATURII, ÎN ANUL 2008
Dintre cele trei activitãþi de bazã care se desfãºoarã în cadrul unui muzeu,
respectiv cercetare, conservare ºi valorificare culturalã, ultima reprezintã principala
modalitate de legãturã dintre publicul vizitator ºi valorile culturale pãstrate în cadrul
patrimoniului.
La Secþia de ªtiinþe ale Naturii, alãturi de expoziþia de bazã, expoziþiile
temporare au devenit deja un eveniment cultural aºteptat ºi apreciat, atât de vizitatorii
mai mici (copii, elevi), cât ºi de cei mai mari (studenþi, adulþi).
În anul 2008 au fost realizate ºapte expoziþii temporare cuprinzând o tematicã
variatã, atât din lumea plantelor, cât ºi a animalelor.
Vom prezenta în continuare, pe scurt, câteva dintre aceste manifestãri, în
ordinea lor cronologicã.
ANIMALE DE PRADÃ
Fotoexpoziþia „Animale de pradã” a fost organizatã în
perioada ianuarie februarie (coordonator - Onea Nicolae).
Publicul vizitator a putut sã facã o incursiune în universul atât de
captivant al lumii vii ºi sã vadã câteva dintre cele mai cunoscute
animale de pradã, de la organisme microscopice pânã la coloºii
mãrilor, oceanelor sau cei tereºtri. În lumea animalã
prãdãtorismul este rãspândit în toate mediile de viaþã (terestru,
acvatic ºi aerian) ºi poate fi întâlnit de la cele mai simple forme de
viaþã ºi pânã la cele mai evoluate. Astfel, au fost prezentate
diferite protozoare, cefalopode, insecte etc., dintre animalele
nevertebrate, iar dintre vertebrate, practic, toate grupele
cunoscute (peºti, amfibieni, reptile, pãsãri ºi mamifere).
DE LA HOMO ERECTUS LA HOMO SAPIENS
Fotoexpoziþia „De la Homo erectus la Homo sapiens” a
fost organizatã în perioada martie aprilie (coordonator - Onea
Nicolae). Descoperirile ºtiinþifice din domeniul paleontologiei ºi
antropologiei au permis emiterea a numeroase ipoteze cu privire
la apariþia ºi originea omului. Cercetãrile din ultimele decenii
duc la concluzia cã omul este una dintre ultimele fiinþe apãrute
pe Terra. Astfel, apariþia primului hominid este estimatã acum 34 milioane de ani în urmã, iar prezenþa lui Homo sapiens numai
acum 250.000 de ani. Fiecare element al familiei „homo” a
dominat planeta pentru o anumitã perioadã de timp, dupã care a
dispãrut. Homo sapiens sapiens, ultimul descendent al familiei,
s-a adaptat cel mai bine la diferite condiþii de viaþã ºi se pare cã
evoluþia continuã.
PLANTE ALIMENTARE
Fotoexpoziþia „Plante alimentare” a fost organizatã în perioada mai - iunie
(coordonator Cândea Michaela Cristiana). Necesitatea de zi cu zi a unei alimentaþii variate

impune alegerea acelor surse de hranã care sã corespundã cel mai
bine pentru menþinerea vieþii, dar ºi a sãnãtãþii umane. Planºele
expuse au prezentat o gamã foarte bogatã de plante alimentare,
cunoscute sau mai puþin utilizate, dar toate absolut indispensabile
unei alimentaþii corecte. Lipsa acestora din meniul zilnic ºi pe o
perioadã lungã de timp poate duce la apariþia unor boli, cu efecte
nedorite asupra sãnãtãþii omului. Pentru fiecare plantã alimentarã au
fost indicate atât pãrþile utilizate, cât ºi modul lor de pregãtire.
PLANTE MELIFERE, FURAJERE ªI
ORNAMENTALE
Fotoexpoziþia „Plante melifere, furajere ºi ornamentale” a
fost organizatã în perioada iulie-august (coordonator - Cândea
Michaela Cristiana). Scopul acestei fotoexpoziþii a fost acela de a
aduce în atenþia publicului vizitator trei categorii diferite de plante:
melifere, furajere ºi ornamentale, care sunt în strânsã legãturã cu
diferite specii de animale (albinele, animalele ierbivore), dar ºi
omul. Au fost prezentate numeroase plante melifere (menta,
salcâmul, floarea soarelui, bradul alb, castanul sãlbatic, teiul etc.),
plante furajere (diferite gramineee, lucerna, trifoiul, sfecla furajerã,
porumbul etc.), dar ºi ornamentale (diferite specii de cactuºi,
orhidee, crini, garoafe, trandafiri etc.). De semnalat ºi faptul cã
majoritatea plantelor intrã ºi în categoria plantelor medicinale, iar
cunoaºterea lor devine cu atât mai importantã.
MIRACOLUL VIEÞII - DARUL IUBIRII
Fotoexpoziþia “Miracolul Vieþii Darul Iubirii” a fost
organizatã în perioada septembrie - noiembrie (coordonator - Onea
Nicolae, în colaborare cu Filiala Asociaþiei “Pro Vita pentru nãscuþi
ºi nenãscuþi” Galaþi ºi Asociaþia “Sfânta Vineri” Brãila). În cadrul
fotoexpoziþiei au fost prezentate planºe cu imagini reprezentând
dezvoltarea intrauterina a embrionului ºi a fãtului uman, de la
concepþie ºi pânã la naºterea acestuia. Scopul acestei fotoexpoziþii ºi
mesajul pe care a dorit sã-l transmitã publicului vizitator adult este
acela cã viaþa umanã se perpetueazã numai prin actul naºterii de
prunci ºi cã fiecare dintre noi trebuie sã meditãm la aspectul de tainã
al acestuia. Importanþa aducerii pe lume a copiilor ºi lupta împotriva
avorturilor sunt aspecte pe care expoziþia a dorit ca sã le aducã, de
asemenea, în faþa vizitatorilor. Viaþa este un dar de la Dumnezeu ºi
pe care trebuie sã-l preþuim ca atare.

Toate aceste manifestãri au adus un plus de cunoaºtere, culoare dar ºi bucurie în
sufletele vizitatorilor noºtri.
Nicolae Onea

PARCUL MONUMENT ARE NEVOIE DE AJUTOR!
În anul 2009, Secþia de ªtiinþe ale Naturii a
Muzeului Brãilei aniverseazã 45 de ani de la înfiinþare
(1964). De 45 de ani, muzeul existã ºi în aceeaºi clãdire,
adicã în fosta clãdire a bufetului sau „casinoului” din
Grãdina Monumentului.

Foto.1- Monumentul din Parcul Monument

Foto.2- Stejari din Parcul Monument

Numele Parcului sau Grãdinii Monumentului
este legat direct de monumentul ridicat în partea de sudvest a oraºului Brãila, pe Islazul Comunei. Acest
monument (foto.nr.1), a fost construit, în anul 1833,
pentru gloria Majestãþii Sale Împãratul Nicolae I, Þarul
Rusiei, pe locul unde a cãzut o ghiulea aruncatã din
fortãreaþa Brãilei, pe când Þarul Rusiei inspecta
fortificaþiile turceºti.
În jurul monumentului s-a format, cu timpul, ºi o
grãdinã, un parc. Mai mulþi ingineri arhitecþi (Thillaye
1840-1841; G. Cateluz 1854, º.a.) au fãcut proiecte
pentru plantarea parcului, dar abia din anii 1854-1859
lucrãrile s-au desfãºurat mai cu spor, obþinându-se ºi
rezultatele dorite. Astfel, s-au pavat cu pietriº aleile din
Grãdina Monumentului, s-au plantat „pomi”,
formându-se o „dumbravã” ºi un „crâng de duzi”.
Din investigaþiile efectuate la Brãila, în legãturã
cu creºterea gândacilor de mãtase, s-a constatat cã aceºtia
nu pot exista fãrã duzi (frunzele de dud, constituind hrana
viermilor de mãtase). În anul 1858, din cauza lipsei
duzilor, precum ºi a nedeprinderii locuitorilor, nu se
ocupa nimeni ºi „nici s'a ocupat vre'o datã cu specula
mãtasei”. Ca urmare în anul 1862 s-au luat mãsuri pentru
„formarea unei livezi de duzi, spre propãºirea gândacilor
de mãtase”. Acest crâng sau dumbravã, s-a format „pe
circonferinþa Monomentului dupã Islasul Oraºului”.
Dupã ce a fost terminat, monumentul (ºi
grãdina) a trecut în grija municipalitãþii oraºului Brãila,
astfel cã în anul 1872, de exemplu, îl gãsim îngrijit „de un
oarecare Alexandru Câmpeanu, de originã ardeleanã,
bãtrân în vârstã de 90 ani, care planta în jurul lui flori ºi
salcâmi, punând astfel bazele magnificului ºi vastului
parc de astãzi, al oraºului”. În anii 1877-1879, s-a plantat
mult în aceastã grãdinã, mai ales sãmânþã de ghindã (200
Oca). În anul 1880, prin „munca depusã de custode,
comuna posedã Grãdina Monumentului plantatã cu tot
felul de arbori, pe aproape 100 de pogoane”. De
asemenea, exista o pepinierã pentru arbori - necesari
spaþiilor verzi de la spitale, ºcoli, cimitire, strãzi, drumuri
judeþene sau pentru spaþiile verzi de la Lacu-Sãrat.
Parcul, de-a lungul timpului, ºi-a schimbat

numele de mai multe ori. Astfel, s-a numit Grãdina
(parcul) Kiseleff sau Grãdina Monumentului (dupã
monumentul ridicat aici); apoi, în anii 1931-1940, a
primit numele de parcul Carol II, iar în anul 1944 se
numea Parcul Regele Mihai I. Indiferent de timp, însã, fie
atunci când monumentul exista, fie dupã ce a fost distrus,
chiar ºi în prezent, parcul a fost ºi este cunoscut sub
numele de Parcul Monument.

Foto.3- Glãdiþã uscatã ºi tãiatã Foto.4- Glãdiþã uscatã, detaliu

Foto.5- Glãdiþã ruptã în
timpul unei furtuni
(continuare în pag. 8)
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(continuare din pag. 7)

În acest parc a
existat, aºadar, „o pãdure
mare, cu o plantaþie
viguroasã ºi un
monument”, dar dupã
rãzboiul din anii 19161918, „armatele duºmane
de ocupaþiune au distrus
o mare parte din pãdure”
ºi acel monument. În anii
1932-1937 au început sã
se facã, din nou, lucrãri
de replantare ºi
înfrumuseþare a grãdinii
Foto.6- Stejar uscat
de la Monument. O
atracþie deosebitã pentru
Parcul Monument au
reprezentat-o,
întotdeauna, stejarii
(Quercus robur
f o t o . n r. 2 ) . D a r s - a
defriºat mult din fosta
plantaþie ºi pentru
construirea unor noi
obiective (1970-1980),
cum sunt: Staþia PECO
(unde erau douã hectare
de salcâmi), Liceul de
Chimie, clãdirea fostului
restaurant „Kiseleff” (pe
Foto.7- Stejar uscat ºi tãiat
locul cãruia s-au aflat 9
stejari), un teren pentru tenis, noul Stadion, Sala
Polivalentã (pe locul ºi în jurul cãreia s-au aflat 15
stejari), Spitalul Judeþean (pe locul fostelor sere) º.a.
Astfel, din 100 hectare, cât avea parcul înainte de
anul 1900, în prezent mai are aproximativ 45 hectare.
Peste plantaþiile înaintaºilor noºtri a trecut,
însã, vremea. Arborii au îmbãtrânit ºi mulþi dintre ei salcâmi, duzi, glãdiþã, ulmi, conifere sau chiar stejari -

au început sã se usuce. De câþiva ani se poate observa o
deteriorare accentuatã a unor specii de arbori, nu numai
din Parcul Monument, dar ºi din celelalte grãdini sau de
pe aliniamentele stradale.
În Parcul Monument, în ultimii ani, mulþi arbori
au fost tãiaþi, în special ulmi, glãdiþã, (foto.nr.3,4), larice
ºi alte conifere, dar ºi mulþi stejari.
În anul 1980, se aflau aici aproximativ 100 de
stejari, iar în prezent mai sunt doar circa 60 de stejari.
Dintre aceºtia multe exemplare se aflã în stare criticã, unii
având uscate numai ramurile sau partea de sus a
coronamentului, iar alþii sunt uscaþi în întregime. Aceºtia
trebuie eliminaþi din plantaþie. De asemenea, arborii care
prezintã ramuri uscate trebuie curãþaþi, deoarece în timpul
furtunilor (foto.nr.5), care se produc tot mai des în ultimii
ani, ºi în zona Brãilei, se pot produce accidente nedorite.
Dintre stejarii existenþi, 14 exemplare vegeteazã în
spaþiul „îngrãdit”, destinat viitorului Parc Botanic. În
curând, un stejar din acest spaþiu, adicã din cei aflaþi pe
aleea ce duce spre Secþia de ªtiinþe ale Naturii (foto.nr.6),
va trebui îndepãrtat pentru cã este deja pe jumãtate uscat.
În aceeaºi situaþie se aflã foarte multe exemplare care
vegeteazã în porþiunea cuprinsã între linia de tramvai ºi
ªoseaua Buzãului. Aici au fost tãiate, deja, mai multe
exemplare de stejar (foto.nr.7) deoarece s-au rupt (s-au
despicat) în timpul unor furtuni fiind cãzuþi la pãmânt
(foto.nr.8). Alþii sunt încã „în picioare” dar li s-a desprins
scoarþa definitiv, deci sunt uscaþi în întregime
(foto.nr.9,10), aºteptând, la rândul lor, sã fie îndepãrtaþi
din plantaþie. Credem cã ar trebui acordatã o atenþie mult
mai mare stejarilor din Parcul Monument, care sunt
foarte bolnavi (cauzele fiind multiple). Dacã nu se vor lua
mãsuri de tratare ºi îndepãrtare a cauzelor uscãrii lor, în
câþiva ani aceºti stejari vor mai putea fi vãzuþi doar în
fotografii.
De asemenea, pentru oraºul nostru ar fi foarte
utilã organizarea, ca pe vremuri, a unei zile sau a unei
sãptãmâni pe an (preferabil primãvara) pentru plantarea

Foto.8- Stejar cãzut în timpul furtunii

Foto.9- Stejar uscat, decojit

Foto.10- Stejar uscat, detaliu

de arbori pe strãzi, în parcuri sau în locuri alese special
pentru a deveni, în timp, noi parcuri sau grãdini.
„A înþelege NATURA înseamnã a înþelege
viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de
ameninþate azi, înseamnã a contribui la fericirea
omenirii” spunea, cu multã dreptate, Eugen Pora.
Michaela Cristiana Cândea

RELAÞII PUBLICE
DESPRE PROMOVARE ªI PARTENERIATE
Muzeul Brãilei a continuat ºi anul acesta politica de promovare coerentã a
întregii activitãþi - în ideea unei vizibilitãþi crescute a organizaþiei -, dar ºi politica de
maximã deschidere pentru parteneriat cu comunitatea. Gestionãm un patrimoniu care
nu ne aparþine. Aparþine comunitãþii brãilene, chiar dacã foarte puþini brãileni
conºtientizeazã acest lucru. Operãm cu bunuri mobile ºi imobile, mãrturii fizice ale
trecutului nostru comun. Cãci muzeul oferã, înainte de toate, realitate. Obiectul real
oferã informaþii, dar ºi sensibilizeazã, provoacã curiozitate. Copilul, tânãrul, adultul
sunt stimulaþi sã analizeze, sã compare, sã admire, sã-ºi imagineze, sã întrebe, sã
înþeleagã diferenþe. Un adult poate gãsi la muzeu o alternativã plãcutã de petrecere a
timpului liber, un tânãr poate simþi aici - faþã în faþã cu o personalitate ºtiinþificã sau
artisticã - „scânteia” alegerii unei profesii sau a unui drum în viaþã, un vârstnic poate
gãsi aici parfumul unor vremuri demult apuse.
Muzeul nu trebuie confundat cu expoziþia de bazã. În afarã de expoziþiile
permanente - trei la numãr în acest moment, deschise la sediul Muzeului Brãilei
(Piaþa Traian 3), Casa Memorialã „D. P. Perpessicius” (strada Cetãþii 70) ºi Secþia de
ªtiinþele Naturii (Parcul Monument) - în fiecare dintre cele trei clãdiri, organizãm
periodic ºi expoziþii cu caracter temporar, în care expunem fie obiecte din propriile
colecþii (aflate în depozite), fie obiecte împrumutate de la alte muzee din þarã sau din
colecþii particulare. Organizãm, de asemenea, evenimente culturale. Oferim, prin
urmare, în permanenþã, ceva nou publicului nostru. Muzeul Brãilei a devenit, în
ultimii ani, un veritabil centru care desfãºoarã activitãþi culturale ºi educative
complexe: vernisaje de expoziþii, lansãri de carte, aniversãri, mese rotunde, întâlniri
cu personalitãþi, concerte, concursuri, aniversãri ale unor evenimente istorice sau
ecologice, seri muzeale, vizionãri de filme documentare, dezbateri pe teme europene
sau civice, evenimente dedicate unor sãrbãtori tradiþionale româneºti sau ale
minoritãþilor etnice, proiecte educative ºi culturale organizate în colaborare cu alte
instituþii culturale, cu instituþii de învãþãmânt, cu organizaþii non-guvernamentale - pe
care le promovãm prin partenerii media, prin intermediul website-urilor
www.MuzeulBrailei.ro ºi www.EdituraIstros.ro, prin afiºaj stradal ºi prin intermediul
e-mailului.
În afarã de sectorul mass-media, care ne sprijinã constant în efortul nostru de
promovare - dovadã fiind numãrul mare de apariþii în presã despre muzeu -, anul
acesta am abordat pentru promovare ºi instituþiile culturale din oraº dar ºi sectorul
turistic - operatorii hotelieri din judeþ, care au fost receptivi la oferta noastrã
promoþionalã. Turiºtii, în special cei sosiþi la evenimentele ºtiinþifice organizate în
oraº, sunt vizaþi de noi ca public potenþial.
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Brãila a fost ºi rãmâne un mozaic etnic. Prin urmare, o seamã de evenimente
ºi proiecte ale muzeului s-au derulat ºi anul acesta în parteneriat cu: Comunitatea
Elenã Brãila, Comunitatea Evreilor Brãila, Uniunea Democratã Turcã din România
Galaþi ºi Asociaþia "Hristo Botev" a Bulgarilor din Brãila. Sperãm sã încheiem
protocoale ºi cu reprezentanþii celorlalte etnii din Brãila ºi sã continuãm sã dezvoltãm
proiecte pentru promovarea valorilor culturale comune.
Un capitol fundamental al activitãþii noastre este parteneriatul muzeuºcoalã. Începând cu acest an ºcolar Muzeul Brãilei ºi-a propus un dialog permanent ºi
o cooperare foarte strânsã cu ºcoala, principalul formator al tinerei generaþii. În acest
sens, am început o campanie sistematicã în toate instituþiile de învãþãmânt din oraº ºi
judeþ. Dosarul cuprinzând o adresã explicativã a demersului nostru, un poster, o ofertã
a activitãþilor, serviciilor ºi publicaþiilor noastre ºi o propunere de parteneriat a fost
înaintat tuturor managerilor instituþiilor de învãþãmânt din judeþ. Propunerea de
parteneriat are drept scop principal comunicarea permanentã dintre muzeografi ºi
cadre didactice ºi integrarea muzeelor ºi monumentelor istorice în zona de interes a
tinerilor. Rezultatele concrete al acestei campanii, pânã în acest moment sunt
materializate într-un numãr de 44 parteneriate încheiate cu Inspectoratul ªcolar
Brãila, grãdiniþe, ºcoli, licee, universitãþi din judeþ ºi o bazã de date cu adrese de
e-mail ºi numere de telefon ale cadrelor didactice, un instrument deosebit de
important pentru noi, pentru promovare dar mai ales pentru comunicare.
Sperãm ca aceste parteneriate sã devinã punctul de plecare pentru derularea
de noi proiecte culturale ºi educaþionale gândite împreunã, menite sã sensibilizeze
copiii ºi tinerii pentru valorile de patrimoniu. Prin intermediul e-mailului, trimitem
cadrelor didactice permanent informaþii legate de evenimentele pe care le organizãm.
Toate aceste informaþii ajutã cadrele didactice sã înþeleagã rolul muzeului, resursele
umane, materiale ºi informaþionale care pot fi accesate pentru îmbogãþirea curriculei
ºcolare. Este important ca profesorii, învãþãtorii, educatorii sã înþeleagã mecanismul
de funcþionare a instituþiei muzeale, sã socializeze cu muzeografii, sã iniþieze orice tip
de activitãþi care pot folosi elevilor pasionaþi de arheologie, istorie, etnografie,
literaturã, artã, jurnalism cultural, turism cultural, restaurare, ºtiinþele naturii. Ne
dorim ca împreunã cu cadrele didactice, sã încercãm sã-i învãþãm pe tineri sã-ºi punã
întrebãri, sã „vadã” dincolo de obiectul efectiv, de valoarea lui materialã, sã înþeleagã
istoria ascultând poveºtile din spatele obiectelor sau clãdirilor - obiecte care au fost
martori ai unor vieþi -, sã-i învãþãm pe tineri sã simtã importanþa tradiþiilor, importanþa
artei, sã-i îndrumãm sã conºtientizeze adevãratele valori ºi sã ierarhizeze valori.
Camelia Hristian
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