CHESTIONAR
Dragi elevi,
vă mulţumim pentru răspunsurile la acest chestionar. Rugămintea noastră este să răspundeţi spontan,
sincer, fără temeri. Pentru că nu veţi primi note şi nu vor fi publice aceste răspunsuri.
Aplicăm acest chestionar pentru că vrem să vă cunoaştem, să vă descoperim pasiunile, preocupările şi
aşteptările. De asemenea, vrem să ne cunoaşteţi, să înţelegeţi că muzeul nu este doar un spaţiu în care sunt
păstrate, restaurate şi expuse comori (moştenirea noastră, „rădăcinile” noastre), ci este un loc viu, în care
puteţi să participaţi, în fiecare săptămână, gratuit (singuri, sau alături de familie, profesori şi prieteni) la tot
felul de evenimente culturale, precum şi la activităţi interesante şi frumoase. Puteţi afla poveşti adevărate
despre: Brăila de altădată, modul de viaţă al oamenilor care au trăit aici înaintea noastră, obiecte din
expoziţii, clădiri din oraş, personalităţi (scriitori, artişti plastici, istorici, actori, muzicieni etc.), meşteşuguri
şi tradiţii din satele noastre, obiceiuri ale minorităţilor etnice care trăiesc în Brăila, flora şi fauna din zonă,
precum şi poveşti despre cărţi, muzică, monumente şi muzee din ţară şi din lume. Vom explora, împreună,
spaţiile muzeale şi veţi admira obiecte frumoase, pe care le puteţi desena, colora sau realiza din diferite
materiale (cu care vom organiza expoziţii temporare), vom răsfoi împreună cărţi, reviste de cultură şi
albume, vom citi împreună în română, engleză, franceză, greacă, vom viziona fotografii de epocă, filme, vom
asculta muzică şi teatru, vom zâmbi şi ne vom juca cu puzzle‐uri şi alte materiale educaţionale, vom cânta şi
vom dansa împreună, vom fotografia şi filma obiecte, case, oameni, evenimente, vom asculta poveştile pe care
voi vi le imaginaţi sau compunerile pe care le veţi scrie, veţi întâlni diferiţi oameni noi (muzeografi,
restauratori, specialişti în comunicare, artişti plastici, meşteri populari, preoţi, scriitori, personalităţi,
cântăreţi, dansatori, membri ai comunităţilor etnice etc.), veţi avea ocazia să participaţi la concursuri şi…
veţi deveni oficial prietenii Muzeului Brăilei „Carol I”.
Elevul care a completat chestionarul
Nume, prenume:
E‐mail:
Telefon:
Vârsta:
Clasa:
Instituţia de învăţământ (Şcoala / Liceul / Colegiul):
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Cadrul didactic care a aplicat chestionarul
Nume, prenume:
E‐mail:
Telefon:
Funcţia:
Materia predată:

1.

Ce înţelegeţi prin muzeu? Credeţi că este important ca fiecare localitate să aibă muzeu? De ce?

2.

Când aţi vizitat prima dată un muzeu? Ce vârstă aveaţi? Ce vă amintiţi de atunci? Care a fost
prima impresie?

3.

Muzeul Brăilei „Carol I” are deschise (la fel ca şi alte muzee din ţară sau din străinătate), în mai
multe clădiri, două tipuri de expoziţii:
¾ permanente (sunt expuse colecţiile cele mai importante ale muzeului; sunt expoziţii care se
modifică foarte puţin, de‐a lungul timpului) şi
¾ temporare (sunt expoziţii organizate pentru perioade scurte de timp, de la câteva zile la 1‐3
luni; Muzeul Brăilei „Carol I” are mai multe secţii şi clădiri şi, în fiecare lună, organizează
măcar o expoziţie temporară nouă, la una dintre secţii – cu obiecte care de obicei stau
închise în depozitele Muzeului Brăilei „Carol I”, sau cu obiecte de la alte muzee, de la
colecţionari, de la Uniunea Artiştilor Plastici, de la alte edituri sau realizate de copii şi tineri
la cercuri. Programul acestor expoziţii trebuie urmărit pentru că dacă nu aflaţi la timp că
este deschisă o astfel de expoziţie, riscaţi să pierdeţi şansa de a o vedea la Brăila şi, de
cele mai multe ori, trebuie să mergeţi în alt oraş, la alt muzeu, ca să o puteţi vizita).
Ce expoziţii aţi vizitat dintre cele de mai jos (alegeţi literele, din coloana din dreapta, care
corespund expoziţiilor pe care le‐aţi vizitat):
Muzeul Brăilei „Carol I” – Sediu (Piaţa Traian nr. 3)

a.

Expoziţia permanentă de Arheologie, Istorie şi Artă (corp A; parter şi etaj)
Expoziţii temporare (corp A; în hol şi la etaj)
Expoziţia permanentă de Artă (corp C; parter şi etaj)
Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale (Piaţa Traian nr. 3)

b.
c.
d.

Expoziţii temporare (corp A, intrare separată, din Piaţa Traian)
Muzeul Brăilei „Carol I” – Galeria de Artă „Gheorghe Naum” (Piaţa Traian

e.

nr. 3, cu intrare din str. Galaţi)
Expoziţii temporare (corp B)
Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Memorial „Nae Ionescu, Vasile Băncilă,
Anton Dumitriu, Ana Aslan, Valeriu Dinu” (Piaţa Traian nr. 3, cu intrare din
str. Galaţi)
Expoziţia permanentă (corp C)
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f.

Muzeul Brăilei „Carol I” – Casa Memorială „Panait Istrati” (Grădina Publică)

g.

Expoziţia permanentă
Expoziţii temporare

h.

Brăilei „Carol I” – Casa Memorială „Dumitru Panaitescu

Muzeul

i.

Perpessicius” (str. Cetăţii nr. 70)
Expoziţia permanentă
Expoziţii temporare

j.

Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Cultural „Nicăpetre” (str. Belvedere 1)

k.

Expoziţia permanentă
Expoziţii temporare

l.

Muzeul Brăilei „Carol I” – Secţia Etnografie (str. Polonă nr.14)

m.

Expoziţia permanentă
Expoziţii temporare

n.

Muzeul Brăilei „Carol I” – Secţia Ştiinţele Naturii (Parcul Monument)

o.

Expoziţia permanentă
Expoziţii temporare
Muzeul

p.

Brăilei „Carol I” – Casa Memorială

„Fănuş Neagu” (comuna r.

Grădiştea)
Expoziţia permanentă

4.

Aţi vizitat muzeul:
a. Singur
b. Cu colegii de şcoală, alături de profesori, pentru vizită în expoziţie
c. Cu colegii de şcoală, alături de profesori, pentru serbare
d. Cu colegii de şcoală, alături de profesori, pentru o manifestare culturală
e. Cu familia
f.

Cu prietenii, în timpul liber

5.

Cunoaşteţi regulile care trebuie respectate atunci când vă aflaţi într‐un muzeu?

6.

Ce impresie v‐a făcut ultima vizită la muzeu? Vă rugăm să evaluaţi, cu câte o notă de la 1 la 10,
următorii indicatori:
a. Amabilitate (

)

b. Mod de expunere a pieselor (
c. Informaţii despre obiecte (
d. Ghidaj (

)
)

)

e. Atmosferă (

)
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7.

Ce consideraţi că lipseşte din expoziţii, astfel încât impresia să fie foarte bună şi să vă doriţi să
reveniţi?

8.

Cât de des vizitaţi expoziţiile deschise la Muzeul Brăilei „Carol I”?
a. Săptămânal
b. Lunar
c. La 2‐3 luni
d. La 4‐6 luni
e. Mai rar
f.

9.

Deloc

Vă rugăm să alegeţi un obiect preferat din orice expoziţie pe care aţi vizitat‐o la Muzeul Brăilei
„Carol I”, să ne spuneţi de ce l‐aţi ales şi să scrieţi despre el o compunere scurtă sau un text de 20 –
30 rânduri, în stil literar sau jurnalistic. (ex. vă puteţi imagina istoria obiectului, locul din care
provine, povestea meşterului sau artistului care l‐a creat, cum a fost realizat, utilitatea lui, povestea
Brăilei în acea perioadă, povestea familiei de la care a fost achiziţionat sau care l‐a donat muzeului,
puteţi descrie emoţia pe care o simţiţi când priviţi acel obiect, sau orice altceva...). Cele mai
frumoase lucrări vor fi publicate (în întregime sau parţial), cu numele dumneavoastră, pe
website‐ul Muzeului Brăilei „Carol I” şi vor fi premiate.

10.

Vă rugăm să ne spuneţi povestea celui mai vechi obiect din casa bunicilor sau din casa
dumneavoastră (în maximum 20‐30 de rânduri).

11.

Vă rugăm să ne spuneţi povestea celei mai vechi fotografii din albumul familiei
dumneavoastră (de la bunici sau de la părinţi) (în maximum 20‐30 de rânduri).

12.

Aţi fi de acord ca obiectul cel mai vechi şi fotografia cea mai veche din albumul familiei
dumneavoastră să fie expuse într‐o expoziţie temporară la Muzeul Brăilei „Carol I”, ca să poată fi
văzute, o perioadă scurtă de timp şi de la alţi oameni?

13.

Aţi participat, în ultimii ani, la evenimentul „Noaptea Muzeelor”?
a. În anul 2012
b. În anul 2013
c. În anul 2014
d. În anul 2015
e. În anul 2016
f. În anul 2017

14.

La „Noaptea Muzeelor” aţi venit:
a. Singur
b. Cu colegii de şcoală, alături de profesori
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c. Cu familia
d. Cu prietenii
15.

Ne dorim să pregătim o echipă de copii şi tineri, ca ghizi de muzeu. Fiecare ghid va primi
legitimaţie (cu care va putea vizita, gratuit, expoziţiile deschise la toate secţiile Muzeului Brăilei
„Carol I”) şi va putea să prezinte expoziţiile permanente colegilor (în „Săptămâna altfel”, de
„Noaptea Muzeelor” şi cu ocazia vizitei clasei sale la muzeu), familiei sau prietenilor (vizite pe
care le stabileşte ghidul elev). Pentru minim 5 ghidaje realizate, elevul va primi şi adeverinţă
pentru activitatea de voluntariat desfăşurată. V‐aţi dori să faceţi parte din echipa noastră de
ghizi?

16.

DA / NU

Muzeul Brăilei „Carol I” organizează, în fiecare săptămână, diferite evenimente culturale. Aţi
participat vreodată la o astfel de manifestare culturală? Da / Nu. Vă amintiţi care era subiectul?

17.

Cum v‐aţi simţit la acea manifestare culturală? A fost:
a. Captivant
b. Interesant
c. Frumos
d. Simpatic
e. Plictisitor
f. Abia aşteptam să se termine

18.

Vă rugăm să alegeţi din lista de mai jos, genul de evenimente culturale la care v‐aţi dori să
participaţi (puteţi alege mai multe) (veţi primi invitaţie pe e‐mail):
a. Vernisaj de expoziţie
b. Conferinţă susţinută de o personalitate
c. Simpozion
d. Prelegere
e. Dezbatere
f. Lansare de carte
g. Atelier
h. Activităţi educaţionale
i. Jocuri
j. Ghidaj în Centrul Istoric
k. Cerc pentru elevi şi studenţi
l. Concurs
m. Vizionare de filme documentare
n. Audiţie muzicală şi lectură
o. Serbare
p. Spectacol
q. Concert
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19.

Părinţii sau bunicii dumneavoastră au vizitat vreo expoziţie deschisă la Muzeul Brăilei „Carol
I”?

20.

La ce tip de manifestare culturală, dintre cele de mai sus, credeţi că i‐aţi putea convinge să vă
însoţească, la muzeu? (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q)

21.

Daţi câteva exemple de persoane publice pe care le admiraţi şi pe care v‐aţi dori să le invităm
în cadrul unui eveniment special, la Muzeul Brăilei „Carol I”.

22.

Ştiaţi că oricine poate participa, gratuit, la orice manifestare culturală organizată la Muzeul
Brăilei „Carol I”?

23.

DA / NU

Ştiaţi că Muzeul Brăilei „Carol I” are o editură?

DA / NU

La Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I” au fost publicate, până acum, 435 titluri de carte,
dintre care 10 au obţinut Premiul Academiei Române.
24.

Ştiaţi că Muzeul Brăilei „Carol I” are o librărie? Aţi cumpărat vreo carte de aici? DA / NU
Librăria „Istros” este în clădirea sediului Muzeului Brăilei „Carol I”(Piaţa Traian nr. 3, cu intrare
din strada Galaţi). În Librăria „Istros” găsiţi cărţi apărute la Editura „Istros”, precum şi cărţi
apărute la alte edituri din ţară, inclusiv cărţi pentru copii şi publicaţii educaţionale.

25.

Urmăriţi programul activităţilor culturale şi educaţionale organizate de Muzeul Brăilei „Carol
I”pe:
a. Website
b. Facebook
c. Afişe
d. Bannere
e. E‐mail
f. Ziare tipărite
g. Ziare on‐line
h. Radio
i. Aflu informaţii de la familie
j. Aflu informaţii de la profesori
k. Aflu informaţii de la prieteni
l. Nu am aflat niciodată informaţii despre activităţile Muzeului Brăilei „Carol I”
m. Până acum nu am urmărit, dar aş vrea să ştiu ce activităţi sunt organizate
n. Nu mă interesează.

26.

Cât de des vizitaţi website‐ul nostru http://www.muzeulbrailei.ro/ ?
a. Săptămânal
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b. Lunar
c. La 2‐3 luni
d. La 4‐6 luni
e. Mai rar
f. Deloc
27.

Ce părere aveţi despre website‐ul Muzeului Brăilei „Carol I”? Este:
a. Interesant
b. Plictisitor
c. Frumos
d. Neatractiv

28.

Căutăm câţiva tineri voluntari, pasionaţi de informatică şi webdesign care să ne ajute să creăm
o secţiune web atractivă pentru copii şi tineri. Cum credeţi că ar trebui să arate această secţiune şi
ce rubrici ar trebui să cuprindă?

29.

Urmăriţi pagina „Muzeul Brăilei Carol I” pe Facebook? DA / NU
Cu un Like pe pagină (plus opţiunea Following / See First), puteţi să aflaţi imediat ştiri de la
Muzeul Brăilei „Carol I” (ce expoziţie temporară se deschide, ce manifestare culturală sau
activitate educaţională organizăm, aniversări etc.), puteţi vedea fotografii, filme despre istoria
oraşului, monumente, personalităţi, muzee, pictură etc, puteţi puteţi asculta muzică, teatru etc.

30.

Ce rubrici credeţi că ar trebui să mai introducem pe pagina pe Facebook, astfel încât să fie
interesantă pentru familia şi prietenii dumneavoastră?
Cu opţiunea Invite Friends to like this page, puteţi recomanda pagina „Muzeul Brăilei Carol I”
familiei şi prietenilor.

31.

Vrem să creăm o reţea de elevi care să ne ajute să promovăm mai bine activitatea noastră în
şcoli şi licee. V‐ar plăcea să faceţi parte din această echipă?

32.

Prin ce alte mijloace credeţi ar trebui să ne promovăm activitatea astfel încât ştirile să ajungă
mai repede la copii şi tineri? Dar la părinţi şi bunici?

33.

Cum vă petreceţi timpul liber?

34.

Ce pasiuni aveţi?

35.

V‐aţi înscrie la un cerc gratuit organizat de Muzeul Brăilei „Carol I”? Ce tematică preferaţi:
a. Arheologie
b. Istorie
i. Medievală
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ii. Secolul al XIX‐lea
iii. Perioada interbelică
iv. Perioada contemporană
c. Etnografie
i. Meşteşuguri tradiţionale
ii. Tradiţii
d. Memoriale ‐ Personalităţi
e. Artă
i. Istoria artei
ii. Pictură
f.

Ştiinţele Naturii – „Din lumea celor care nu cuvântă”

g. Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi, mozaic etnic şi muzee
h. Artă fotografică şi video
36.

În cazul în care doriţi să vă înscrieţi la un cerc gratuit organizat de Muzeul Brăilei „Carol I” am
dori să cunoaştem, în perioada anului şcolar, în ce zi a săptămânii şi între ce ore aţi prefera să
programăm cercul care vă interesează (scrieţi intervalul orar care se potriveşte programului
dumneavoastră sau scrieţi alt interval orar, pe care îl doriţi)
o Luni

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Marţi

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Miercuri

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Joi

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Vineri

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Sâmbăta

10‐11.15; 11.30‐ 12.45;

Iar în perioada vacanţelor:
o Luni

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Marţi

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Miercuri

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Joi

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Vineri

10‐11.15; 11.30‐ 12.45; 13‐14.15; 14.30‐15.45; 16‐17.15; sau ……

o Sâmbăta

10‐11.15; 11.30‐ 12.45;

Elevii participanţi la cercuri vor primi legitimaţii (cu care vor putea vizita, gratuit, expoziţiile
deschise la toate secţiile Muzeului Brăilei „Carol I”), şi adeverinţă pentru activitatea de
voluntariat desfăşurată şi pentru unele activităţi vor fi oferite premii.
37.

Consideraţi că viitorul dumneavoastră este influenţat de cultură?

38.

Daţi câteva exemple de cărţi preferate.

39.

Daţi câteva exemple de reviste preferate.
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40.

Ce posturi de radio ascultaţi?

41.

Ce gen de muzică ascultaţi?

42.

Daţi câteva exemple de emisiuni preferate la TV.

43.

Daţi câteva exemple de subiecte de filme documentare, pe care aţi dori să le vizionaţi.

44.

Daţi câteva exemple de website‐uri şi pagini pe reţele de socializare pe care le urmăriţi.

45.

Ce înseamnă Brăila pentru dumneavoastră?

46.

Vă rugăm să scrieţi o compunere scurtă sau un text de 20 – 30 rânduri, în stil literar sau
jurnalistic cu tema Muzeul anului 2060. Cele mai frumoase lucrări vor fi publicate (în întregime
sau parţial), cu numele dumneavoastră, pe website‐ul Muzeului Brăilei „Carol I” şi vor fi
premiate.
Dragi profesori / învățători / educatori,
Vă rugăm să propuneți 3 activități culturale sau educaționale pe care v‐ați dori să le organizați, la Muzeul
Brăilei „Carol I”, în colaborare cu oricare dintre secțiile noastre.
Precizăm că infrastructura Muzeului Brăilei „Carol I” s‐a dezvoltat în ultimii ani. Sălile pentru activități
educaționale sunt dotate cu: videoproiector, stație de amplificare, ecran, televizoare LCD, flip chart, diferite
materiale educaționale, bibliotecă (cărți și reviste), mediatecă, spații în care pot fi organizate expoziții
temporare cu fotografii, desene sau obiecte realizate de copii şi tineri. Toate activităţile sunt fotografiate şi
promovate pe website şi pe pagina “Muzeului Brăilei Carol I”pe Facebook. Pentru activităţile organizate la
Muzeul Brăilei „Carol I” şi pentru activităţi de voluntariat, sunt eliberate adeverinţe.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm, cu drag!
Chestionarul poate fi descărcat şi de aici:
http://www.muzeulbrailei.ro/images/a_RelatiiPublice/CHESTIONAR_InstitutiiInvatamant.pdf
După completarea răspunsurilor, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0339.40.10.02(3). Serviciul Relaţii
Publice va colecta chestionarele completate.
Chestionar întocmit de: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice
Distribuţie chestionar şi colectare răspunsuri: Geta Şerbănescu, muzeograf ‐ Serviciul Relaţii Publice
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