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SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE
Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public ţintă vizate şi
analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor socio-demografice,
frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative (preferinţe, opinii, atitudini)
precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali prin monitorizarea traficurilor pe website-uri şi analiza
feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a
reacţiilor la vernisaje sau alte evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei,
obiectele în faţa cărora subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public
etc.), comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail,
Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc), chestionar. Începând din august
2016 este aplicat un chestionar, la intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi temporară. A fost
finalizat şi un al doilea tip de chestionar, foarte complex, pentru elevi, conceput respectând
criteriile din Barometrul de Consum Cultural (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi
a fost diseminat, la finele anului 2017, în toate instituţiile de învăţământ din Brăila şi din judeţ
(Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura Istros şi Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul
Relaţii Publice). Aplicarea chestionarelor are ca scop: cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei
„Carol I” la aceste categorii de public ţintă, întocmirea şi updatarea unor baze de date, adaptarea
ofertei culturale, a canalelor şi materialelor de promovare pornind de la opiniile şi propunerile
segmentului de public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali,
durata vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, traficuri pe websiteuri, zona din care sunt accesate, orele, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe Facebook,
număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant pagina „Muzeul
Brăilei Carol I” etc., pentru care se întocmesc periodic rapoarte. Au fost, de asemenea, realizate
un plan pentru promovare mai eficientă a Editurii „Istros”, o analiză SWOT detaliată şi o listă cu
măsuri pentru dezvoltarea activităţii de relaţii publice (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice).
Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster şi
comunicat de presă, diseminate către mass-media locală şi naţională şi publicaţii specializate;
invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana Coşarcă, muzeograf Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţeaua de socializare Facebook
(Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Comunicatele şi posterele au fost înregistrate
şi arhivate, pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii
Naţionale a României, conform legislaţiei (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii
Publice). Listele de protocol şi listele de e-mailuri au fost permanent actualizate şi dezvoltate.
(Diana Coşarcă, muzeograf;Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice).
Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul evenimentelor culturale
(sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) organizate şi găzduite la sediul Muzeului
Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul
Relaţii Publice), la Centrul Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice; Geta Şerbănescu, muzeograf; Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice,
Geanina Vîlcu, referent – Serviciul „Editura Istros”) şi în alte locaţii. Au fost, de asemenea,
filmate 17 dezbateri cu specialişti ai Muzeului Brăilei „Carol I”, pentru Emisiunea „Pasionat de
viaţă" - realizator Lucian Ţilea - la TV Galaţi (Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul
Relaţii Publice).
Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în presa
scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). De asemenea, au fost
conservate în format digital, prelucrate (şi parţial ordonate) apariţiile la TV ale specialiştilor,
fotografiile şi imaginile video de la toate evenimentele culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice; Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) şi promovate pe
contul „Muzeul Brailei Carol I” pe Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi
pe website-ul Muzeului Brăilei „Carol I”. Au fost redimensionate pentru website 3578 de
fotografii, au fost formatate şi postate 201 texte şi 1954 de fotografii la secţiunile curente
„Evenimente”, „Colecţie de afişe”, „Galerie foto”, Editura „Istros” (Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice) şi alte 1624 de fotografii postate la secţiunile: „Colecţie de afişe”,
„Galerie foto” (Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice). Toate secţiunile au fost
actualizate şi dezvoltate cu texte şi imagini selectate, de şefii de secţii, din arhivele secţiilor
respective. La finele anului 2017, a fost realizat, în colaborare cu firma Open Web Design, un
website design responsive, pentru care au fost corectate 137 texte (în română, engleză,
franceză), au fost concepute 13 texte, au fost selectate şi ordonate pe secţiuni 3964 fotografii, 21
pdf, 14 ppt, 4 video. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
O altă activitate, cu caracter permanent, a fost documentarea despre istoria Brăilei,
patrimoniul cultural mobil, imobil şi imaterial, obiective de turism cultural, personalităţi, istorii
de familie, cărţi, minorităţi etnice, pedagogie muzeală, relaţii publice şi marketing cultural, linii
de finanţare, management de proiect, pentru: editare texte pe pagina de Facebook a Muzeului
Brăilei „Carol I”, corespondenţă (în română, engleză, franceză) cu persoane şi organizaţii,
prezentări la vernisaje, ghidaje tematice în expoziţii şi în Centrul Istoric, prezentări pentru
programele culturale „Poveşti despre Brăila” şi „Poveşti despre muzică şi cărţi” (concepere
texte, prezentări în PowerPoint, selecţie imagini, sunet şi video, traduceri), pentru interviuri şi
dezvoltarea bazelor de date „Minorităţi etnice” ale Centrului Diversităţii Culturale. (Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
A fost studiat apelul la proiectul „Arta danubiană”, pentru conservarea şi revitalizarea
patrimoniului cultural al artei danubiene, iniţiat de Institutul Român / Biblioteca Română din
Freiburg, analizată oportunitatea participării, în calitate de partener, la proiect şi a fost realizată
o listă de propuneri de activităţi. Au fost promovate, de asemenea, şi anul acesta, rezultatele
celor şase proiecte (4 editoriale şi 2 culturale) - finanţate de Administraţia Fondului Cultural
Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România - derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de
alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013, 2014, 2015. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice).
Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale Muzeului
Brăilei „Carol I” (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii de secretariat Serviciul Relaţii Publice), încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ, completarea
fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora,
inclusiv realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I”
(Diana Coşarcă, muzeograf, cu atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul
Relaţii Publice), înregistrarea fondului de carte nou intrat în biblioteca Muzeului Brăilei „Carol
I”, descrierea bibliografică a periodicelor din bibliotecă, asigurarea evidenţei fondului de carte
în sistem electronic, conform normelor de biblioteconomie, aşezarea cronologică şi îndosariere
documente de arhivă, salvări baze de date virtuale, tehnoredactare şi scanare diferite documente
(Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice), întocmirea rapoartelor de activitate ale
Muzeului Brăilei „Carol I” (prin sintetizarea rapoartelor de activitate primite de la toţi şefii de
secţii şi servicii), alte statistici şi rapoarte (1198 pagini), concepere articol, tehnoredactare şi
DTP pentru paginile „Relaţii publice” din Ziarul „Brăila 649” (4 pagini), încheiere parteneriate
cu alte organizaţii, gestionare baze de date în format digital, la care se adaugă şi alte activităţi cu
caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern/managerial, fişe de post, analiză ROF şi propuneri de modificare,
analiză planuri de muncă şi rapoarte de activitate, fişe evaluare personal, analiză şi avizare

referate de necesitate pentru anii 2017 şi 2018, contactare firme pentru achiziţii, colectare oferte
pentru dotări, coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice) (Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice).
Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de activităţi de marketing şi promovarea Editurii
„Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile naţionale
de carte (verificare calendar Târguri şi expoziţii de carte, documente de înscriere, documente de
eliberare din gestiune a cărţilor, ambalare, sigilare, etichetare cutii, transport, manipulare carte,
amenajare stand, etichetare cărţi, materiale publicitare - sigle, prezentare editură, titluri de
impact, ofertă de carte, imagini video), background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere,
filmare) evenimentelor de lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi. Anul acesta,
Editura „Istros” a participat la: Târgul de Carte Caravana „Gaudeamus” Cluj-Napoca, ediţia
nr. 18 (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul
Muzeului Brăilei „Carol I”; Geta Şerbănescu, muzeograf şi Diana Coşarcă, muzeograf Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: incinta pavilionului expoziţional din Piaţa Unirii,
Cluj Napoca (5 - 9 aprilie 2017); Târgul de Carte Librex Iaşi (prof. univ. dr. Ionel Cândea,
membru corespondent al Academiei Române, manager; conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director
adjunct; lector univ. dr. Valentin Popa, muzeograf - Secţia Memoriale; Diana Coşarcă,
muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul
desfăşurării: Palas Mall Iaşi (10 - 14 mai 2017); Festivalul Internaţional al Cărţii „Axis Libri",
Galaţi, ediţia a IX-a (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros"; Geta Şerbănescu,
muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul
desfăşurării: Aleea
Domnească, Galaţi (1418 iunie 2017); Târgul
GAUDEAMUS Litoral,
Mamaia, ediţia a IX-a
(Cornel Smeu,
muzeograf - Serviciul
Editura „Istros"; Geta
Şerbănescu, muzeograf Serviciul Relaţii Publice;
Liliana Şerban,
muzeograf - Secţia
Memoriale). Locul
desfăşurării: Piaţeta
Perla, Mamaia (12–16
august 2017); Târgul
I n t e r n a ţ i o n a l
GAUDEAMUS - Carte de
învăţătură 2017, ediţia
nr. 24 (Geta Şerbănescu,
muzeograf; Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator).
Locul desfăşurării: Pavilionul Central ROMEXPO, Bucureşti (22 – 26 noiembrie 2017).
Permanent, au fost realizate şi: gestiunea fondului de carte al Editurii „Istros” a Muzeului
Brăilei „Carol I”; corespondenţă, actualizarea bazelor de date; recepţia şi aşezarea la raft a
cărţilor primite din tipografie, operarea în baza de date a mişcării fondului de carte şi
înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute; scoaterea din gestiune a unor volume de carte
reprezentând drepturi de autor, comenzi interne şi externe; înregistrarea referatelor pentru
ieşirea din gestiune a titlurilor solicitate prin comandă şi pentru drepturi de autor; întocmirea
documentaţiei necesare pentru scoaterea din gestiune şi expedierea de comenzi interne şi
internaţionale; pregătirea de cărţi pentru depunerea la Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a
României şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila; aşezarea la raft cărţi din retur târguri;
conservarea fondului de carte existent în depozitul editurii; raportarea lunară privind mişcarea
fondului de carte; întocmire situaţie vânzări; inventarierea fondului de carte din depozitul
Editurii „Istros” (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), analiza situaţiei
Depozitului legal constituit la Biblioteca Naţională a României şi livrarea ultimelor lucrări
apărute; distribuire Drepturi de autor, cărţi pentru Depozitul Legal la Biblioteca Naţională a
României; transport carte (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”); operare titluri
epuizate în ofertă şi actualizare oferta de carte (Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii
Publice), diseminare ofertă editură prin liste de e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf –
Serviciul Relaţii Publice) şi prin promovare on-line pe website şi Facebook; analiză situaţie
vânzări şi stabilire măsuri pentru promovarea mai eficientă a Editurii „Istros” (Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice).

Camelia HRISTIAN

CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE AL MUZEULUI BRĂILEI
„CAROL I”, ÎN 2017
Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea
infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale, cercetarea şi promovarea patrimoniului
multicultural şi de turism cultural ale Brăilei, organizarea de evenimente culturale, încheierea de
parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea
vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în
străinătate.
În anul 2017, Centrul Diversităţii Culturale a fost
reamenajat şi dotat cu mobilier şi alte echipamente (Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti,
restaurator; Viorel Tătaru, muncitor – Serviciul Relaţii
Publice; Cornel Smeu, muzeograf – Serviciul Editura
„Istros”) necesare pentru organizare evenimente şi activităţi
cu public. Periodic s-au realizat activităţi de ordonare a
spaţiului, întreţinere microclimat, inventariere obiecte aflate în custodie şi cărţi, întocmire liste,
referate, documente de primire – predare obiecte, evidenţă programări vizite şi vizitatori,
scanări de documente, fotografiere obiecte etc. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice;
Alina Pospai, bibliotecar; Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice, Geanina
Vîlcu, referent – Serviciul Editura „Istros”). Biblioteca Centrului Diversităţii Culturale s-a
îmbogăţit, prin achiziţie de cărţi, materiale educaţionale şi publicaţii despre minorităţi şi pentru
copii şi tineri, precum şi o donaţie de carte de la Editura „Omonia” Bucureşti. (Camelia Hristian
- şef Serviciul Relaţii Publice).
Şi în anul 2017, s-a continuat activitatea de
documentare despre minorităţile etnice din Brăila, în
biblioteci şi în special în arhive de familie (conspecte,
fotografiere, filmare), precum şi ordonarea bazelor de date
gestionate de Centrul Diversităţii Culturale. A fost realizat şi
un interviu video cu doamna Valeria Ursan, despre armenii
din Brăila (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice;
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Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice, 26 aprilie 2017). S-a continuat,
de asemenea, corespondenţa cu diferite persoane, organizaţii ale minorităţilor etnice,
colecţionari, artişti plastici, personalităţi ale comunităţilor etnice din România, ţările de
origine şi diaspora. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice)
Toate evenimentele culturale organizate de Centrul Diversităţii Culturale au fost
promovate prin afiş, invitaţie, pliant de expoziţie, comunicat, prezentare la eveniment
(Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Despre
„Ziua Culturii Elene” s-au înregistrat şi o apariţie în limba
greacă pe KOZAN.GR (29 martie 2017), precum şi un
interviu video - cu Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice - despre grecii din Brăila şi expoziţia deschisă la
Centrul Diversităţii Culturale, în emisiunea „Europolis” –
realizator Daniela Teodora Boboş - la TVR 1. (23 iunie
2017)
Centrul Diversităţii Culturale a fost vizitat, anul
acesta, de grupuri de elevi, de familii de brăileni români sau
de altă etnie, de greci repatriaţi sau din diaspora, de turişti,
dar şi de diferite delegaţii - pentru care a fost asigurat ghidaj
în limba engleză, la Centrul Diversităţii Culturale şi în
Centrul Istoric: grup de la Asociaţia Culturală
„Vathilakkos”, Kozani, Grecia (24 şi 25 martie 2017); grup
de la Asociaţia Culturală „Nostos” şi profesori de la Şcoala
Greacă din Bucureşti (23 septembrie 2017); grup din insula
Lefkada, Grecia (20 octombrie 2017). (Camelia Hristian,
Serviciul Relaţii Publice)
S-a continuat derularea, la Centrul Diversităţii Culturale,
a două programe, cu caracter permanent. Programul cultural „Poveşti despre Brăila, muzică
şi cărţi” este adresat copiilor şi tinerilor. Include: cerc, prezentări,
fotoexpoziţii, ghidaje tematice, proiecţii de filme documentare,
jocuri, concursuri. Programul cultural „Muzică şi cărţi” este adresat
publicului larg şi 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 cărţi şi periodice 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 şi pentru
copii şi tineri, din mediateca Centrului Diversităţii Culturale. Ambele
programe culturale sunt gratuite. Intrarea se face, cu programare, în
limita celor 50 de locuri. La Cercul „Poveşti despre Brăila, muzică
şi cărţi” se pot înscrie elevi de la ciclul primar, ciclul gimnazial,
precum şi liceeni şi studenţi, pasionaţi de cultură, muzee, mozaic
etnic, cultural şi turism cultural. (Coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice).
S-a început şi derularea proiectului educaţional „Pe urmele strămoşilor”, organizat
în colaborare cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila şi Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Brăila. (Coordonatori: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul
Relaţii Publice; înv. itinerant Mihaela-Dana Căpăţînă, C.S.E.I. Brăila; prof. logoped Valerica
Radianov, C.J.R.A.E. Brăila).

Camelia HRISTIAN
EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2017
În anul 2017, Centrul Diversităţii Culturale a organizat, alături de alte organizaţii
partenere: 2 ateliere şi 8 expoziţii temporare, vernisate în cadrul unor evenimente culturale
- care au inclus, în unele cazuri şi conferinţe, prezentări, recitaluri:
•
Expoziţia temporară „Unde eşti, copilărie...?”. Jucării din colecţiile Asociaţiei
Muzeul Jucăriilor Bucureşti şi fotoexpoziţie. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie, împreună
cu Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti. Concepere şi
tehnoredactare fotoexpoziţie, afiş, invitaţie, comunicat,
ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice.
Amenajare: colecţionarii ing. Cristian Dumitru şi Mihail
Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor); Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice; Alina Pospai, bibliotecar –
Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator;
Alexandru Roşca, administrator. La vernisaj, au prezentat:
prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al
Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”;
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi ing. Cristian Dumitru, colecţionar,
Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie (6 decembrie 2016 – 20 martie 2017)
•
„Ziua Culturii Elene”, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei (25 martie
1821) şi vernisajul expoziţiei temporare Artă plastică semnată Jana Andreescu, Gabriela
Georgescu, Marilena Ioanid, Elena Salomeea Kaloxilos, Dennis Teodorescu, Marius
Teodorescu │„Amintiri...”, obiecte din colecţiile unor familii membre ale Comunităţii Elene
Brăila │ Cărţi şi publicaţii educaţionale (în română şi greacă) din bibliotecile Centrului
Diversităţii Culturale şi Comunităţii Elene Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Concepere şi tehnoredactare afişe
bilingve, invitaţii bilingve, comunicat, pliant, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice. Traducere: Haralambie Caravia. Selecţie obiecte de la familii: Veronica Macri,
Comunitatea Elenă Brăila. Amenajare: artiştii plastici; Ghena Pricop, şef Secţia Istorie;
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru,
muncitor; Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice. Tehnoredactare etichete,
etichetare: Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice. Program - Alocuţiuni: prof.
univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului
Brăilei „Carol I”; Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Elene Brăila; Haralambie
Caravia, Comunitatea Elenă Brăila; Stelios Eleftheriadis, preşedintele Consiliului Local şi
Makis Chatzisavvidou, preşedintele Ansamblului Asociaţiei Culturale Vathilakkos, Kozani
(Grecia); Vizionare film documentar „Kozani (Grecia)”; Dansuri tradiţionale, cu
Ansamblurile „Parnassos” şi „Zorbas” ale Comunităţii Elene Brăila, conduse de Marius
Papadopol; Recital instrumental (bouzouki) şi dansuri tradiţionale, cu Ansamblul Asociaţiei
Culturale Vathilakkos, Kozani (Grecia); La vernisaj, au prezentat: Gheorghe Andreescu,
muzeograf, artist plastic şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei
Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”. La eveniment, alături de oficialităţi din

Grecia, au participat şi: Viorel Marian Dragomir,
primarul Municipiului Br ă ila; Doini ţ a Ciocan,
viceprimar; Aurelian Ţiripa, subprefect; Nicu Niţă,
deputat. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei
„Carol I” şi Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale (25 martie – mai 2017)
• „Tradiţii şi obiceiuri greceşti”: Atelier Lumânări
pentru Noaptea de Înviere │ Poveşti „Lăzărel,
Duminica Floriilor, Sfintele Paşti”. Organizatori:
Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii
Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Realizare afiş
bilingv, invitaţie, comunicat, prezentare: Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. În Ajun de Florii,
copii şi tineri, părinţi şi bunici, de origine română şi
greac ă au îm p odobit Πασχαλινές Λαμπάδες lumânărici pentru Noaptea de Înviere (obicei grecesc),
coordonaţi de prof. Elena Salomeea Kaloxilos, artist
plastic (Comunitatea Elenă Brăila) şi au ascultat poveşti
despre Grecia, grecii din Brăila (pornind de la elemente
din picturile şi obiectele din expoziţie), tradiţii şi
obiceiuri, spuse de Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice. „Călătoria prin calendar" a început de la
obiceiul oului legat cu sfoară din ultima zi de Carnaval
şi păpuşa Kira Sarakosti; după 7 săptămâni de post, cu
coşurile pline de flori am colindat pentru Sfântul Lazăr
şi am admirat cruciuliţele din frunze de palmier din
bisericile Greciei, din Ziua Intrării Domnului în
Ierusalim; au urmat tradiţii şi obiceiuri din Joia Mare
(despre Tsoureki, ouă roşii şi batiste roşii agăţate pe la
porţi), din Vinerea Mare (despre procesiunea Epitafului
pe străzi şi pe mare) şi din seara Învierii (despre
„lampades” şi Lumina Sfântă). Poveştile au fost
condimentate cu obiceiuri deosebite, precum „Arderea
lui Iuda”, în insula Hydra, „Războiul Rachetelor” din
Noaptea de Înviere, în insula Chios şi „Aruncatul
ulcioarelor” din balcoane, în prima zi de Paşti, în insula
Corfu. Copiii au admirat şi 3 costume tradiţionale –
două din colecţia Comunităţii Elene Brăila (din zonele
Levadia şi insula Creta), purtate de Camelia Hristian şef
Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar –
Serviciul Relaţii Publice şi al treilea din colecţia
personală a prof. Elena Salomeea Kaloxilos. Locul
desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale (8 aprilie – mai 2017)
• „Noaptea Muzeelor”. Expoziţie temporară: Cărţi şi
periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura
„Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume
de artă, cărţi, periodice ale minorităţilor etnice din
România şi publicaţii pentru copii şi tineri, din
mediateca Centrului Diversit ăţ ii Culturale │
Πασχαλινές Λαμπάδες - lumânărici pentru Noaptea de
Înviere (obicei grecesc), realizate in cadrul atelierului
coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos;
Programul cultural „Muzică şi cărţi” – audiţie de
muzică baroc│ clasică│ mozaic etnic (tambur,
harmoşcă, klezmer, duduk, gaida)│ jazz│ tangouri de
altădată – din colecţia de „bijuterii muzicale” a
Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor
muzicale, au fost răsfoite cărţi şi periodice │ Vizionare
film publicitar „Unde eşti copilărie.... Jucării de
altădată, din colecţiile Asociaţiei Muzeul Jucăriilor
Bucureşti”, realizat de Viorel Stoian, muzeograf –
Secţia Istorie │ „Prezentare de proiecte finanţate ale
Muzeului Brăilei «Carol I» şi proiecte culturale şi
educaţionale ale Centrului Diversităţii Culturale” │
Recital instrumental (bouzouki), susţinut de Andrei
Mogoş, membru al Comunităţii Elene Brăila│
Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti, susţinut de
Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila
(preşedinte: Adrian Mavrochefalos), coordonat de
Marius Papadopol│Spectacol susţinut de Ansamblurile
„Tihii Dunai” şi „Dunaiskie Rozî” ale Comunităţii
Ruşilor Lipoveni Brăila (preşedinte: Fedosia Jipa
Rubanov), coordonate de Maria Milea, Ana Oprea, Irina
Gheorghe şi Adrian Oprea. Vizitatorii au putut admira şi
două costume tradiţionale, din colecţia Comunităţii
Elene Brăila (din zonele Levadia şi insula Creta),
purtate de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice şi Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul
Relaţii Publice. Concepere şi tehnoredactare program,
afiş, invitaţie, comunicat, prezentare *.ppt (155 pagini):
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice.
Amenajare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
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Publice; Alina Pospai, bibliotecar şi Geta Şerbănescu,
muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării:
Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi
sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (20 mai 2017)
•
„Ziua Alfabetului, Educaţiei şi Culturii Bulgare”
şi vernisajul expoziţiei temporare „Costume tradiţionale
bulgăreşti", desene semnate de prof. Anastasia Andriev –
Radulov │ Pictură, sculptură şi icoane, semnate de artistul
plastic Radu Pencea │ „Amintiri...”, obiecte din colecţiile
unor familii membre ale Asociaţiei „Hristo Botev" a
Bulgarilor din Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol
I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Asociaţia „Hristo
Botev" a Bulgarilor din Brăila. Concepere şi tehnoredactare
afiş bilingv, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice. Traducere: prof. Maria
Gancev. Amenajare: Ghena Pricop, şef Secţia Istorie; Sorin
Filoti, restaurator; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice; Geta Şerbănescu, muzeograf; Alina Pospai,
bibliotecar; Viorel Tătaru, muncitor - Serviciul Relaţii
Publice; Alexandru Ro ş ca, administrator; Vasilic ă
Vernescu, conservator. Tehnoredactare etichete, etichetare:
Alina Pospai, bibliotecar si Geta Şerbănescu, muzeograf –
Serviciul Relaţii Publice. Program: Prezentări susţinute de
prof. Anastasia Andriev - Radulov, vicepreşedintele
Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila: „Despre
fraţii Chiril şi Metodiu” şi prof. Maria Gancev, preşedintele
Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila: „Ce ştim
despre familia bulgarilor Simu din Brăila? Despre Anastase
Simu şi nu numai...”│ Recital de muzică bulgărească,
susţinut de Grupul vocal „BORIANCA" al Asociaţiei
„Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila, coordonat de prof.
Anastasia Andriev - Radulov şi dansuri populare, cu
Formaţia „Dunărenii” din Chiscani, coordonată de înv.
Georgeta Boboc. La vernisaj, au prezentat: Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi prof. Anastasia
Andriev – Radulov, vicepreşedintele Asociaţiei „Hristo
Botev" a Bulgarilor din Brăila. Locul desfăşurării: sediul
Muzeului Brăilei „Carol I” şi Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale (27 mai – iulie 2017)
•
„Ziua Culturii Ruşilor Lipoveni” şi vernisajul
expoziţiei temporare Artă plastică semnată de Paul Petrov,
Ana Sisoi, Cristian Urse │ Obiecte din colecţiile
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila │Cărţi şi periodice din
bibliotecile Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila şi
Centrului Diversităţii Culturale al Muzeului Brăilei „Carol
I”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale, Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila
şi Fundaţia „Obscina” Brăila. Concepere şi tehnoredactare
afiş, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice. Amenajare: Fedosia Jipa
Rubanov, preşedinte; Paul Petrov; Ana Oprea; Irina Olguţa
Gheorghe (Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila); Sorin
Filoti, restaurator; Vasilică Vernescu, conservator; Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, Geanina Vîlcu,
referent – Serviciul Editura „Istros”. Tehnoredactare
etichete: Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii
Publice. Etichetare: Geanina Vîlcu, referent – Serviciul
Editura „Istros”, Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul
Relaţii Publice. La vernisaj, prezentări şi alocuţiuni: Viorel
Marian Dragomir, primarul Municipiului Brăila; prof. univ.
dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei
Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; prof.
Fedosia Jipa Rubanov, preşedintele Comunităţii Ruşilor
Lipoveni Brăila; reprezentanţii delegaţiilor de la Cahul,
Slava Cercheză şi Tulcea; Paul Petrov, artist plastic; Maria
Milea, coordonatorul Ansamblului de dansuri „Tihii Dunai”
al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila; Ana Oprea,
purtătorul de cuvânt al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila;
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. La
eveniment au participat şi: Alexandru Jantea Crican,
viceprimar al Municipiului Brăila, oficialităţi şi invitaţi de
la Cahul, Slava Cercheză şi Tulcea, oaspeţii Comunităţii
Ruşilor Lipoveni Brăila la „Zilele Brăilei". Locul
desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii
Culturale (13 august - 25 septembrie 2017)
•
Vernisajul expoziţiei itinerante „Perpetuum
Ţăndărică”. Organizatori: Primăria Capitalei, Teatrul de
Animaţie Ţăndărică din Bucureşti, în colaborare cu Muzeul
Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Secţia
Etnografie. Proiectul Expoziţie Interactivă / Muzeul
Itinerant „Perpetuum Ţandărică” constă într-o prezentare
artistică a patrimoniului Teatrului de Animaţie Ţăndărică
din Bucureşti. Păpuşile - marionete cu fire scurte/lungi, tijă

în cap, bi-ba-bo, wayang, păpuşi mânuite direct (pe o
masă), personaje aplicate pe corp (păpuşi compuse cu
corpul), atent alese dintr-o istorie de peste 70 de ani a
teatrului - marchează principalele repere în evoluţia
teatrului de animaţie din România, rememorând atât
artiştii cât şi personajele ce au consacrat această artă
teatrală aparte. Totodată au fost prezentaţi paşii de
construcţie a unei păpuşi sau a unei marionete, de la
butucul de lemn – materie primă, la produsul final –
păpuşa sau marioneta, obiect de joc şi operă de artă.
Concepere, tehnoredactare şi multiplicare afiş, pliant:
Teatrul de Animaţie Ţăndărică. Amenajare: o echipă de
la Teatrul de Animaţie Ţăndărică Bucureşti. Concepere
şi tehnoredactare invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. La vernisaj, au
prezentat: Miruna Simian, curator - Teatrul de Animaţie
Ţăndărică Bucureşti; prof. univ. dr. Ionel Cândea,
membru corespondent al Academiei Române,
managerul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul
desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie (3 - 24
octombrie 2017)
• „Ziua Culturii Elene”, organizată cu ocazia Zilei
„Marelui NU”, conferinţa „Greci şi români, mereu
împreună”, susţinută de prof. univ. dr. Georgeta Filitti,
istoric şi vernisaj Fotoexpoziţie „Brăila Grecească”│
Expoziţie de carte veche şi carte din biblioteca Centrului
Diversităţii Culturale │ Expoziţie „Pasiuni”. Machete
de utilaje pentru construcţii şi transport, din colecţia ing.
Marius - Lucian Gănescu, membru al Comunităţii Elene
Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila.
Concepere şi tehnoredactare fotoexpoziţie, etichete,
afişe bilingve, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Traducere:
Haralambie Caravia. Amenajare: ing. Marius - Lucian
Gănescu; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru,
muncitor; Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura
„Istros”. Etichetare: Geanina Vîlcu, referent – Serviciul
Editura „Istros”; Geta Şerbănescu, muzeograf –
Serviciul Relaţii Publice. Program - Alocuţiuni: prof.
univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al
Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei
„Carol I”; Adrian Mavrochefalos, pre ş edintele
Comunităţii Elene Brăila; Conferinţa „Greci şi români,
mereu împreună”, susţinută de prof. univ. dr. Georgeta
Filitti, istoric; Dansuri tradiţionale, cu Ansamblul
„Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila. La vernisaj, au
prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice şi ing. Marius - Lucian Gănescu, colecţionar. La
eveniment au participat şi oaspeţi de la Comunităţile
Elene Tulcea şi Izvoarele. Locul desfăşurării: sediul
Muzeului Brăilei „Carol I” şi Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale (28 octombrie - 4
decembrie 2017)
• „Ziua tuturor românilor”, activitate din cadrul
proiectului educaţional „Pe urmele strămoşilor”.
Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale, în colaborare cu Centrul Şcolar
de Educaţie Incluzivă Brăila şi Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila. Participanţi:
Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”; Şcoala
Gimnazială „Al. I. Cuza”; Şcoala Gimnazială „I. L.
Caragiale”; Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Brăila.
Coordonatori: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul
Relaţii Publice, Muzeul Brăilei „Carol I”; înv. itinerant
Mihaela-Dana Căpăţină, C.S.E.I. Brăila; prof. logoped
Valerica Radianov, C.J.R.A.E. Brăila. Din echipa de
proiect mai fac parte: prof. itinerant Silvia Neculai; prof.
itinerant Gabi Gheorghe; prof. înv. primar Daniela
Matei. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale (28 noiembrie 2017)
• Vernisajul expoziţiei temporare „Ani de şcoală...
Amintiri şi nostalgii...”. Rechizite, accesorii şcolare,
oracole şi jurnale, din perioada 1880-1980, din
colecţiile Asociaţiei Muzeul Jucăriilor Bucureşti.
Concepere şi tehnoredactare fotoexpoziţie, afiş,
invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice. Amenajare vitrine: ing.
Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru, colecţionari
(Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Scanare 95
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jurnale: Alina Pospai, bibliotecar şi Geta Şerbănescu,
muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Amenajare
fotoexpoziţie: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice;
Geta Şerbănescu, muzeograf; Sorin Filoti, restaurator; Viorel
Tătaru, muncitor; Vlad Smaznov, restaurator. La vernisaj, au
prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent
al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”;
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi ing. Cristian
Dumitru, colecţionar (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti).
Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale (8 decembrie 2017 – 28 februarie 2018)
În anul 2017, s-au realizat 54 ghidaje tematice,
respectiv 6 în limba engleză (3 în Centrul Istoric, 3 la Centrul
Diversităţii Culturale) şi 26 în limba română - susţinute de
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi 22 în limba
română - susţinute de Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul
Relaţii Publice, pentru: profesori din Germania, Islanda,
Portugalia, Spania, Bulgaria şi România, însoţiţi de prof.
Diana Bazon şi prof. Laura Laioş, participanţi la o întâlnire
transnaţională - activitate din cadrul proiectului Erasmus.
Parteneriat strategic, derulat de Şcoala „Mihu Dragomir”
Brăila (1 februarie); Tineri europeni, participanţi la proiectul
ERASMUS + - „Useful, Usability, Disposability", derulat de
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga" (18 mai); turişti din Anglia şi
Germania (21 septembrie), precum şi copii şi tineri de la:
Colegiul „Ana Aslan", cu prof. înv. Mariana Băcanu şi prof.
Elena Salomeea Kaloxilos (2 februarie); Colegiul „Gheorghe
Munteanu Murgoci", cu prof. Alina Vlad (3 februarie); Şcoala
Gimnazială „Spiru Haret” Însurăţei, cu prof. Mihaela - Monica
Hortopan (7 martie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, cu
prof. Mădălina Tarachiu (20 martie); Colegiul Tehnic „Costin
D. Neniţescu", cu prof. Adriana Chiţu şi prof. Flori Mihaela
Ţiţentos (29 martie); profesorii şi elevii participanţi la
Olimpiada Naţională de Industrie Textilă şi Pielărie (25
aprilie); Grădiniţa nr. 8, cu director Silvia Frâncu, părinţi şi
bunici (8 mai); Liceul de Arte „Hariclea Darclée", cu prof.
Marilena Ioanid (7 iunie); Şcoala Gimnazială „Ecaterina
Teodoroiu", cu prof. Daniela Matei şi prof. Stănuţa Diorduc (7
iunie); Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu", cu înv. Lucica
Gheorghe (7 iunie); Liceul deArte „Hariclea Darclée", cu prof.
Marilena Ioanid (8 iunie); Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri", în cadrul Şcolii de Vară, coordonate de Armanda
Filipine, jurnalist („Brăila Chirei”), cu prof. înv. primar
Daniela Sloată (5 iulie); Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri", în cadrul Şcolii de Vară, coordonate de Armanda
Filipine, jurnalist („Brăila Chirei”), cu prof. înv. primar Ioana
Butoi (11 iulie); Şcoala cu Clasele I - VIII „Al. I. Cuza” (21
septembrie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée", cu prof.
Marilena Ioanid (12 octombrie); Liceul Teoretic „Nicolae
Iorga", cu prof. Daniela Pâslaru (13 octombrie); Şcoala
Gimnazială „George Coşbuc", cu prof. Anca Manole (13
octombrie); Şcoala Gimnazială „George Coşbuc", cu prof.
Raluca Stan (13 octombrie); Grădiniţa nr. 56, cu ed. Violeta
Bălan şi ed. Mirela Neagu, părinţi şi bunici (18 octombrie);
Grădiniţa nr. 11, cu director Elena Hrimiuc, alte cadre
didactice, părinţi şi bunici (20 octombrie); Şcoala Gimnazială
„Aurel Vlaicu”, cu prof. Alexandra Novac (20 octombrie);
Grădiniţa nr. 37 „Dumbrava minunată”, cu ed. Elena Chiriac şi
ed. Viorica Vlad, părinţi şi bunici (20 octombrie); Şcoala cu
Clasele I-VIII „Vasile Alecsandri", cu prof. înv. primar
Daniela Sloată (8 noiembrie); Liceul „Mihail Sebastian”, cu
prof. Elena Salomeea Kaloxilos (8 decembrie); Liceul „Mihail
Sebastian”, cu prof. Camelia Mihaela Roşu (13 decembrie);
Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, cu prof. Marilena Ioanid
(20 decembrie) (Ghidaje: Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice) şi Liceul de Arte „Hariclea Darclée” (17
martie); Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” (28 martie);
Şcoala Gimnazială Traian (28 martie); Şcoala Gimnazială
Tichileşti (28 martie); Şcoala Gimnazială Traian (30 martie);
Liceul de Arte „Hariclea Darclée" (31 martie); Liceul de Arte
„Hariclea Darclée", cu prof. Marilena Ioanid (3 aprilie);
Şcoala cu Clasele I-VIII „Fănuş Neagu" (5 octombrie); Şcoala
cu Clasele I-VIII „Nedelcu Chercea" (6 octombrie); Şcoala cu
Clasele I-VIII „Nikos Kazantzakis" (6 octombrie); Grădiniţa
nr. 56 „Negruţ” (10 octombrie); Şcoala nr. 7 (10 octombrie);
Grădiniţa nr. 54, cu ed. Geta Boantă (17 octombrie); Centrul
Social Multifuncţional pentru Comunitatea Romă din Lacu
Dulce, cu prof. înv. primar Gina Bărbuţă şi prof. înv. primar
Luminiţa Enache (17 octombrie); Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri”, cu prof. înv. primar Safta Constantin şi prof. înv.
primar Iustina Gavrilă (20 octombrie); Şcoala „Radu
Tudoran” (20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu”
(20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” (20
octombrie); Grădiniţa nr. 11 „Brânduşa” (20 octombrie);
Colegiul „Ana Aslan” (20 octombrie); Liceul „Mihail
Sebastian” (20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri” (20 octombrie 2017). (Ghidaje: Geta Şerbănescu,
muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării:
Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale.
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Centrul Diversităţii Culturale a găzduit, anul acesta: • Curs de limba greacă.
Organizator: Comunitatea Elenă Brăila. Coordonator: prof. Irini Stalika. (6 aprilie, 27
aprilie, 29 aprilie, 30 aprilie, 4 mai, 6 mai, 7 mai 2017) şi • Curs de limba bulgară.
Organizator: Asociaţia „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila. Coordonator: prof. Anastasia
Andriev - Radulov (6 iunie 2017).
La invitaţia comunităţilor etnice, am participat la următoarele evenimente
culturale, care au fost fotografiate, filmate pentru baza de date a Centrului Diversităţii
Culturale şi promovate on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice): • Purim.
Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila (preşedinte: Nadia Ustinescu). La eveniment au
participat şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I" şi Gabriel
Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice. Locul
desfăşurării: Templul Coral (19 martie); • Pesah. Masa de
Seder. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila
(preşedinte: Nadia Ustinescu). Locul desfăşurării: Bella
Italia (10 aprilie); • Excursie pe Dunăre, alături de
oficialităţi şi oaspeţi din Prosotsanis, regiunea Drama
(Grecia) – în cadrul evenimentului „Zilele Brăilei”.
Organizator: Comunitatea Greacă Brăila (preşedinte:
Adrian Mavrochefalos) (12 august); • Hanuka. Organizator:
Comunitatea Evreilor Brăila (preşedinte: Nadia Ustinescu).
Locul desfăşurării: Templul Coral (17 decembrie 2017).
Camelia HRISTIAN
EVENIMENTE GĂZDUITE DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”, ORGANIZATE
DE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTENERE
Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat, pentru aceste evenimente, materiale
promoţionale, sonorizare, fotografiere, filmare (Diana Coşarcă, muzeograf; Gabriel Stoica Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice):
•
Spectacol de muzică şi poezie „Femeia în poezia clasică rusă", din ciclul „Femeia
în poezia popoarelor lumii", în cadrul proiectului educaţional „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.
Coordonator: Nicolae Băcanu, profesor (Colegiul Economic „Ion Ghica”). Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (15 martie 2017)
•
Recital susţinut de absolventele Liceului de Arte „Hariclea Darclée” Brăila:
Cristina Elena Grigore (studentă în anul IV la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,
secţia „Flaut”) şi Corina Purcărea (studentă în anul IV la Universitatea Transilvania Braşov,
secţia „Canto clasic”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (21 aprilie 2017)
•
Concursul regional de interpretare instrumentală „Iannis Xenakis". Organizator:
Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila. Secţiunea: vioară, violă, chitară. A prezentat: prof.
Ionel Filip (Liceul de Arte „Hariclea Darclée”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei
„Carol I” (5 mai 2017)
•
Summitul de integritate pentru prosperitate. Organizatori: Transparency
International Romania, Griffith School Management, Rotary Club Brăila. Prof. univ. dr.
Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei
„Carol I” a vorbit despre „Regalitate şi integritate în istoria recentă a românilor”. Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (10 mai 2017)
•
Spectacol de muzică şi poezie „Vioara – regina instrumentelor muzicale”, în
cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet. Universul instrumentelor
muzicale”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de
Arte „Hariclea Darclée” Brăila. Coordonator: Nicolae Băcanu, profesor (Colegiul Economic
„Ion Ghica”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (26 octombrie 2017)
•
„Vis de iarnă”, concert susţinut de elevii Liceului de Arte „Hariclea Darclée”
Brăila. Moderator: Ionel Filip, profesor (Liceul de Arte „Hariclea Darclée”). Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (20 decembrie 2017).

Camelia HRISTIAN
VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2017
• Website-ul http://www.muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2017 - conform programului
de monitorizare trafic Google Analytics: 61.303 pagini vizitate, 14.615 vizite, din care
10.168 vizitatori unici din România (din Bucureşti şi 40 judeţe) şi alte 70 ţări: Republica
Moldova, SUA, Germania, Italia, Franţa, Canada, Filipine, Grecia, Marea Britanie,
Bulgaria, Coreea de Sud, Rusia, Spania, neprecizat, Ungaria, Austria, India, Olanda, Turcia,
Cehia, Belgia, Brazilia, Ucraina, Japonia, Elveţia, Suedia, Israel, China, Serbia, Polonia,
Cipru, Benin, Iran, Australia, Coasta de Fildeş, Danemarca, Irlanda, Nigeria, Burkina Faso,
Tanzania, Croaţia, Indonezia, Norvegia, Portugalia, Qatar, Africa de Sud, Argentina,
Belarus, Algeria, Finlanda, Maroc, Slovacia, Afganistan, Armenia, Columbia, Estonia,
Egipt, Georgia, Kazakhstan, Liban, Sri Lanka, Letonia, Macedonia, Martinica, Malaezia,
Peru, Sierra Leone, Surinam, Tunisia, Vietnam. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice şiAlina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice).
• Website-ul http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2017 conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 469 pagini vizitate, de
203 vizitatori unici din: România, Grecia, Germania, Canada, Federaţia Rusă, SUA, Franţa,
Irlanda, Brazilia, Italia, Spania, Marea Britanie, Israel, Ucraina, Europa (neprecizat),
Australia, Belgia, Olanda, Cipru etc. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
• Pagina „Muzeul Brăilei Carol I”, pe reţeaua de socializare Facebook a fost urmărită,
în mod constant, de 9434 persoane (la 31 decembrie) din: România, Italia, Marea Britanie,
Spania, Grecia, Germania, Franţa, SUA, Moldova, Canada, Belgia, Israel, Olanda, Turcia,
Elveţia, Cipru, Brazilia, Suedia, Austria, Irlanda, Australia, Danemarca, Cehia, Bulgaria,
Ungaria, Norvegia, Polonia, Ucraina, Rusia, Luxemburg, Portugalia, Egipt, India, Slovacia,
Irak, Bangladesh, China, Qatar, Oman, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Mexic, Algeria,
Islanda, Maroc. În anul 2017, au fost postate: 14.708 fotografii din arhiva Muzeului
Brăilei „Carol I”, mii de texte, 139 filme documentare şi apariţii la TV, 726 link-uri
către website-uri, Youtube. (editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!

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