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ªTIINÞELE NATURII 

 RELAÞII PUBLICE

au început sã se usuce. De câþiva ani se poate observa o În acest parc a 
deteriorare accentuatã a unor specii de arbori, nu numai existat, aºadar, „o pãdure 
din Parcul Monument, dar ºi din celelalte grãdini sau de mare, cu o plantaþie 
pe aliniamentele stradale.v i g u r o a s ã  º i  u n  

În Parcul Monument, în ultimii ani, mulþi arbori monument”, dar dupã 
au fost tãiaþi, în special ulmi, glãdiþã, (foto.nr.3,4), larice rãzboiul din anii 1916-
ºi alte conifere, dar ºi mulþi stejari. 1918, „armatele duºmane 

În anul 1980, se aflau aici aproximativ 100 de de ocupaþiune au distrus 
o mare parte din pãdure” stejari, iar în prezent mai sunt doar circa 60 de stejari. 
ºi acel monument. În anii Dintre aceºtia multe exemplare se aflã în stare criticã, unii 
1932-1937 au început sã având uscate numai ramurile sau partea de sus a 
se facã, din nou, lucrãri coronamentului, iar alþii sunt uscaþi în întregime. Aceºtia 
d e  r e p l a n t a r e  º i  trebuie eliminaþi din plantaþie. De asemenea, arborii care 
înfrumuseþare a grãdinii prezintã ramuri uscate trebuie curãþaþi, deoarece în timpul 
de la Monument. O furtunilor (foto.nr.5), care se produc tot mai des în ultimii 
atracþie deosebitã pentru ani, ºi în zona Brãilei, se pot produce accidente nedorite. 
Parcul Monument au Dintre stejarii existenþi, 14 exemplare vegeteazã în 
r e p r e z e n t a t - o ,  spaþiul „îngrãdit”, destinat viitorului Parc Botanic. În 
întotdeauna, stejarii  curând, un stejar din acest spaþiu, adicã din cei aflaþi pe 
( Q u e r c u s  r o b u r   aleea ce duce spre Secþia de ªtiinþe ale Naturii (foto.nr.6), 
f o to .nr.2 ) .  Dar  s - a  va trebui îndepãrtat pentru cã este deja pe jumãtate uscat. 
defriºat mult din fosta În aceeaºi situaþie se aflã foarte multe exemplare care 
p lan ta þ i e  º i  pen t ru  

vegeteazã în porþiunea cuprinsã între linia de tramvai ºi 
construirea unor noi 

ªoseaua Buzãului. Aici au fost tãiate, deja, mai multe 
obiective (1970-1980), 

exemplare de stejar (foto.nr.7) deoarece s-au rupt (s-au 
cum sunt: Staþia PECO 

despicat) în timpul unor furtuni fiind cãzuþi la pãmânt 
(unde erau douã hectare 

(foto.nr.8). Alþii sunt încã „în picioare” dar li s-a desprins de salcâmi), Liceul de 
scoarþa definitiv, deci sunt uscaþi în întregime Chimie, clãdirea fostului 
(foto.nr.9,10), aºteptând, la rândul lor, sã fie îndepãrtaþi restaurant „Kiseleff” (pe 
din plantaþie.  Credem cã ar trebui acordatã o atenþie mult locul cãruia s-au aflat 9 
mai mare stejarilor din Parcul Monument, care sunt stejari), un teren pentru tenis, noul Stadion, Sala 
foarte bolnavi (cauzele fiind multiple). Dacã nu se vor lua de arbori pe strãzi, în parcuri sau în locuri alese special Polivalentã (pe locul ºi în jurul cãreia s-au aflat 15 
mãsuri de tratare ºi îndepãrtare a cauzelor uscãrii lor, în pentru a deveni, în timp, noi parcuri sau grãdini.stejari), Spitalul Judeþean (pe locul fostelor sere) º.a. 
câþiva ani aceºti stejari vor mai putea fi vãzuþi doar în „A înþelege NATURA înseamnã a înþelege Astfel, din 100 hectare, cât avea parcul înainte de 
fotografii. viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de anul 1900, în prezent mai are aproximativ 45 hectare.

De asemenea, pentru oraºul nostru ar fi foarte ameninþate azi, înseamnã a contribui la fericirea Peste plantaþiile înaintaºilor noºtri a trecut, 
utilã organizarea, ca pe vremuri, a unei zile sau a unei omenirii” spunea, cu multã dreptate, Eugen Pora.însã, vremea. Arborii au îmbãtrânit ºi mulþi dintre ei - 
sãptãmâni pe an (preferabil primãvara) pentru plantarea salcâmi, duzi, glãdiþã, ulmi, conifere sau chiar stejari - 

              Foto.8- Stejar cãzut în timpul furtunii

Foto.7- Stejar uscat ºi tãiat                  

                  Foto.10- Stejar uscat, detaliu   Foto.9- Stejar uscat, decojit                     

                        
Foto.6- Stejar uscat
     

 Michaela Cristiana Cândea 

Muzeul Brãilei a continuat ºi anul acesta politica de promovare coerentã a 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 întregii activitãþi - în ideea unei vizibilitãþi crescute a organizaþiei -, dar ºi politica de 
Elenã Brãila, Comunitatea Evreilor Brãila, Uniunea Democratã Turcã din România  maximã deschidere pentru parteneriat cu comunitatea. Gestionãm un patrimoniu care 

nu ne aparþine. Aparþine comunitãþii brãilene, chiar dacã foarte puþini brãileni Galaþi ºi  Asociaþia "Hristo Botev" a Bulgarilor din Brãila. Sperãm sã încheiem 
conºtientizeazã acest lucru. Operãm cu bunuri mobile ºi imobile, mãrturii fizice ale protocoale ºi cu reprezentanþii celorlalte etnii din Brãila ºi sã continuãm sã dezvoltãm 
trecutului nostru comun. Cãci muzeul oferã, înainte de toate, realitate. Obiectul real proiecte pentru promovarea valorilor culturale comune. 
oferã informaþii, dar ºi sensibilizeazã, provoacã curiozitate. Copilul, tânãrul, adultul  Un capitol fundamental al activitãþii noastre este parteneriatul muzeu-
sunt stimulaþi sã analizeze, sã compare, sã admire, sã-ºi imagineze, sã întrebe, sã ºcoalã. Începând cu acest an ºcolar Muzeul Brãilei ºi-a propus un dialog permanent ºi 
înþeleagã diferenþe. Un adult poate gãsi la muzeu o alternativã plãcutã de petrecere a o cooperare foarte strânsã cu ºcoala, principalul formator al tinerei generaþii. În acest 
timpului liber, un tânãr poate simþi aici - faþã în faþã cu o personalitate ºtiinþificã sau sens, am început o campanie sistematicã în toate instituþiile de învãþãmânt din oraº ºi 
artisticã - „scânteia” alegerii unei profesii sau a unui drum în viaþã, un vârstnic poate judeþ. Dosarul cuprinzând o adresã explicativã a demersului nostru, un poster, o ofertã 
gãsi aici parfumul unor vremuri demult apuse.  a activitãþilor, serviciilor ºi publicaþiilor noastre ºi o propunere de parteneriat a fost 

Muzeul nu trebuie confundat cu expoziþia de bazã. În afarã de expoziþiile înaintat tuturor managerilor instituþiilor de învãþãmânt din judeþ. Propunerea de 
permanente -  trei la numãr în acest moment, deschise la sediul Muzeului Brãilei parteneriat are drept scop principal comunicarea permanentã dintre muzeografi ºi 
(Piaþa Traian 3), Casa Memorialã „D. P. Perpessicius” (strada Cetãþii 70) ºi Secþia de cadre didactice ºi integrarea muzeelor ºi monumentelor istorice în zona de interes a 
ªtiinþele Naturii (Parcul Monument) - în fiecare dintre cele trei clãdiri, organizãm tinerilor. Rezultatele concrete al acestei campanii, pânã în acest moment sunt 
periodic ºi expoziþii cu caracter temporar, în care expunem fie obiecte din propriile materializate într-un numãr de 44 parteneriate încheiate cu Inspectoratul ªcolar 
colecþii (aflate în depozite), fie obiecte împrumutate de la alte muzee din þarã sau din Brãila, grãdiniþe, ºcoli, licee, universitãþi din judeþ ºi o bazã de date cu adrese de 
colecþii particulare. Organizãm, de asemenea, evenimente culturale. Oferim, prin e-mail ºi numere de telefon ale cadrelor didactice, un instrument deosebit de 
urmare, în permanenþã, ceva nou publicului nostru. Muzeul Brãilei a devenit, în important pentru noi, pentru promovare dar mai ales pentru comunicare.
ultimii ani, un veritabil centru care desfãºoarã activitãþi culturale ºi educative Sperãm ca aceste parteneriate sã devinã punctul de plecare pentru derularea 
complexe: vernisaje de expoziþii, lansãri de carte, aniversãri, mese rotunde, întâlniri de noi proiecte culturale ºi educaþionale gândite împreunã, menite sã sensibilizeze 
cu personalitãþi, concerte, concursuri, aniversãri ale unor evenimente istorice sau copiii ºi tinerii pentru valorile de patrimoniu. Prin intermediul e-mailului, trimitem 
ecologice, seri muzeale, vizionãri de filme documentare, dezbateri pe teme europene cadrelor didactice permanent informaþii legate de evenimentele pe care le organizãm. 
sau civice, evenimente dedicate unor sãrbãtori tradiþionale româneºti sau ale Toate aceste informaþii ajutã cadrele didactice sã înþeleagã rolul muzeului, resursele 
minoritãþilor etnice, proiecte educative ºi culturale organizate în colaborare cu alte umane, materiale ºi informaþionale care pot fi accesate pentru îmbogãþirea curriculei 
instituþii culturale, cu instituþii de învãþãmânt, cu organizaþii non-guvernamentale - pe ºcolare. Este important ca profesorii, învãþãtorii, educatorii sã înþeleagã mecanismul 

de funcþionare a instituþiei muzeale, sã socializeze cu muzeografii, sã iniþieze orice tip 
in afiºaj stradal ºi prin intermediul de activitãþi care pot folosi elevilor pasionaþi de arheologie, istorie, etnografie, 

e-mailului. literaturã, artã, jurnalism cultural, turism cultural, restaurare, ºtiinþele naturii. Ne 
În afarã de sectorul mass-media, care ne sprijinã constant în efortul nostru de dorim ca împreunã cu cadrele didactice, sã încercãm sã-i învãþãm pe tineri sã-ºi punã 

promovare -  dovadã fiind numãrul mare de apariþii în presã despre muzeu -, anul întrebãri, sã „vadã” dincolo de obiectul efectiv, de valoarea lui materialã, sã înþeleagã 
acesta am abordat pentru promovare ºi instituþiile culturale din oraº dar ºi sectorul istoria ascultând poveºtile din spatele obiectelor sau clãdirilor - obiecte care au fost 
turistic - operatorii  hotelieri din judeþ, care au fost receptivi la oferta noastrã martori ai unor vieþi -, sã-i învãþãm pe tineri sã simtã importanþa tradiþiilor, importanþa 
promoþionalã.  Turiºtii, în special cei sosiþi la evenimentele ºtiinþifice organizate în artei, sã-i îndrumãm sã conºtientizeze adevãratele valori ºi sã ierarhizeze valori. 
oraº, sunt vizaþi de noi ca public potenþial.

care le promovãm prin partenerii media, prin intermediul website-urilor 
www.MuzeulBrailei.ro ºi www.EdituraIstros.ro, pr
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