
MUZEUL BRÃILEI A GÃZDUIT ªI ANUL ACESTA O SERIE DE CENTRUL DIVERSITÃÞII CULTURALE AL MUZEULUI 
EVENIMENTE ORGANIZATE DE INSTITUÞII BRÃILEI - instrument de promovare, în þarã ºi strãinãtate, a 

DE ÎNVÃÞÃMÂNT PARTENERE
Muzeului Brãilei ºi a patrimoniului multicultural al oraºului Brãila

·      Simpozionul cu tema „ Femeia în poezia persanã ºi arabã clasicã”, organizat de 
Prezentarea trecutului oraºului pornind de la mãrturii, de la poveºti de familie, Colegiul Economic  „Ion Ghica” Brãila (5 martie 2010)

de la colecþii de familie, prezintã un farmec care reuºeºte sã atragã cãtre informaþia ·  Recital instrumental, organizat de Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila (11 
istoricã - implicit ºi cãtre muzeu - categorii sociale mai puþin interesate în mod obiºnuit de martie 2010) 
activitãþile sau de publicaþiile unui muzeu. Astfel de reconstituiri patrimoniale reuºesc sã · „Voci de primãvarã” - spectacol muzical coregrafic, organizat de Liceul de Artã 
reducã bariera incomodã, pentru orice instituþie culturalã, dintre publicul intelectual ºi „Hariclea Darclée” Brãila, în cadrul Proiectului European bilateral “I am creative” 
publicul cu educaþie medie ºi, totodatã, - în cazul programelor de acest gen care abordeazã România-Danemarca (17 martie 2010)
minoritãþi etnice - prezintã ºi un potenþial uriaº pentru creºterea vizibilitãþii muzeului ºi a · Recitalul olimpicilor - organizat de Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila (1 
oraºului pe plan naþional ºi internaþional. Astfel s-a „nãscut”, din motive de relaþii aprilie 2010)
publice, ideea programului cultural “Un grec, doi greci, trei greci… Brãila. Reactivarea · Ziua Europei - program de pedagogie muzealã pentru promovarea valorilor 
memoriei culturale a oraºului Brãila. Cazul Comunitãþii Greceºti” - derulat în parteneriat europene, a dialogului intercultural, organizat de Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” 
cu Consiliul Judeþean Brãila, Comunitatea Elenã Brãila, cu sprijin AFCN ºi consultanþã (8 mai 2010)
RNMR - al cãrui rezultat principal a fost Centrul Diversitãþii Culturale al Muzeului · Oraºul de vis - program de pedagogie muzealã pentru promovarea turisticã a oraºului 
Brãilei, inaugurat la finele anului 2009. Brãila, organizat de Colegiul „Gh. M. Murgoci” (22 mai 2010)

Strategia pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, educaþionale, · Recitalul micilor interpreþi - concert de muzicã clasicã organizat de Liceul de Artã 
turistice ºi promoþionale a Centrului Diversitãþii Culturale s-a stabilit pornind de la „Hariclea Darclée” Brãila (7 iunie 2010)
definirea misiunii centrului, identificarea publicului þintã ºi o analizã SWOT care a · Recitalul elevilor clasei a VIII-a - concert de muzicã clasicã organizat de Liceul de 
evidenþiat puncte tari (infrastructurã materialã, imagine, vizibilitate), dar ºi puncte slabe Artã „Hariclea Darclée” Brãila (8 iunie 2010)
(resurse umane insuficiente) ºi a evaluat ºi o serie de indicatori din mediul extern · Recital de canto - concert de muzicã clasicã organizat de Liceul de Artã „Hariclea 
(patrimoniul celorlalte comunitãþi etnice din Brãila - ruºi lipoveni, turci, evrei, bulgari, Darclée” Brãila (9 iunie 2010)
armeni - respectiv clãdiri de interes pentru harta multiculturalã virtualã, obiecte ºi · Recital de flaut - concert de muzicã clasicã organizat de Liceul de Artã „Hariclea 
documente în colecþii de familie, patrimoniu imaterial; atitudinea comunitãþilor etnice Darclée” Brãila (17 iunie 2010)
din Brãila faþã de centru  - deschisã sau rezervatã; potenþialul sprijin pentru promovarea · Serbãrile Crãciunului - Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 (grupa 1) (15 
în strãinãtate; potenþialul sprijin financiar prin accesarea de sponsorizãri sau fonduri decembrie 2010)
externe). · Serbãrile Crãciunului - Colegiul Tehnic "C. D. Neniþescu" Brãila ºi ªcoala "Sfânta 

Misiunea Centrului Diversitãþii Culturale al Muzeului Brãilei este:          Maria" (16 decembrie 2010)
- studiul patrimoniului multicultural al oraºului Brãila (mobil, imobil, personalitãþi) - · Serbãrile Crãciunului - Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 (grupa 2) (16 
bazat pe cercetare cu precãdere în colecþii private ºi arhivele comunitãþilor etnice ºi ale decembrie 2010)
altor instituþii atât din þarã cât ºi din þãrile de origine ale comunitãþilor respective ºi · Serbãrile Crãciunului - Liceul Teoretic "Panait Cerna" Brãila (17 decembrie 2010)
diaspora; crearea unor baze de date pentru toate comunitãþile etnice din Brãila ºi up-· Serbãrile Crãciunului - Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 (grupa 3) (17 
grade-area permanentã a acestora;decembrie 2010)
- cercetarea patrimoniului imaterial ºi cercetare sociologicã a minoritãþilor etnice din · Serbãrile Crãciunului - Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 (grupa 4) (20 
oraºul Brãila prin interviu scris ºi oral ºi prin imagine foto ºi video, ca document de decembrie 2010)
arhivã;· Serbãrile Crãciunului - Liceul Pedagogic "D. P. Perpessicius" Brãila (22 decembrie 
- prin acest Centru oferim publicului brãilean dar ºi turiºtilor ocazionali un spaþiu pentru 2010)
studiul bazelor de date ºi mediatecii dar ºi pentru petrecerea agreabilã a timpului liber prin Mulþumim tuturor instituþiilor partenere care au ales sã colaboreze cu noi. 
vizualizarea de fotografii de arhivã ºi vizionarea unor filme documentare;Beneficiile sunt reciproce: pentru instituþiile de învãþãmânt - mediatizare ºi organizarea 
- prin acest Centru oferim turiºtilor ºi potenþialilor turiºti ai Brãilei un punct de informare evenimentului într-un spaþiu încãrcat de istorie ºi artã, pentru muzeu - un plus de vizitatori 
turisticã - real ºi virtual - prin harta virtualã ºi alte instrumente promoþionale;- cel mai adesea copii ºi tineri, însoþiþi de pãrinþi ºi bunici - ºi sensibilizarea lor pentru 
- promovarea permanentã a patrimoniului multicultural al oraºului Brãila - în þarã ºi valorile de patrimoniu.
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Situatã la confluenþa a douã boierii ale cãror urzeli nu au avut sorþi de nenumãrate rânduri, trecuþi prin foc ºi sabie, 
provincii istorice (Þara Româneascã ºi Þara izbândã. Este cazul celor înfrânþi de Mircea în urma represaliilor efectuate de domnitori. 
Moldovei), cetatea Brãilei a servit de-a Ciobanul sau a celor care, în timpul Factorii ce au favorizat refacerea relativ 
lungul istoriei sale ca loc de refugiu ºi domnitorului Petru cel Tânãr, s-au rãsculat rapidã dupã fiecare atac au fost atât 
uneltiri pentru toþi cei ce doreau, de obicei, împotriva domniei. Pribegi la Brãila nu s-au dezvoltarea continuã a portului, care a 
schimbarea domnului. Aceastã stare de fapt a aflat doar pretendenþii la tron sau boierii transformat târgul în principalul punct de 
fost favorizatã ºi de poziþionarea ei la învinºi, ci ºi soþiile acestora trimise aici tranzit comercial din Þara Româneascã, de 
Dunãre, care a oferit cea mai simplã cale de pentru a nu fi la îndemâna domnitorilor, în aici plecând sau venind ambarcaþiuni, cât ºi 
comunicare cu Stambulul ,  capitala cazul unei confruntãri. dorinþa locuitorilor de a nu pleca pe alte 
Imperiului Otoman. Tot aici se concentreazã Odatã cu transformarea târgului în meleaguri, astfel încât de fiecare datã ei se 
o întreagã pleiadã de negustori ºi raia, statutul lui favoriza ºi mai mult întorceau în raia ºi îºi reluau viaþa.
comercianþi, care puteau oferi, în schimbul refugierea celor ce unelteau împotriva Administraþia otomanã din timpul 
avantajelor viitoare, sprijin material domnilor. Pânã în Brãila se întindea umbra raialei a fost ºi ea un factor ce a atras spre 
pretendenþilor la tron ce îºi pregãteau protectoare a Înaltei Porþi, pe aici fãcându-ºi Brãila pe cei ce urzeau împotriva 
loviturile la Brãila. intrarea ca domnitor, în cea de a doua domnitorilor ºi nãdãjduiau, sau de cele mai 

D e - a  l u n g u l  t i m p u l u i  s u n t  domnie, Petru Rareº ºi nu numai. Tot aici se multe ori chiar beneficiau de ajutor turcesc. 
menþionate mai multe „cãlcãri” ale târgului gãsea ºi ajutor armat dat de cãtre turci În plus, Siretul constituia ºi el, în oarecare 
de cãtre domnitorii moldoveni sau munteni pretendenþilor, dar, în acelaºi timp, Poarta mãsurã, un obstacol ce dãdea un rãgaz celor 
ca represalii pentru ajutorul primit de trimitea oaste în cazul în care raiaua era ce vroiau sã fugã, întârziind trecerea dinspre 
uzurpatori. Astfel, ca urmare a complotului atacatã. În 1574, în urma unei înfrângeri, Moldova a oºtilor ce veneau asupra Brãilei.
pus la cale de dregãtorii moldoveni, în frunte Petru ªchiopul s-a adãpostit în raia de furia Cele menþionate mai sus sunt doar 
cu vornicul Ivan, sprijinit puternic de la domnitorului Ioan Vodã cel Cumplit. Acesta câteva realitãþi istorice ce vin în sprijinul 
Brãila, ªtefan cel Mare atacã ºi arde târgul din urmã atacã cetatea, însã primind veste cã afirmaþiei cã Brãila a fost un focar al 
Brãilei. Câteva decenii mai târziu, fiul lui spre Brãila se îndrepta o armatã, renunþã la uneltirilor pentru boierii ºi pretendenþii la 
ªtefan cel Mare, Bogdan, procedeazã în încercarea de a cuceri raiaua ºi se întoarce la tronurile Þãrii Româneºti ºi Moldovei. Pe 
acelaºi fel având ca pretext faptul cã un Iaºi. cât de uºor se putea ajunge de la Stambul în 
pretendent se afla în târgul Brãilei, unde Cei ce au suferit cel mai mult de pe Brãila, tot atât de uºor se putea fugi din port 
uneltea pentru mazilirea acestuia. urma tuturor acestor uneltiri, ce aveau loc la cãtre capitala otomanã. 

Ca refugiu, Brãila gãzduieºte ºi pe Brãila, au fost locuitorii raialei, ei fiind, în Maria STOICA VRABIE

Camelia HRISTIANCamelia HRISTIAN



strãinãtate - prin publicaþii tipãrite, materiale video ºi oraºului. Voluntar pentru Branding Brãila”, cheltuielile Patrimoniului Naþional (15-16 noiembrie 2010) 
online ºi prin evenimente culturale organizate la Centru, materiale fiind asigurate de Muzeul Brãilei, plus (prezentare publicatã pe website-ul Ministerului Culturii 
dar ºi în spaþii neconvenþionale, cu scopul sensibilizãrii sponsorizãri. Proiectul a fost deja promovat cãtre ºi Patrimoniului Naþional) ºi „Ziua Minoritãþilor 
publicului faþã de necesitatea cunoaºterii, protejãrii ºi comunitãþile etnice din Brãila, dar ºi cãtre comunitãþile Naþionale”  organizatã de Prefectura judeþului Brãila (17 
respectãrii patrimoniului tuturor minoritãþilor etnice ºi al etnice centrale din Bucureºti ºi respectiv Constanþa ºi în decembrie 2010), dar ºi prin intermediul vizitatorilor 
dezvoltãrii turismului cultural la Brãila; unele cazuri, cãtre instituþiile diplomatice din Bucureºti. centrului. 
- oferim minoritãþilor etnice din Brãila un spaþiu în care Tot în 2010 s-a constituit mediateca centrului, Centrul Diversitãþii Culturale al Muzeului 
pot regãsi un fragment din patria pierdutã, dar ºi un spaþiu care este deja funcþionalã. Am solicitat materiale pentru Brãilei a fost vizitat de-a lungul anului 2010 de diverse 
de dialog multicultural în care pot sã-ºi sãrbãtoreascã mediatecã prin adrese trimise cãtre toate comunitãþile familii de greci din Brãila ºi familii de greci repatriaþi sau 
evenimente cu semnificaþie naþionalã ºi tradiþionalã; etnice din Brãila ºi sediile lor centrale din Bucureºti ºi din diaspora, de brãileni români sau de altã etnie, de turiºti 
- oferim oraºului Brãila un instrument de promovare ºi o Constanþa. Am obþinut deja prin donaþie o serie de veniþi sã vadã harta virtualã pentru a afla care sunt 
punte de stabilire a unor relaþii de colaborare cu instituþii periodice, volume si filme documentare pentru care obiectivele turistice din oraº (ºi pentru aceasta mulþumim 
culturale dar ºi asociaþii ºi organizaþii private din alte þãri, mulþumim Comunitãþii Elene Brãila, Editurii „Omonia” hotelurilor situate în centrul istoric care ne-au promovat), 
prin intermediul contactelor pe care noi le stabilim Bucureºti ºi doamnei Elena Lazãr, directoarea acestei dar ºi de: o echipã de la televiziunea ERT Grecia, condusã 
permanent cu comunitãþile etnice la nivel naþional, cu edituri, Uniunii Elene din România din Bucureºti, Uniunii de jurnalista Maria Vassara, care a realizat un film 
corpurile diplomatice acreditate în România, cu mass- Democrate Turce - filiala Brãila, precum ºi doamnei 
media, cu instituþii culturale, cu personalitãþi ºi comunitãþi Maria Vassara de la televiziunea ERT Grecia. De 
din diaspora minoritãþilor etnice reprezentate la Brãila. asemenea, mulþumim Asociaþiei „Hristo Botev” a 

Publicul þintã al Centrului Diversitãþii Bulgarilor din Brãila care ne-a cedat în custodie, pe o 
Culturale include: perioadã nedeterminatã, o serie de cãrþi. Lista cu 
• Beneficiari direcþi - Muzeul Brãilei; membrii materialele care pot fi consultate de public la centru este 
comunitãþilor etnice din Brãila; brãilenii; gimnaziile ºi publicatã pe website-ul www.muzeulbrailei.ro, la 
liceele din Brãila; turiºtii care ajung la Brãila; specialiºtii secþiunea Centrul Diversitãþii Culturale. 
din domeniul patrimoniului cultural mobil ºi imobil - al Am continuat ºi anul acesta sã aplicãm interviul 
minoritãþilor etnice în mod particular; specialiºtii pe realizat în cadrul programului „Un grec, doi greci, trei 
probleme de valorificare a diversitãþii culturale, interesaþi greci… Brãila”, dar totodatã am realizat documentãri 
de metode, teme ºi proiecte specifice; iniþiatorii locali de necesare pentru pregãtirea interviurilor pentru celelalte 
proiecte culturale sau de dezvoltare localã prin turism comunitãþi etnice ºi am întocmit liste cu clãdiri de interes 
cultural; imaginea Muzeului Brãilei; imaginea pentru harta virtualã.  
comunitãþilor etnice din Brãila ºi imaginea judeþului Mulþumim domnului Miltiade Alamano din 
Brãila prin vizibilitatea pe plan extern. Brãila ºi doamnei Orea Aninos din Atena, ambii de origine 
• Beneficiari indirecþi - comunitatea de muzee ºi greacã, pentru informaþiile puse la dispoziþie, domnului 
muzeografi din þarã ºi strãinãtate; membrii comunitãþilor profesor Ioan Munteanu pentru o serie de volume ºi 
etnice din România, din alte þãri, precum ºi cei repatriaþi; materiale documentare donate centrului, domnului Niþã 
autoritãþile locale; experþii naþionali interesaþi în Vartan din Brãila, de origine armeanã, pentru 
dezvoltarea de proiecte culturale pe probleme legate de amabilitatea de a accepta un interviu filmat pe care l-am 
minoritãþi; autoritãþile ºi experþii din þãrile de origine ale realizat cu dânsul, precum ºi domnului Gabriel 
minoritãþilor; potenþialii turiºti ai oraºului; imaginea Semergiu din Brãila, de origine greacã, pentru 
României prin vizibilitatea pe plan extern. informaþii, fotografii din colecþia personalã ºi pentru 

Direcþiile de acþiune stabilite urmãresc douã sprijinul constant în promovarea centrului în Brãila ºi în 
obiective concrete: dezvoltarea infrastructurii culturale ºi strãinãtate. Mulþumim Comunitãþii Elene Brãila ºi ªcolii 
materiale a Centrului Diversitãþii Culturale ºi creºterea „Nikos Kazantzakis” Brãila pentru cã ne-au pus la 
vizibilitãþii -  Centrului Diversitãþii Culturale, a Muzeului dispoziþie arhivele vechilor ºcoli greceºti de bãieþi ºi de 
Brãilei, a Brãilei ºi a patrimoniului multicultural ºi turistic fete din Brãila, Asociaþiei „Hristo Botev” a Bulgarilor 
al oraºului - în þarã ºi strãinãtate. din Brãila pentru o serie de documente de arhivã, 

În ceea ce priveºte dezvoltarea infrastructurii Uniunii Democrate Turce din România - filiala Brãila 
centrului, în 2010, am scris douã proiecte pentru care ne-a permis filmarea unor obiecte tradiþionale 
solicitarea de finanþare, am pus bazele mediatecii turceºti, Compartimentului pentru Relaþia cu 
centrului ºi am continuat munca de documentare. Minoritãþile Naþionale din cadrul Prefecturii judeþului 

Primul proiect - “Un grec, doi greci, trei greci… Brãila, respectiv doamnei consilier Georgeta Adetu, 
Brãila. Reactivarea memoriei culturale a oraºului Brãila. pentru o serie de materiale despre armeni, dar ºi pentru documentar despre navigatori greci din Brãila, Galaþi, 
Cazul Comunitãþii Greceºti” II - include realizarea unei sprijin în ceea ce priveºte contacte de interes pentru noi. Tulcea, Sulina (8 aprilie 2010); prof. Stathi Koutseris de la 
expoziþii pe sistem de afiºaj roll-up din polipropilenã, De asemenea, mulþumim Comunitãþii Ruºilor Lipoveni Universitatea Thessalia, Departamentul de Amenajãri ºi 
editarea volumului cu acelaºi nume ºi în limba greacã, din România - filiala Brãila ºi Federaþiei Comunitãþilor Dezvoltare Regionalã Volos, însoþit de membri ai 
realizarea unor mape cu cãrþi poºtale. Proiectul a fost ºi Evreieºti din România - filiala Brãila pentru Comunitãþii Elene Izvoarele, jud. Tulcea (26 aprilie 
este promovat, cu sprijinul Comunitãþii Elene Brãila, disponibilitatea pe care o au de a colabora cu noi pe viitor. 2010); D. Schanzenbach, jurnalist freelancer Köln, 
cãtre mediul de afaceri elen din România ºi Grecia cu Legat de promovarea centrului ºi Brãilei, am Germania, care realizeazã un ghid turistic al României (6 
scopul obþinerii de sponsorizãri în 2011.   continuat sã diseminãm rezultatele programului cultural mai 2010); un grup de turiºti greci din regiunea Volos (16 

Al doilea - „…evrei, ruºi lipoveni, turci… „Un grec, doi greci, trei greci… Brãila”, dar ºi proiectele mai 2010); doamna Mariana Vallianatou, preºedinta 
Brãila. Reactivarea memoriei culturale a oraºului. ºi acþiunile centrului prin cele douã website-uri: Asociaþiei Repatriaþilor Greci din România - înfiinþatã în 
Voluntar pentru Branding Brãila” -  a fost depus pentru www.muzeulbrailei.ro ºi http://diversitate-culturala- 1947, cu sediul la Atena (7 iunie 2010); doamna Elena 
finanþare la Administraþia Fondului Cultural Naþional. muzeulbrailei.ro/ - în românã, greacã, englezã, francezã - Lazãr, directoarea Editurii “Omonia” Bucureºti (13 iunie 
Proiectul a obþinut dupã evaluare (ºi contestaþie) 87,83 prin liste de e-mail-uri, forumuri pentru diaspora, link-uri 2010); domnul Jacques Bouchard, ºeful catedrei de 
puncte ºi a ocupat locul 8 în ierarhia celor 84 de proiecte pe alte website-uri (Prefectura judeþului Brãila, Brãila greacã modernã de la Universitatea McGill, Montreal, 
depuse, dar din pãcate au obþinut finanþare numai primele Chirei, Divers, Fundaþia Culturalã Greacã, România director al Centrului Interuniversitar de Studii Neoelene 
7 proiecte (ultimul proiect finanþat având 88 puncte). Un turisticã, EPA), prin articole pe platforma de PR dedicatã din Montreal, membru al Academiei de Litere ºi ªtiinþe 
rezultat foarte bun, dar fãrã finalitate din punct de vedere specialiºtilor de PR din muzee, prin prezentãri în cadrul Umaniste a Societãþii Regale din Canada (13 iunie 2010); 
financiar. Chiar ºi în aceste condiþii proiectul se va derula unor evenimente: Seminarul de educaþie muzealã poetul Laurian Stãnchescu (7 iulie 2010); poeta ºi 
cu numele „…greci, ruºi lipoveni, turci, evrei, bulgari, „Patrimoniul muzeal, obiect de contemplaþie sau subiect traducãtoarea Simona-Grazia Dima (6 noiembrie 2010); 
armeni… Brãila. Reactivarea memoriei culturale a de dialog?” - organizat de Ministerul Culturii ºi 
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Jurnalista Maria Vassara (Televiziunea ERT Grecia) 
la Centrul Diversitãþii Culturale (8 aprilie 2010)

Domnul Jacques Bouchard, doamna Elena Lazãr ºi soþul 
dânsei, la Centrul Diversitãþii Culturale (13 iunie 2010)
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doamna Veronica Macri, subprefect al 
judeþului Brãila; doamna Maria Gancev, 
preºedinta Asociaþiei „Hristo Botev” a 
Bulgarilor din Brãila; doamna Zarife Zodilã, 
preºedinta Uniunii Democrate Turce din 
România - filiala Brãila; doamna Abdulah 
Gülten, preºedinta Uniunii Democrate Turce 
din România - filiala Galaþi; doamna Jipa 
Rubanov Fedosia, preºedinta Comunitãþii 
Ruºilor Lipoveni din România - filiala 
Brãila; domnul Ioan Maliº, consilier al 
Comunitãþii Ruºilor Lipoveni din România.

 Este relevant ºi traficul pe web-
site-ul centrului http://diversitate-culturala-
muzeulbrailei.ro/ - conform rapoartelor 
http://extremetracking.com/ - (2308 vizite ºi 
1305 vizitatori din 24 þãri: România - 1110, 
Grecia - 94, SUA - 27, Franþa - 21, Germania 
- 18, Australia - 10, Spania - 10, Olanda - 5, 
Canada - 5, Europa (neprecizat) - 5, 
Federaþia Rusã - 4, Italia  - 4, Marea Britanie  
- 3, Luxembourg - 3, Cipru - 3, Bulgaria - 2, 
Letonia - 1, Elveþia -  1, Moldova - 1, 
Danemarca - 1, Malaysia -1, Cehia - 1, 
Japonia -1, Slovacia - 1, Belgia - 1). 

În 2010, Centrul Diversitãþii 
Culturale a organizat sau a gãzduit ºi o serie 
de evenimente culturale: în cadrul „Nopþii 
Muzeelor” -   vizionarea fi lmelor 
documentare „Un grec, doi greci, trei greci… 
Brãila” ºi „Amintiri... Amintiri...” (15 mai 
2010), „Zilele Culturii Elene” (eveniment 
organizat în colaborare cu Comunitatea 
Elenã Brãila ºi Editura „Omonia” 
Bucureºti), cu ocazia Zilei Marelui „NU”, 28 
octombrie 1940, Ziua Naþionalã a Greciei - a 
inclus prezentãri istorice, lansarea 
volumului „Absenþe” a scriitoarei Antigone 
Kefala (nãscutã la Brãila dar care trãieºte în 
Australia), program artistic susþinut de 
Grupul „Parnassos”, expoziþie cu vânzare  
de carte editatã la Editurile „Omonia” 
Bucureºti ºi „Istros” a Muzeului Brãilei, 
vizionarea filmului documentar „Legendarul 
tãrâm al Greciei: Atena, Meteora, Athos” (6-
7 noiembrie 2010), „Comerþul în Federaþia 
Rusã” (am gãzduit aceastã activitate inclusã 
în proiectul educaþional „Poezia rusã de la 
slovã la slavã” - iniþiat de Colegiul Economic 
„Ion Ghica” Brãila ºi ªcoala „A. S. Puºkin” 
Brãila) (15 decembrie 2010). 

L a  i n v i t a þ i a  u n o r a  d i n t r e  
comunitãþile etnice brãilene, am participat la 
evenimente organizate de acestea:  „Ziua 
Eroului Turc”, în prezenþa Consulului 
General al Republicii Turcia la Constanþa 
(18 martie 2010), Spectacolul oferit 
brãilenilor de Casa de Culturã “Dobri 
Voinikov” din Shumen-Bulgaria (26 
octombrie 2010), Vizita unui grup din Patras 
la sediul Comunitãþii Elene Brãila (21 
noiembrie 2010), Redenumirea ªcolii nr. 5 în 
ªcoala „Nikos Kazantzakis” (6 decembrie 
2010), Sãrbãtoarea Crãciunului la sediul 
Comunitãþii Elene Brãila (26 decembrie 
2010). 

În încheiere, mulþumim domnului 
Hara lambie  Caravia ,  p reºedin te le  
Comunitãþii Elene Brãila, pentru efortul 
constant de promovare a website-ului, 
precum ºi pentru activitatea de promovare a 
centrului în Grecia ºi în mediul de afaceri 
elen din România. Îl considerãm membru al 
echipei centrului. Nu în ultimul rând, 
mulþumirile noastre se îndreaptã ºi cãtre: 
domnul Dragoº Neamu, preºedintele Reþelei 
Naþionale a Muzeelor din România, 
Administraþia Fondului Cultural Naþional ºi 
cei doi sponsori, domnul Konstantinos 
Tsoukalidis, preºedintele Camerei de 
Comerþ ºi Industrie Eleno-Românã - sponsor 
principal din Atena (Grecia) ºi domnul 
Karafyll idis  Athanassios,  patronul 
restaurantului “Stella di Mare” din Berlin 
(Germania), fãrã de care Centrul Diversitãþii 
Culturale al Muzeului Brãilei nu ar fi existat 
astãzi.

We b s i t e - u l  o f e r ã  
informaþii actualizate despre 
istoricul, secþiile, specialiºtii ºi 
activitatea Muzeului Brãilei ºi 
Editurii „Istros" ºi despre trecutul 
Brãilei. Cuprinde, de asemenea, o 
serie de rubrici noi gândite 
pornind de la publicurile þintã 
specifice cãrora ne adresãm ºi de 
la obiectivele de relaþii publice pe 
care ni le-am propus: creºterea vizibilitãþii Muzeului Brãilei în comunitatea 
localã, naþionalã ºi internaþionalã, sensibilizarea copiilor ºi tinerilor pentru 
valorile de patrimoniu, creºterea numãrului vizitatorilor ºi participanþilor la 
evenimente, creºterea numãrului de vizitatori virtuali, creºterea veniturilor din 
vânzãri, dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea, promovarea pe plan local 
ºi internaþional a judeþului Brãila pentru revitalizarea ºi dezvoltarea turismului. 

Vã semnalãm:
„Galeria foto” - cu peste 3000 de imagini din arhiva foto 

„Evenimente” a Muzeului Brãilei, din perioada 2005 pânã în prezent - perioada 
în care tehnologia digitalã ne-a permis realizarea unor imagini de calitate. Dacã 
aþi colaborat cu noi în ultimii ani sau doar aþi participat la evenimentele noastre, 
veþi gãsi cu siguranþã aici imagini care vã pot aminti de momente de suflet, 
imagini care pot fi descãrcate ca suvenir.

„Galeria video” - cuprinde filme realizate de specialiºtii Muzeului 
Brãilei pentru promovarea: istoriei ºi arhitecturii oraºului („Brãila ieri ºi azi”, 
„Brãila, cel mai mare port la Dunãre ºi capãt de drum maritim”), 
personalitãþilor de seamã („Panait Istrati 75”), obiectivelor de interes turistic 
ale oraºului ºi judeþului Brãila („Mãnãstirea Mãxineni”), patrimoniului 
Muzeului Brãilei („Muzeul Brãilei”, „Nostalgii interbelice pe discuri de 
gramofon”), precum ºi pentru promovarea unor evenimente importante pentru 
Muzeul Brãilei ºi pentru oraº („Vizita Familiei Regale la Casa Memorialã „D. 
P. Perpessicius - 1998”, „Redeschiderea Centrului Cultural Nicãpetre - 2010”). 
Periodic vom adãuga aici ºi alte filme.

„Muzeul vãzut de copii” - aveþi ocazia sã „vizitaþi” muzeul prezentat 
cu cuvintele ºi sensibilitatea unor copii ºi tineri de la mai multe ºcoli ºi licee din 
oraº, elevi care au participat acum câþiva ani la un proiect experiment de 
pedagogie muzealã ºi de relaþii publice care avea drept scop un studiu al unui 
segment din publicul þintã al muzeului din punctul de vedere al interesului 
pentru muzeu, modului de receptare a muzeului, a obiectelor din expoziþie ºi a 
ghidajului, precum ºi din punctul de vedere al nevoilor lor culturale ºi 
educaþionale ºi al viziunii privind evoluþia muzeului. Am selectat pentru 
aceastã secþiune, dupã o anume scenografie, fragmentele cele mai interesante 
din compunerile lor - cu titlul „Obiectul meu preferat din muzeu” ºi „Muzeul 
anului 2035” - ºi rezultatul chiar meritã atenþia dumneavoastrã. Mulþumim 
acestor elevi pentru efortul pe care l-au depus.

„Corespondenþã cu strãinãtatea” - cuprinde fotografii ºi informaþii 
inedite obþinute de la personalitãþi culturale - strãini ºi români care trãiesc acum 
departe de þarã.  Este o rubricã la care mai avem multe de adãugat.

„Centrul Diversitãþii Culturale” - puteþi consulta aici catalogul 
mediatecii -  publicaþii ale minoritãþilor etnice din România, volume ºi filme 
documentare despre istoria sau cultura comunitãþilor etnice sau a þãrilor lor de 
origine, care pot fi consultate gratuit la centru. Gãsiþi aici ºi o hartã virtualã cu 
elemente arhitecturale legate de grecii din Brãila, puteþi viziona online câteva 
filme documentare despre grecii din Brãila ºi puteþi citi online volumul „Un 
grec, doi greci, trei greci... Brãila...” - o carte cu mãrturii despre oraºul de 
altãdatã, cu date despre personalitãþi brãilene, dar ºi cu aspecte legate de viaþa 
grecilor la Brãila, amintiri, mentalitãþi, tradiþii, inclusiv reþete culinare.

„Evenimente” -  gãsiþi aici comunicatele prin care anunþãm periodic 
activitãþile ºi proiectele Muzeului Brãilei.  

Editura „Istros” - include coperþile ºi informaþii despre cele aproape 
200 de volume publicate -  pe care le puteþi achiziþiona fie de la librãria 
Muzeului Brãilei sau la târguri de carte, fie le puteþi comanda prin poºtã.  

„Carte de impresii” - conþine fragmente din impresiile vizitatorilor 
noºtri reali, dar ºi scrisori primite de la vizitatorii noºtri virtuali.

Precizãm cã în perioada noiembrie-decembrie 2010, website-ul a 
atras (conform datelor programului de monitorizare a traficului 
http://www.google.com/analytics/) 1884 vizite din România (din 47 oraºe 
respectiv: Brãila - 846, Bucureºti - 380, Galaþi - 117, Braºov - 64, Iaºi - 56, 
Timiºoara - 51, Arad - 46, Cluj Napoca - 38, Sibiu - 37, Constanþa - 23, Ploieºti - 
23, Craiova - 18, Piatra Neamþ - 17, Suceava - 15, Piteºti - 13, Focºani - 11, Satu 
Mare - 8, Oradea - 8, Cãlãraºi - 8, Alba Iulia - 8, Botoºani - 7, Buzãu - 7, Bacãu - 
6, Baia Mare - 6, Tulcea - 6, Slatina- 5, Târgoviºte - 5, Drobeta Turnu Severin - 
5, Târgu Mureº - 4, Râmnicu Vâlcea - 4, Bârlad - 4, Otopeni - 4, Deva - 4, 
Paºcani - 3, Reºiþa - 3, Zalãu - 3, neprecizat - 3, Cernavodã - 2, Câmpulung  - 2, 
Vaslui - 2, Târgu Jiu - 2, Sighiºoara - 2, Topliþa - 1, Giurgiu -1, Hunedoara -1, 
Alexandria -1) ºi 259 vizite din 32 þãri (respectiv: Moldova - 45, SUA - 33, 
Germania - 31, Spania - 24, Grecia - 23, Canada - 18, Italia - 16, Franþa - 14, 
Rusia - 11, Marea Britanie - 8, Australia - 4, Polonia - 3, Estonia - 3, Bulgaria - 
3, Ungaria - 2, Olanda - 2, Turcia - 2, Finlanda - 2, Elveþia - 2, Uzbekistan -1, 
Belgia -1, Suedia -1, Columbia -1, India -1, Cehia -1, Danemarca -1, Côte 
d'Ivoire - 1, Portugalia -1, Austria -1, Japonia - 1, Luxembourg - 1).

Sperãm cã v-am trezit interesul ºi veþi accesa ºi veþi reveni pe 
www.muzeulbrailei.ro ºi, mai mult, veþi recomanda acest website ºi familiei ºi 
prietenilor dumneavoastrã.

Vrem sã mulþumim - pentru imaginea graficã modernã a website-ului 
ºi pentru profesionalism ºi eficienþã - firmei Open Web Design Brãila-Galaþi cu 
care am colaborat pentru realizarea acestui produs online.

VIZITAÞI NOUL WEBSITE www.muzeulbrailei.ro !

BRÃILA 643
Revistã a Muzeului Brãilei
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