
PROIECT EDITORIAL FINANŢAT DE 
ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL

            Muzeul Brăilei a derulat – în perioada 15 iulie - 15 noiembrie 2014 – un 

proiect editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, câştigat 
în urma concursului  - pentru Proiecte editoriale 2014 / Sesiunea II de finanţare, 
Secţiunea: “Carte”. Partenerii pentru promovarea proiectului sunt: 
Arhiepiscopia „Dunării de Jos” Galaţi, Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti, 
Institutul de Studii Sud Est Europene Bucureşti, Editura „Omonia” Bucureşti, 
Institutul de Arheologie Iaşi şi The Isis Press Istanbul (Turcia). Suma aprobată 
ca finanţare nerambursabilă a fost: 36.700 RON, reprezentând cheltuieli 
necesare pentru editarea volumelor: Ionel Cândea, Mănăstirea Măxineni, 
volumul II, şi Ioan Burlacu, Mita (Rüşvet-ul) în relaţiile româno-otomane 
(1400-1821), ce au apărut la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei. Concepere şi 
scriere proiect: Camelia Hristian, muzeograf - şef Serviciul Financiar Contabil 
şi Relaţii Publice al Muzeului Brăilei. Echipa de proiect: prof. univ. dr. Ionel 
Cândea, managerul Muzeului Brăilei – manager de proiect şi autor, inclusiv 
transcriere din chirilică, dr.  Ioan Burlacu – autor (avocat, fost procuror şi 
colonel magistrat), Camelia Hristian – PR proiect, corector, DTP, Rozalia 
Pîrlitu – tehnoredactor, DTP, coperţi, indici (analist programator - şef Serviciul 
Editura „Istros” al Muzeului Brăilei), Mariana Vernescu – responsabil financiar 
(economist – contabil şef al Muzeului Brăilei). 

Proiectul editorial include două titluri de referinţă pentru istoriografia 
românească. Primul titlu este al doilea volum dintr-o monografie a unei 
mănăstiri voievodale de secol XVII, monument istoric de arhitectură de 
importanţă naţională, care s-a aflat pentru aproape o sută de ani în ruină şi care a 
fost de curând reconstruită şi introdusă în circuitul turistic (în 2013); cartea 
include documente inedite din perioada 1694-1820, din arhiva Muzeului 
Brăilei – Fondul „Ion Ionaşcu” – transcrise din chirilică – despre istoria Ţărilor 
Române, a Brăilei şi a Măxinenilor. Al doilea titlu abordează o temă inedită, de 
maximă actualitate, respectiv corupţia în relaţiile româno-otomane şi este 
lucrarea de doctorat în istorie a unui jurist (licenţiat şi doctor în drept) cu o 
bogată experienţă în lupta anticorupţie, evenimentele istorice fiind interpretate 
din punct de vedere juridic.

***
Primul titlu (Ionel Cândea, Mănăstirea Măxineni, volumul II) – este 

rodul trudei unei personalităţi a lumii muzeale şi universitare, cercetător cu 
multiple direcţii de cercetare (Istoria evului mediu în nord-estul Munteniei şi la 
Dunărea de Jos; Istoria şi cultura aşezării medievale şi moderne Brăila; Istoria 
Bisericii Ortodoxe Române la Dunărea de Jos; Istoria aşezărilor fortificate în 
nord-vestul Mării Negre şi la Dunărea de Jos), autor şi co-autor a numeroase 
studii şi cărţi de referinţă (volumul Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea 
secolului al XVI-lea, vol. I, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei, Brăila, 1995, 
329 p. a obţinut Premiul „Dimitrie Onciul” al Academiei Române, pe anul 
1997), editor si co-editor pentru numeroase volume (volumul Studii de istorie, 
I, editori: Constantin Buşe, Ionel Cândea, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei, 
Brăila, 2012, 708 p. a obţinut Premiul „Aurelian Sacerdoţeanu” al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, la secţiunea „Ştiinţe Istorice şi 
Arheologie”), redactor şef al revistelor „Istros” şi „Analele Brăilei”, editate de 
Editura „Istros” a Muzeului Brăilei (acreditate ERIH), membru în colegiul de 
redacţie al revistelor „Studii şi Materiale de Istorie Medie” şi „Arheologie 
Medievală”, fondatorul Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei, fost preşedinte al 
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din România, membru în alte 
comisii naţionale, conducător de lucrări de doctorat, Membru de Onoare al 
Institutului de Arheologie al Academiei Române Iaşi.

Monografia Mănăstirea Măxineni este 
rezultatul cercetărilor derulate de-a lungul aproape a 
patru decenii şi va cuprinde trei volume. Primul volum 
a fost publicat de Editura „Istros” a Muzeului Brăilei, 
în 1996, cu sprijinul Episcopiei „Dunării de Jos” 
Galaţi şi mai apoi (cu revizuiri şi adăugiri) de Editura 
„Istros” a Muzeului Brăilei, în 2012 şi include 
izvoarele şi istoriografia referitoare la situl şi 
Mănăstirea Măxineni, date referitoare la aşezarea 
medievală de la Măxineni din secolul XVI până la 
ridicarea mănăstirii, informaţii privind construcţia 
mănăstirii, domeniul Măxineni, privilegii şi primele 
cercetări arheologice în interiorul şi exteriorul 
bisericii, obiective şi obiecte descoperite, aspecte 
culturale, pisanii şi iconografie. Al doilea volum, cel 
realizat în acest proiect editorial, adună pentru prima 
dată la un loc documentele Mănăstirii Măxineni, din 
sec. al XVII-lea şi până la începutul sec. al XIX-lea 
(1821), urmând să fie publicat şi un al treilea volum cu 
rezultatele cercetărilor arheologice din perioada 2006 
până în prezent. Impresionanta aşezare monastică din 
judeţul Brăila a fost construită la 1636/1637 de 
voievodul Matei Basarab, cel mai important ctitor de 
lăcaşuri sfinte, la vărsarea râului Buzău în Siret, ca 
punct strategic la graniţa dintre Ţara Românească şi 
Moldova. Mănăstirea a jucat un important rol spiritual 
şi duhovnicesc, dar şi unul militar şi politic, fapt ce a 

atras asupra sa şi numeroase conflicte. De-a lungul timpului a beneficiat de 
sprijinul domnitorilor Mihnea al III-lea Radu, Grigore Ghica, Gheorghe Duca, 
Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Ştefan Cantacuzino, dar şi al 
domnilor fanarioţi ai Ţării Româneşti din secolul al XVIII-lea: Nicolae 
Alexandru Mavrocordat, Ioan Mavrocordat, Mihai Racoviţă, Grigore II Ghica, 
Constantin Nicolae Mavrocordat. După bombardamentele din 1917, viaţa 
mănăstirească de aici a încetat, pentru că din falnicul edificiu au rămas doar 
ruine. Pasiunea şi dragostea autorului acestei monografii pentru reconstituirea 
planurilor incintei şi profilului Mănăstirii Măxineni (cercetare începută, în 
studenţie, în 1970, sub îndrumarea profesorului Gh. T. Ionescu, de la 
Universitatea Bucureşti) coroborate cu îndelunga activitate de cercetare 
arheologică în vatra ctitoriei monastice voievodale de la Măxineni (autorul a 
condus şi conduce şantierul arheologic de aici, început în 1979), numeroasele 
studii, articole şi semnale de salvare a monumentului (idee susţinută de 
istoricul de artă Vasile Drăguţ şi de arhitecţii Cristian Moisescu şi Gheorghe 
Sion de la nivelul conducerii Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional) au 
constituit temelia proiectului de reconstituire documentară a mănăstirii şi a 
incintei care a dus la demararea şi finalizarea proiectului de reconstrucţie a 
Mănăstirii Măxineni, care astăzi, după 16 ani de muncă de documentare şi 
execuţie a lucrărilor, poate fi deja admirată de turişti. Anuala de Arhitectură 
Bucureşti, ediţia 2013 a premiat - la Secţiunea „Restaurare si reabilitare” - 
Proiectul de restaurare şi consolidare a Bisericii „Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul” - Mănăstirea Măxineni (jud. Brăila) care a inclus Studiu istoric şi 
cercetări arheologice realizate de prof. univ. dr. Ionel Cândea, autorul acestei 
monografii.

Documentele incluse în volumul al II-lea al monografiei Mănăstirea 
Măxineni includ aspecte valoroase şi inedite, din perioada 1694-1820, despre 
procedurile juridice, dar şi tehnice în judecarea unor pricini de hotare între 
diverşi membri ai societăţii în latura de răsărit a ţării, la graniţa cu kazaua 
Brăilei, despre relaţiile sociale în Ţările Române, istorie, genealogie, istorie 
locală, familiile Filipeşti şi general Laptiev, informaţii despre figuri istorice 
importante ale Ţării Româneşti – domnitorii Matei Basarab şi Constantin 
Brâncoveanu –, despre contactul dintre români şi turci în raiaua Brăilei (Brăila 
a fost sub stăpânire turcească între anii 1538–1829). Documentele sunt 
transcrise din chirilică. Aspectele privind limba, pigmentată cu expresii 
greceşti şi turceşti, fac din documentele Mănăstirii Măxineni şi un preţios izvor 
pentru studiul istoriei limbii române. Mănăstirea Măxineni, monument istoric 
de arhitectură de importanţă naţională, clasat şi înscris în Lista monumentelor 
istorice sub nr. de cod: BR–II–m–A–02136 a fost introdusă în circuitul turistic 
cultural, recent, în 2013, şi beneficiază din partea Institutului Naţional al 
Patrimoniului de o strategie de dezvoltare şi promovare. În anul 2014 s-au 
împlinit 360 de ani de la moartea ctitorului Mănăstirii Măxineni, domnitorul 
Matei Basarab (1580-1654), „cel mai de seamă ctitor bisericesc al neamului 
românesc” (C. C. Giurescu) care a zidit 46 de biserici şi mănăstiri (Ştefan cel 
Mare a zidit 45) atât în Ţara Românească, cât şi în Moldova, Transilvania, 
Bulgaria de astăzi şi în Grecia, la Muntele Athos. Tot în anul 2014 s-au împlinit 
360 de ani de la naşterea şi 300 de ani de la moartea domnitorului care a 
contribuit cel mai mult la înzestrarea materială a Mănăstirii Măxineni, 
Constantin Brâncoveanu (1654-1714). Editura „Istros” a mai publicat, de-a 
lungul timpului, singură, sau în colaborare cu Editura Academiei Române 
diferite volume de documente care astăzi au tirajele epuizate.

Al doilea titlu (Ioan Burlacu, Mita (Rüşvet-ul) în relaţiile româno-
otomane (1400-1821)), face parte din seria „Lucrări de doctorat” (colecţia 
Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei care a obţinut cele mai multe Premii ale 
Academiei Române pentru volumele publicate) şi abordează o temă inedită, 
respectiv corupţia în relaţiile româno-otomane. Despre corupţia în Imperiul 

Otoman nu s-a mai publicat până în prezent nici un 
studiu aprofundat. „Mulţi dintre istoricii care s-au 
ocupat de Imperiul Otoman au abordat tributul şi 
peşcheşul, taxele sau darurile oficiale, cu caracter 
obligatoriu oferite anual sau ocazional padişahului 
sau dregătorilor otomani, consemnate, de altfel, în 
registre. În acest caz este studiat un alt fenomen şi 
anume rüşvet-ul, darurile neoficiale, confidenţiale, 
oferite direct sau prin intermediar, în taină, aceloraşi 
persoane de mai sus cu scopul de a obţine o favoare, 
mai exact fenomenul infracţional al corupţiei”. 
Modalitatea de abordare a temei este de-a dreptul 
inedită prin faptul că autorul interpretează 
evenimente istorice din punct de vedere juridic. 
Tema abordată este de maximă actualitate; „la ora 
actuală fenomenul corupţiei, care datează din cele 
mai vechi timpuri, cunoaşte o recrudescenţă fără 
precedent iar luarea de mită, cea mai gravă şi 
periculoasă faptă de corupţie, şubrezeşte, 
dinamitează, putând chiar distruge însăşi existenţa 
societăţii organizate, a statului. Cu cât va fi mai bine 
cunoscut acest fenomen, rădăcinile sale, cu atât va fi 
mai lesne de contracarat”. 

Lucrarea a fost realizată sub îndrumarea 
unei personalităţi a lumii universitare, cunoscutul 
turcolog, prof. univ. dr. Mihai Maxim, fost director al 
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Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” 
Istanbul, astăzi directorul Centrului de Studii Turce 
„Dimitrie Cantemir” al Facultăţii de Istorie din 
cadrul Universităţii Bucureşti, Membru de Onoare al 
Academiei Turce de Istorie (Türk Tarih Kurumu) şi 
profesor asociat la Universitatea „Fatih” din 
Istanbul. În 2013, un alt proiect editorial al Editurii 
„Istros” a Muzeului Brăilei, finanţat de 
Administraţia Fondului Cultural Naţional, a inclus 
două cărţi ale profesorului Mihai Maxim, cu 
traducerile din osmană ale unor documente din 
Arhiva Otomană de pe lângă Preşedinţia Consiliului 
de Miniştri al Republicii Turcia (BOA), fosta arhivă 
a marilor viziri otomani.  Autorul Ioan Burlacu a 
folosit pentru această cercetare şi alte izvoare 
turceşti, beneficiind de sprijinul profesorului Mihai 
Maxim, bun cunoscător atât al limbii turce moderne, 
dar şi al limbii osmane (supranumită „cele trei 
limbi”, adica turcă, arabă şi persană) şi al stilului 
„siyakat”, „cifrul” finanţelor otomane, un „cod” 
folosit de otomani pentru a păstra faţă de străini 
secretul asupra potenţialului demo-fiscal al statului 
lor.

Intenţia autorului a fost realizarea unui 
studiu documentat, al cărui cuprins să se apropie cât 
mai mult de adevărul istoric. Pentru aceasta a folosit 
„nu numai informaţiile oferite de istorie, ci şi de alte 
discipline, cum ar fi dreptul, geoistoria, lingvistica, 
sociologia, călăuzindu-se după concepţia lui 
Wolfgang Mommsen, potrivit căreia, cercetarea în 
domeniul istoriei are nevoie mai mult decât orice altă 
ştiinţă de interdisciplinaritate, căci ea este cea care 
profită cel mai mult de pe urma rezultatelor obţinute 
de alte discipline, decât alte ştiinţe de pe urma ei”. 
Lucrarea de faţă a încercat să găsească răspunsuri la 
o serie de întrebări, cum ar fi: „- ce este Rüşvet-ul?; - 
definiţiile infracţiunilor de dare şi luare de mită, date 
de Codul penal român şi de legislaţiile penale 
moderne europene, au corespondenţă în cazul 
Rüşvet-ului?; - în ce măsură percepţia otomanilor cu 
privire la mită se aseamănă cu cea a cetăţenilor de 
astăzi ai Uniunii Europene?; - dregătorii otomani şi 
cei ai Ţărilor Române pot fi asimilaţi, din punctul de 
vedere al luării de mită, „funcţionarilor“?; - mita se 
practica, pe scară largă, doar în Imperiul Otoman şi 
în Ţările Române, precum şi în relaţiile dintre ele, 
sau se întâlnea, într-o măsură asemănătoare, şi în 
statele occidentale?; - care sunt perioadele de 
creştere şi descreştere a frecvenţei Rüşvet-ului?; - în 
cadrul relaţiilor româno-otomane, mita se dădea 
într-un singur sens, adică numai dinspre locuitorii 
Moldovei şi ai Ţării Româneşti către Înalta Poartă?; - 
sultanul şi domnii Ţărilor Române pot fi subiecţi ai 
infracţiunii de luare de mită?; - se poate face o 
diferenţiere netă între mită şi dar?; - cum este văzut 
darul (hedye) în cultura turcă?; - aşa zisul „tribut 
secret“, plătit Porţii de către unii dintre domnii 
Ţărilor Române, constituie obligaţie protocolară sau 
ruşvet?; - urâtul obicei al mitei a fost preluat de 
locuitorii Ţărilor Române de la otomani?; - 
venalitatea oficiilor era proprie doar Imperiului 
otoman şi Ţărilor Române, ori se practica şi în 
Occident?”; etc.

Sunt atinse, de asemenea, şi aspecte legate 
de minorităţile etnice din Ţările Române şi din 
Imperiul Otoman, binecunoscut fiind faptul că 
“zarafii care îi împrumutau, cu dobânzi adesea 
uriaşe, pe pretendenţii la tron, erau în marea lor 
majoritate turci, greci, evrei, armeni şi chiar 
spanioli”. Titlul oferă informaţii valoroase şi despre 
raporturile româno-otomane, despre domnitorii 
Ţărilor Române (inclusiv Constantin Brâncoveanu 
şi Matei Basarab), corespondenţa vremii, fapte, 
evenimente, structuri organizatorice, evoluţie 
politică, economică şi socială, mentalităţi în Ţările 
Române, în Imperiul Otoman, în Orient şi în alte ţări 
ale Europei şi reprezintă un instrument de înţelegere 
a unor fapte nu numai din perspectivă istorică. 
Cartea include şi indici ştiinţifici de nume si locuri.

Proiectul editorial a fost promovat în mass 
media naţională şi volumele au fost lansate la: 
Colegiul Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi (7 
noiembrie 2014), Muzeul de Istorie Botoşani / 

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Maxim (7 
noiembrie 2014), Institutul de Istorie „Nicolae 
Iorga” Bucureşti / Moderator: dr. Ovidiu Cristea (12 
noiembrie 2014), Complexul Muzeal Naţional 
Mo ldova  -  M uzeu l  Memor i a l  „Miha i l  
Kogălniceanu” Iaşi / Moderator: dr. Lăcrămioara 
Stratulat (13 noiembrie 2014) şi Muzeul Brăilei / 
Moderator: prof. univ. dr. Ionel Cândea (14 
noiembrie 2014).

Camelia HRISTIAN

CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE AL 
MUZEULUI BRĂILEI, ÎN 2014

În anul 2014, am continuat promovarea 
rezultatelor celor două programe culturale finanţate 
de Administraţia Fondului Cultural Naţional: „... Un 
grec, doi greci, trei greci... Brăila. Reactivarea 
memoriei culturale a oraşului”, derulat de Muzeul 
Brăilei, Consiliul Judeţean Brăila, Comunitatea Elenă 
Brăila,  sponsorizat de domnul Konstantinos 
Tsoukalidis, fost preşedinte al Camerei de Comerţ şi 
Industrie Eleno-Române - sponsor principal din Atena 
(Grecia) şi domnul Karafyllidis Athanassios - sponsor 
din Berlin (Germania) şi „... Greci, evrei, ruşi 
lipoveni, turci... Brăila. Reactivarea memoriei 
culturale a oraşului”, derulat de  Muzeul Brăilei, în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean Brăila, Comunitatea 
Elenă Brăila, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România – Comunitatea Brăila, Fundaţia „Obscina” a 
Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Brăila şi 
Uniunea Democrată Turcă din România - filiala 
Brăila. De asemenea, am continuat interviurile cu 
familiile etnicilor care trăiesc sau au trăit o perioadă la 
Brăila, cu dorinţa de a descoperi noi mărturii şi 
documente interesante despre Brăila de altădată. 

Tot în 2014, am pregătit pentru tipar 
volumele “One Greek, Two Greeks, Three Greeks...  
Brăila” şi “… Greeks, Jews, Lipovan Russians, Turks 
... Brăila” ce vor apărea, în curând, la Editura „Istros” 
a Muzeului Brăilei (Camelia Hristian, co-editor).  

Centrul Diversităţii Culturale al Muzeului 
Brăilei a fost vizitat şi anul acesta de diferite familii de 
greci şi evrei din România, de familiile unor etnici  
brăileni repatriaţi sau din diaspora, precum şi de: două 
grupuri de turişti din Grecia, un grup de cercetători din 
Cehia şi Germania, un grup de profesori din 
Portugalia şi trei jurnalişti din Franţa, pentru care am 
asigurat ghidaj în Centrul Istoric şi în Pisc. De 
asemenea, am avut oaspeţi pe: doamna Janina Ilie, 
manager de proiect la Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România, domnul Alexandru 
Marinescu, directorul Editurii „Hasefer” Bucureşti 
care ne-a promis o donaţie de carte pentru mediateca 
centrului şi doamna Mariana Vallianatou, preşedinta 
Asociaţiei Grecilor Repatriaţi din România din Atena. 
O surpriză a fost vizita  –  pentru prima dată la Brăila, 
la invitaţia doamnei Elena Lazăr, directoarea Editurii 
„Omonia” Bucureşti – fiului poetului Andreas 
Embiricos, istoricul Leonidas Embiricos – despre 
existenţa căruia am aflat, în timpul cercetărilor din 
cadrul proiectului „... Un grec, doi greci, trei greci... 
Brăila”.  

În imagine (Brăila, 30 mai 2014), un moment 
emoţionant: domnul Leonidas Embiricos (în dreapta), 
alături de soţia sa şi de cercetătorul Jacques Bouchard de 
la Universitatea 
din Montreal, în 
f a ţ a  p l ă c i i  
comemorat ive  
d e z v e l i t e ,  î n  
2011, la iniţiativa 
Comunităţii E0 
pe locul în care se 
afla casa în care  
s-a născut poetul, 
în 1901. 

Centrul 
D i v e r s i t ă ţ i i  
C u l t u r a l e  a  
o rgan iza t ,  î n  
colaborare cu 
C o m u n i t a t e a  
Elenă Brăila: 
• „Ziua Culturii Elene”, cu ocazia Zilei Naţionale a 
Greciei, 25 martie 1821. Program: • Conferinţă : “O 
personalitate a culturii neoelene în România, 
Demostene Russo, în Muzeul Brăilei” –  a prezentat 
prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului 
Brăilei; • Alocuţiune – a prezentat Haralambie 
Caravia, preşedintele Comunităţii Elene Brăila; • Film 
„Tezaure ale Greciei: Kastoria, Meteora, Pella, 
Vergina, Dion - Olympos, Thessaloniki, Amfipoli, 
peştera Alistrati, Kavala, Philippi, Agia Lydia“; • 
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Spectacol de dansuri tradiţionale 
greceşti susţinut de Grupul 
“Parnassos” al Comunităţii Elene 
Brăila. Locul desfăşurării: Centrul 
Diversităţii Culturale al Muzeului 
Brăilei (23 martie 2014)
• Spectacol de dansuri tradiţionale 
greceşti, susţinut de Grupul 
„Parnassos” al Comunităţii Elene 
Brăila – în cadrul evenimentului  
„Noaptea Muzeelor”. Locul 
desfăşurării: sediul Muzeului 
Brăilei (17 mai 2014)
 La invitaţia comunităţilor 
e t n i c e ,  a m  p a r t i c i p a t  l a  
următoarele evenimente culturale, 
care au fost fotografiate, filmate 
pentru baza de date a Centrului 
Diversităţii Culturale şi promovate 
on-l ine (Camelia  Hris t ian,  
muzeograf  -  şef  Serviciul  
Financiar Contabil şi Relaţii 
Publice, Gabriel Stoica şi Marian 
Ghiveci, operatori foto-video):
• Liturghia oficiată de Arhimandritul Datev Hagopian, Întâistătătorul Bisericii 
Armene din România şi Azad 
Mandalian, parohul Bisericii 
A r m e n e ş t i  d i n  S u c e a v a .  
O rg a n i z a t o r :  C o m u n i t a t e a  
Armeană Brăila. Au participat 
membri ai Comunităţilor Armene 
din Brăila, Bucureşti, Galaţi şi 
Focşani precum şi oaspeţi din 
Armenia. Locul desfăşurării: 
Biserica Armeană din Brăila (23 
februarie 2014) 
• Sărbătoarea Purim şi Concertul 
de muzică klezmer susţinut de 
Bucharest Klezmer Band şi spectacol „Cânt de Purim” susţinut de Ansamblul 
„Macabi” al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Comunitatea 
Brăila. Organizator: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - 
Comunitatea Brăila.  Locul desfăşurării: Templul Coral din Brăila (23 martie 
2014)
•  Excursie pe Dunăre, vizită la 
obiective culturale din Brăila şi 
Templul Coral. Organizator: 
Centrul Comunitar Evreiesc 
Bucureşti. Oaspeţii din Bucureşti 
au fost însoţiţi de Ghena Pricop, 
muzeograf – şef Secţia Istorie şi 
Camelia Hristian, muzeograf – şef 
Serviciul Financiar Contabil şi 
Relaţii Publice al Muzeului 
Brăilei, care au vorbit despre 
trecutul şi patrimoniul cultural al 
Brăilei. Evenimentul a fost 
promovat la Radio România 
Bucureşti - realizator Mara Popa - 
şi la Radio Shalom Bucureşti - 
realizator Delia Marc (27 iulie 
2014)
• Zilele „Mihail Sebastian” la 
Brăila şi recital Bucharest Klezmer 
Band & Corul  Macabi  a l  
Comunităţii Evreilor Brăila. 
O r g a n i z a t o r i :  F e d e r a ţ i a  
Comunităţilor Evreieşti din 
România, Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice al Guvernului 
României ,  Muzeul Brăilei ,  
Primăria Municipiului Brăila, 
A m e r i c a n  J e w i s h  J o i n t  
Distribution Comitee, Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din 
România – Comunitatea Brăila. 
Prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
managerul Muzeului Brăilei, a 
oferit invitaţilor Medalia Jubiliară 
"Mihail Sebastian", realizată de 
Muzeul Brăilei.Locul desfăşurării: 
sediul Muzeului Brăilei şi Templul Coral Brăila (31 octombrie 2014)
• Ziua Marelui „NU”. Organizator: Comunitatea Elenă Brăila. Locul 
desfăşurării: sediul Comunităţii Elene Brăila (1 noiembrie  2014)

Muzeul Brăilei a găzduit şi anul acesta o serie de evenimente 
organizate de instituţii de învăţământ partenere

      Muzeul Brăilei a asigurat, pentru aceste evenimente, materialele 
promoţionale, sonorizarea, filmarea, fotografierea (Diana Coşarcă, 
muzeograf; Gabriel Stoica; Marian Ghiveci) şi promovarea on-line (Camelia 
Hristian, muzeograf – şef Serviciul Financiar Contabil şi Relaţii Publice): 
• „Ambasadorii muzicii”, recital instrumental. Organizator: Liceul de Arte 
„Hariclea Darclée” Brăila şi Fundaţia Culturală „Remember Enescu” 
Bucureşti. Locul desfăşurării:  sediul Muzeului Brăilei (23 februarie 2014)
• „Tandemul pasiunilor”. Organizator: Asociaţia „Anima Caste” Brăila. Locul 
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (16 martie 2014)
• Festivitatea de premiere a Concursului Naţional de Creaţie Literară „Ion 
Creangă” Brăila. Organizatori: Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila, în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Muzeul Brăilei şi 
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (26 aprilie 2014)
• "Puterea familiei". Organizatori: Muzeul Brăilei, Asociaţia „Anima Caste” 
Brăila şi Liceul de Arte „Hariclea Darclée" Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (8 mai 2014)
• „Caloianul” şi „Paparudele”. Organizator: Şcoala Gimnazială „Aurel 
Vlaicu” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (15 mai 2014)
• Recital instrumental, susţinut de elevi ai Liceului de Arte “Hariclea Darclée” 
Brăila şi program artistic, susţinut de un grup de copii din parohia Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului” din comuna Viziru, jud. Brăila – în cadrul 
evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Locul desfăşurării: sediul Muzeului 
Brăilei (17 mai 2014)
• Serbările verii. Organizator: Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 „Micul 
Prinţ”. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (11 şi 12 iunie 2014)
• "Bucuria de a fi împreună", spectacol. Organizatori: Liceul de Arte „Hariclea 
Darclée" Brăila, Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Brăila, Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila. Locul desfăşurării: 
sediul Muzeului Brăilei (14 iunie 2014)
• Recital de pian şi vioară. Organizator: Liceul de Arte "Hariclea Darclée" 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (18 iunie 2014)
• „Muzica simfonică sau universul instrumentelor muzicale”. Organizatori: 
Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte 
„Hariclea Darcleé” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (30 octombrie 2014)
• "Canto clasic sau cântecul îngerilor” - spectacol de muzică şi poezie. 
Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul 
de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian 
Lungu” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (27 noiembrie 
2014)
•  "Simfonia colindelor", concert de colinde şi obiceiuri de iarnă. Organizatori: 
Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte 
„Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (16 decembrie 2014)
• "Uite, vine Moş Crăciun!". Organizator: Liceul de Arte "Hariclea Darclée" 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (17 şi 18  decembrie 2014)

VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI, ÎN 2014 

·  Website-ul www.muzeulbrailei.ro a avut în anul 2014 - 
conform programului de monitorizare trafic Google Analytics: 
76.433 pagini vizitate, 19.680 vizite, din care 13.350 vizitatori 
unici din: România (Brăila, Bucureşti şi 41 judeţe) şi alte 94 
ţări: Republica Moldova, Rusia, SUA, Brazilia, Germania, 
Italia, Franţa, Grecia, Ucraina, neprecizat, Marea Britanie, 
Spania, Ungaria, Canada, Olanda, Indonezia, Polonia, Japonia, 
Turcia, Algeria, Israel, Bulgaria, Cipru, India, Elveţia, Belarus, Filipine, Austria, Cehia, 
Mexic, Belgia, Portugalia, Vietnam, Suedia, Nigeria, Argentina, Norvegia, Irlanda, 
Pakistan, Finlanda, Malaezia, Columbia, Serbia, Estonia, Croaţia, Noua Zeelandă, 
Slovenia, Australia, Chile, China, Arabia Saudită, Africa de Sud, Danemarca, Gabon, Iran, 
Luxemburg, Thailanda, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Benin, Côte d'Ivoire, Republica 
Dominicană, Maroc, Panama, Peru, Tunisia, Zimbabwe, Andorra, Angola, Bangladesh, 
Bermuda, Bolivia, Costa Rica, Egipt, Etiopia, Georgia, Ghana, Guadalupe, Kenya, 
Lituania, Letonia, Libia, Muntenegru, Macedonia, Macau, Mauritius, Oman, Porto Rico, 
Réunion, Slovacia, Togo, Uruguay, Venezuela, Insulele Virgine Britanice (editor: Camelia 
Hristian). 

·  Website-ul   a avut în anul 2014 - http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/
conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 1834 pagini vizitate, de 
858 vizitatori unici din România, Grecia, SUA, Federaţia Rusă, Germania, Franţa, Spania, 
Marea Britanie, Olanda, Italia, Irlanda, neprecizat, Canada, Belgia, Israel, Filipine, 
Ucraina etc (editor: Camelia Hristian). 

· Contul „Muzeul Brăilei”, pe reţeaua de socializare Facebook are 5000 de prieteni 
(limita maximă admisă) şi 1440 suscribers din: România, Grecia, Italia, Marea Britanie, 
Canada, SUA, Germania, Republica Moldova, Israel, Franţa, Spania, Turcia etc., la care se 
adaugă 1534 de persoane care urmăresc pagina „Muzeul Brăilei” pe Facebook (creată în 
2014). Anul acesta am postat: 4342 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei, mii de texte, 
100 filme documentare şi apariţii la TV, 584 link-uri către website-uri, fotografii, 
Youtube (editor: Camelia Hristian).

 Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!
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Camelia HRISTIAN (continuare din pag. 17)
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