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Ceasul Public
Atestat în 1909, orologiul din Centrul Vechi al
orasului Braila este un simbol al Brailei vechi si
noi. Martor al prosperitaţii celui mai mare port
al României Mari, ceasul din Centrul Vechi a fost
si a ramas mândria brailenilor.
„Orasul cu salcâmi”, asa cum
cum a denumit Mihail Sebastian,
Braila.

La inceput locuitorii s-au
ocupat cu agricultura, cresterea
animalelor, pescuitul si comertul.
De-a lungul vremii aceste
activitati s-au dezvoltat intr-atat
de mult incat pretul graului
in Europa se stabilea la bursa
braileana.

Dunarea
Motorul dezvoltarii brailene.

Cetatea Brailei
Conform unei schite din secolul
al XVIII-lea, cetatea avea o
forma pentagonala si juca un
rol important in supravegherea
Dunarii.

Simbol al asezamintelor pentru
gazduirea actelor de cultura,
pe care le-a încurajat si sustinut
orasul.

De ce am utilizat aceste simboluri?
Ceasul Brailei: Simbol al municipalitatii, mândria câtorva generatii de braileni, ceasul din Centrul Vechi uimeste si
astazi prin frumusete. Nu poti vorbi despre Braila, daca nu ai vazut, macar o data-n viata, Ceasul, Statuia lui Traian,
geamia transformata în biserica si Fântâna în stil baroc. Ceasul are forma unui orologiu de interior, are peste 11
metri inaltime, a fost construit de firma ceha Carol Sakar si donat municipalitatii de catre filantropul brailean, Petru
Naum. In ciuda razboaielor care au trecut peste el, ceasul a functionat fara oprire timp de aproape 100 de ani cand
a fost restaurat de municipalitate.
Dunarea: motorul dezvoltarii brailene
Atestata documentar la 20 ianuarie 1368, Braila, a devenit cunoscuta, in scurta vreme, ca un important port dunarea
si implicit un prosper centru comercial. Aici era locul de intalnire a produselor transportate de corabiile venite
din porturile aflate pe coastele Marii Negre si Mediteranei cu produsele occidentale desfacute aici, indeosebi,
de negustorii brasoveni. Acest fapt este consemnat si de cronicarul grec Laonic Chancocondil in 1462, cand scria
despre Braila “oras al dacilor, in care fac comert mai mare decat in toate orasele tarii”.
Insemnatatea acestui port dunarean este demonstrata si de faptul ca numeroase drumuri comerciale care il legau
de diferite zone si orase din Tara Romaneasca, Moldova si Transilvania purtau denumirea de drumul sau calea
Brailei.
Convietuirea romanilor cu grecii, bulgarii, lipovenii, armenii, evreii a dat portului de la Dunare un parfum pitoresc
si o deschidere cosmopolita spre cultura europeana. Cel mai mare progres economic s-a inregistrat in a doua
jumatate a secolului al XIX-lea si in primele decenii ale secolului al XX-lea. Conform descrierilor de epoca, la
sfarsitul secolului al XIX-lea, Braila avea un aer occidental evident, locuitorii ei bucurandu-se de prosperitate.
Orasul beneficia de existenta mai multor filiale de banci, firme si agentii fluviale si maritime renumite, precum si de
reprezentante diplomatice de inalt nivel. Portul era o importanta sursa a dezvoltarii, avand o medie pe zi de peste
40 de vase intrate si iesite.
‘’Orasul cu salcami’’ : asa cum a definit Mihail Sebastian, Braila. Astazi salcamii vegheaza cea mai importanta
strada a centrului vechi, strada Mihai Eminescu cunoscuta si sub numele de strada Regala
Braila-granarul Europei : Chiar daca aceasta sintagma a fost preluata si utilizata de regimul comunist, ea exista
inca de la sfârsit de secol XIX, început de secol XX, când tara noastra era al treilea exportator de cereale al lumii,
dupa Rusia si SUA. Pe atunci Braila reprezenta un adevarat vârf de lance al acestei prosperitati. Gratie solului fertil
si al portului de la Dunare, prin care grânele erau expediate în lumea larga, Braila avea o contributie masiva la
bunastarea tarii.

Braila-capitala culturala: Personalitati marcante ale stiintei si culturii, unele de renume mondial, au facut cunoscut
renumele orasului. In 1861, se naste la Braila, Haricleea Darclee devenita una din marile soprane ale lumii. Ca o
recunoastere a acestui fapt, la 14 ianuarie 1900, era invitata sa cante pe scena operei Scala din Milano, in premiera
operei “Tosca”. Tot in Braila vede lumina zilei, in 1884, Panait Istrati , scriitorul roman de expresie franceza autor
al unor lucrari de referinta: Codin, Haidicii, Nerantula, Ciulinii Baraganului si mai ales cele doua capodopere
recunoscute de cultura europeana: Chira Chiralina si Spovedania unui invins.
Alte personalitati marcante ale urbei au fost: Panait Cerna (1881-1813), Ana Aslan(1897-1988), Maria Filotti (18831956), Anton Bacalbasa , Fanus Neagu, Dumitru Panaitescu-Perpessicius , Mihail Sebastian, George NiculescuBasu, Petre Stefanescu-Goanga, Elena Teodorini, Ionel Perlea , Johnny Raducanu si Nicu Alifantis .
In Braila exista un numar mare de institutii care gazduiesc actiunile culturale :Teatrul „Maria Filotti”, Muzeul Brailei,
Biblioteca Judeteana „Panait Istrati”, Centrul de creatie, -filiale ale unor institutii culturale nationale: Uniunea
Artistilor Plastici -case de cultura si scoli de arte pentru amatori: Casa de Cultura a Municipiului Braila, Casa de
Cultura a Tineretului, Scoala de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”, Palatul Copiilor, Cercul Militar, Case Memoriale,
Societatea Filarmonica Lyra .
De asemenea, in Braila se organizeaza un numar important de concerte si festivaluri nationale si internationale
: Festivalul International de Canto „Hariclea Darclee”, Festivalul International de Teatru „Zile si Nopti de Teatru
European la Braila”, Festivalul International de Jazz, Festivalul International al Muzicilor Militare, Festivalul
International de Muzica Usoara „George Grigoriu”, Festivalul de Muzica Populara „Cântecul de Dragoste de-a
lungul Dunarii”.

*Toate variantele logo vor fi create vectorial, ceea ce inseamna ca pot fi utilizate pe orice fel de suport
indiferent de marime, culoare si textura, calitatea grafica ramanand aceeasi. Variantele de mai sus sunt doar
cateva exemple de combinatii de culori, avand posibilitatea de a schimba dupa preferinta culorile acestora.
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