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PROCESUL-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE
A COMISIEI DE ISTORIE A ORAŞELOR DIN ROMÂNIA

SIBIU – 13 IUNIE 2014

Cu prilejul sesiunii naţionale a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, cu tema
Relația oraș-sat, găzduit de Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA Sibiu, în 13 și 14
iunie 2014, s-a desfăşurat şi Adunarea generală a Comisiei. Au participat membrii: Ioana Bogdan-
Cătăniciu, Ionel Cândea, Stela Cheptea, Vasile Ciobanu, Viorel Gheorghe, Teodor Octavian
Gheorghiu, Dan Iacob, Dragoș Măndescu, Carmen Oprescu, Emil Păunescu, Toader Popescu,
Laurențiu Rădvan, Liliana Roșiu, Enikő Rüsz-Fogarasi, Anda-Lucia Spânu, Michel Tănase, Ion
Zainea, și invitații Nicolae Adrian Alexe, Iosif Marin Balog, Irina Calotă, Daniel Dumitran, Beata
Menesi, Liviu Velțan, Delia Voina.

Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Raport de activitate a CIOR (Vasile Ciobanu).
2. Medalia „Civitas Nostra”.
3. Aprobarea noilor membri înscrişi în Comisia de Istorie a Oraşelor din România.
4. Discuții.
5. Diverse

1. Raport de activitate a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România şi a Societăţii
„Civitas Nostra” în perioada 15 octombrie 2013 – 13 iunie 2014

Stimate colege, stimaţi colegi, membre/membri ale/ai CIOR,
Dragi invitaţi,
Bine aţi venit la cea de-a XXI-a adunare a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România.

Supun atenţiei Dumneavoastră o succintă prezentare asupra activităţii noastre în ultimele opt luni
care au trecut de la ultima adunare generală desfăşurată la Iaşi. În acest interval au continuat
investigaţiile ştiinţifice individuale sau în grup, la Institutul din Sibiu. Acestea sunt cunoscute, prin
dările de seamă anuale ale Institutului și Buletinul „Informații privind Istoria Orașelor”. De aseme-
nea, o tribună de la care se fac cunoscute o parte din rezultatele cercetărilor a fost revista „Historia
Urbana”, în paginile căreia au apărut, în principal, lucrările prezentate la sesiunile anuale, dar şi alte
studii. Considerăm că este necesară o mai largă popularizare a unor proiecte de cercetare indivi-
duale sau de grup ale celorlalţi membri ai Comisiei, despre care așteptăm informații pentru a le
populariza prin intermediul buletinului CIOR.

Constatăm şi de această dată că sesiunile de comunicări, alături de publicaţii, au rămas
principala formă de activitate a CIOR. Vă propun să discutăm astăzi din nou şi să luăm o hotărâre,
în privinţa temelor viitoare de abordat în sesiunile anuale şi în privinţa locului de desfăşurare.
Domnul Paul Niedermaier, preşedintele de onoare al CIOR, a reiterat ideea de a permanentiza
Sibiul ca loc de desfăşurare a sesiunilor anuale. Au apărut şi opinii privind stabilirea tematicii
pentru mai mulţi ani, ca astfel să se poată îndruma eforturile de cercetare spre anumite direcţii şi să
se poată pregăti comunicări temeinice. Până în prezent tema a fost stabilită cu șase luni – un an
înainte, în funcţie de specificul oraşului gazdă. Sesiunile anuale itinerante au unele dezavantaje, dar
există şi avantajul de a face astfel cunoscută existenţa şi activitatea Comisiei în mai multe centre
urbane. Pe această cale au fost atraşi spre Comisie şi o serie de noi membri. Cea mai importantă
chestiune rămâne aceea a finanţării sesiunilor noastre, fondurile adunate până în prezent prin
contribuţii fiind total insuficiente. Prin urmare, trebuie să facem în continuare apel la colaborarea
unor instituţii partenere finanțatoare.

Întrucât suntem deficitari la capitolul atragerii de noi membri, fapt semnalat şi în anii
anteriori, se impune o preocupare sporită a tuturor membrilor pentru îndrumarea spre CIOR a cât
mai mulor cercetători interesaţi de istoria oraşelor, dar și a masteranzilor și doctoranzilor.
Considerăm că problema devine prioritară pentru perspectiva apropiată a Comisiei noastre. O altă
problemă de organizare se referă la reuniunile Comitetului CIOR. Având în vedere dificultăţile
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deplasării la Bucureşti, în acest an nu ne-am mai întrunit, ca de obicei, în Capitală. Întrucât, la
propunerea dlui Niedermaier am apelat la colaborarea Muzeului în care ne aflăm, am putut discuta
amănuntele despre tematică la Sibiu, informând toți membrii comitetului prin e-mail şi obţinând
apoi aprobarea pentru sesiunea actuală. Modalitatea dialogului prin corespondență comportă
discuţii încă şi nu este agreată de unii colegi.

Publicațiile CIOR. În intervalul analizat au continuat lucrările la proiectele Comisiei:
Atlasul istoric al Oraşelor din România (coordonator Dan Dumitru Iacob) – a apărut

fascicula Brăila (coordonatori Ionel Cândea şi Dan Dumitru Iacob). Fascicula înregistrează două
premiere: are cele mai multe pagini (XXI + 21) şi are planşe color (12), fără a mai vorbi de calitatea
excelentă. A început deja lucrul la o nouă fasciculă dedicată unui oraş transilvan, Târgu Secuiesc.
Menţionăm că atlasul este un proiect de mare anvergură, prin care ne aliniem la realizările europene
în domeniu.

La Dicţionarul istoric al oraşelor din România – coordonatori Anda-Lucia Spânu (Țara
Românească și Moldova) şi Maria Crîngaci-Ţiplic (Transilvania) se încheie redactarea în acest an.
Facem obişnuitul apel la membrii CIOR care s-au angajat să redacteze textul pentru anumite „voci”
să trimită contribuţiile.

Bibliografia istorică a oraşelor din România este continuată cu lucrările apărute în
perioada 2007-2012. Bibliografia îşi propune să facă cunoscute în circuitul ştiinţific toate lucrările
apărute în aceşti ani şi să intoducă acele oraşe care n-au fost cuprinse pentru că au fost declarate
oraşe doar în ultimii ani. Mulţumim acelor colegi care ne-au trimis noi colaboratori. Aşteptăm şi
alţii, în continuare.

O iniţiativă care trebuie menţionată este aceea doamnei Carmen Oprescu, care, împreună
cu domnul Claudiu Neagoe şi alţi colegi de la Piteşti au pregătit un volum colectiv pentru anul
Brâncoveanu, la care participă şi membri ai CIOR. Îi mulţumim doamnei Carmen Oprescu pentru
iniţiativă şi o rugăm să ne arate în ce fază se află volumul.

În seria CIOR Contribuţii la istoria oraşelor din România, ajunsă la vol. XIII, aşteptăm noi
propuneri pentru alte volume de valoare.

Revista „Historia Urbana” este evaluată la Categoria B. Suntem înregistraţi în BDI CEEOL
şi „Scopus”. De la ultima adunare generală a apărut vol. XXI, 2013, cu lucrările sesiunii aniversare
de la Giurgiu şi cu alte studii. Atragem atenţia celor interesaţi asupra prezenţei în revistă a unui
sumar al sumarelor celor douăzeci de ani de la apariție.

Din buletinul „Informații privind istoria oraşelor” au apărut în această perioadă trei
numere, nr. 161-163 (numai în varianta electronică). Acestea se pot afla pe site-ul Institutului de
Cercetări Socio-Umane Sibiu (icsusib.ro). Buletinul aşteaptă, ca şi revista, sprijinul Dumneavoastră,
cu prezentări de manifestări ştiinţifice, vernisaje de expoziţii muzeale privind istoria oraşelor,
prezentări de noi apariţii. Site-ul CIOR a făcut câţiva paşi înainte, prin venirea la Institut a unei noi
colege, Julia Derszi, care se va ocupa și de site.

Situaţia financiară a CIOR la 13 iunie 2014. Fondurile CIOR sunt administrate de
Societatea „Civitas nostra”, ai cărei membri suntem cu toţii. Sursele acestor fonduri sunt
contribuţiile anuale ale membrilor (20 lei/an) şi donaţiile 2% din impozit pe care îi putem direcţiona
după dorinţă. Fondurile din contribuţii s-au diminuat an de an. În momentul de faţă s-au adunat la
acest capitol 5605 lei. Cheltuielile mari din această sumă erau generate de multiplicarea şi
expedierea buletinelor IIO. Întrucât din 2012, buletinul se redactează şi expediază numai electronic,
aceste cheltuieli au fost eliminate. A devenit o problemă însă achitarea contribuţiei anuale. Aşa cum
am mai raportat, se constată o scădere constantă a numărului de membri cotizanţi (23 în 2014, față
de 27 în 2013, 33 în 2012 și 42 în 2011 și 2010), fenomen îngrijorător. Cealaltă sursă a fondurilor
noastre, cota de 2% din impozit este mai generoasă. Avem adunaţi 9161 lei, din care se cheltuiesc
anual doar sume mici (2-300 lei) pentru comisionul de administrare perceput de bancă şi pentru
plata contabilului care întocmeşte bilanţul anual. Mulţumim călduros acelor colege şi colegi care au
dirijat suma de 2% din impozitul pe venit spre contul nostru.
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Supunem dezbaterii şi aprobării Dvs. prezentul raport de activitate, cu speranţa că la
viitoarea adunare generală, vom putea prezenta o activitate mai bogată, cu mai multe rezultate ale
strădaniilor noastre ştiinţifice.

Preşedinte CIOR, Vasile Ciobanu

2. Medalia „Civitas Nostra”. O altă chestiune problematică pe care am dezbătut-o tot prin
corespondență a fost aceea legată de acordarea medaliei „Civitas nostra”. Din păcate, nu a fost
trimisă nicio lucrare de istoria oraşelor apărută în 2012, pentru acordarea medaliei. Curatoriul
pentru acordarea medaliei format din preşedinte şi vicepreşedinţi a decis ca medalia pentru întreaga
activitate să fie acordată în acest an domnului profesor Micea D. Matei, membru fondator şi
vicepreşedinte al CIOR. Domnia sa a refuzat însă medalia şi în acest an medalia nu se acordă. Este
necesar pentru anul viitor ca fiecare dintre noi să aibă în vedere lucrări bune de istorie a oraşelor
apărute în 2013 şi să-i îndemne pe autori să ni se adreseze cu încredere şi să ne trimită un exemplar
din lucrarea în cauză. De asemenea trebuie să facem din timp propuneri pentru medalia pentru
întreaga activitate în cadrul Comisiei.

3. Adunarea generală a aprobat, cu deplină unanimitate, înscrierea în Comisia de Istorie
a Oraşelor din România a colegilor Daniel Dumitran (Alba Iulia), Julia Derzsi (Sibiu) și Beata
Menesi (Oradea), numărul membrilor Comisiei crescând cu încă trei.

4. Cele mai animate discuții au fost în legătură cu sesiunile viitoare ale Comisiei.
Propuneri de teme care să fie dezbătute la sesiunile din anii urmîtori: Orașe perechi sau Orașe în
concurență (Ionel Cândea), Fortificații urbane (Ioana Bogdan-Cătăniciu); Distrugerea orașului /
orașelor astăzi (Viorel Gheorghe, Teodor Gheorghiu); Distrugerea orașelor (incendii, epidemii),
Sărbătorile în orașe / spații publice (Dan Iacob); Patrimoniul orașelor (Daniel Dumitran); Orașele
centre culturale (Emil Păunescu).

Anda-Lucia Spânu propune instituirea unei taxe de participare la sesiunile viitoare, pentru
a nu fi nevoiți, ca în anul acesta, să cheltuim din fondurile și așa puține de care dispunem. Propu-
nerea nu a fost agreată. În schimb, Adunarea generală a supus la vot și a hotarât (cu o abținere și un
vot împotrivă), modificarea cotizației de la 20 la 50 de lei pe an, începând cu anul 2015. Statutul
Comisiei de Istorie a Oraşelor din România va fi modificat în consecință.

5. Diverse. Proiectul iniţiat de doamna Carmen Oprescu la Piteşti: volumul este finalizat
redacțional, pregătit pentru tipar la editura Ars Docendi București (dosar AFCN). Celălalt proiect
în care doamna Oprescu a implicat CIOR, Şcoala de vară de la Piteşti, va continua în măsura în care
va avea sprijinul financiar al Consiliului Județean Argeș.

A consemnat Anda-Lucia Spânu

SIMPOZIONUL „MONUMENTUL - TRADIŢIE ŞI VIITOR”
Iași, 9 – 12 octombrie 2014

Aflat la cea de a XVI-a ediţie, acest simpozion internaţional este considerat, pe bună
dreptate, foarte important, prin modul cum este organizat, valoarea participanţilor şi ţinuta lucrărilor
publicate în fiecare an în volum – constituind deja o colecţie de lucrări ştiinţifice de mare valoare.

Organizarea acestui simpozion constituie o activitate culturală specifică, la care anul acesta
şi-au adus contribuţia mai multe instituţii culturale precum:

– Ministerul Culturii din România şi Republica Moldova
– Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
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– Agenţia Naţională Arheologică Chişinău
– Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi – Muzeul Unirii
– Oficialităţi locale din Iaşi

I. Sălile elegante ale Muzeului Unirii au găzduit, ca de fiecare dată, şi diferite expoziţii
care au fost vernisate cu această ocazie:

– Oraşul Iaşi – memoria monumentelor (Sorin Iftimi şi Aurica Ichim)
– Iaşii – spirit şi materie (Prof. Rodica Luca)
– Restauratori români: arhitectul Horia Teodoru – 120 ani de la naştere
– Monumente din Republica Moldova şi destinul lor
– Monumente istorice din judeţul Iaşi fotografiate de Horia Teodoru

II. Lansarea unor volume cu încărcătură istorică a constituit o preocupare permanentă, atât
prin selecţia volumelor cât şi prin prezentarea efectuată în plen, cu toate detaliile necesare pentru a
fi receptate elementele de noutate. Anul acesta au fost prezentate:

– Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. I, Chişinău, 2014
– Narcis Dorin Ion, Palate din Bucureşti, Editura NOI Mediaprint, Bucureşti, 2014
– Oana Marinache, Cristian Gache, Louis Pierre Blanc, o planşetă elveţiană în serviciul

României – Editura Istoria Artei, Bucureşti, 2014
– Sorin Iftimi, Heraldica Palatului Sturdza de la Miclăuşeni, Editura Doxologia, Iaşi, 2014
– Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecţii români şi detenţia politică 1944-1964, Editura Institutul

Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2013
– Nadeja Ştirbei, Jurnal de prinţesă, Editura Istoria Artei, Bucureşti, 2014
– Ruxandra Nemţeanu, Vila în stil neoromânesc, Editura Simetria, Bucureşti, 2014
– Monumentul, XV – Lucrările celei de-a XV-a ediţii a Simpozionului Naţional

„Monumentul – Tradiţie şi Viitor”, Iaşi, octombrie 2013, Editura Doxologia, Iaşi, 2014. În volum
au fost publicate 32 de comunicări susţinute la simpozionul din 2013.

III. Un moment special a fost consacrat omagierii personalităţii complexe pe care o
reprezintă Mihai Dim. Sturdza, la împlinirea vârstei de 80 ani. Cu acest prilej, mai multe instituţii
culturale precum Academia Română, Universităţile din Iaşi şi Galaţi, dar şi Institutul Român de
Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” au editat un volum omagial. Volumul este impresionant atât
prin numărul paginilor (peste o mie) dar mai ales prim mesajele şi lucrările ştiinţifice grupate pe
mai multe capitole: Un aristocrat al istoriografiei române; Sturdzeştii – Chipuri vechi în lumini noi;
Incursiuni genealogice şi biografice; Florilegiu istoriografic; Arborele genealogic. Dintre cei 46 de
autori ai acestui impresionant volum menţionăm pe Gabriel Badea-Păun (Paris), Silviu Andrieş-
Tabac (Chişinău), acad. Dan Berindei (Bucureşti), Ionel Cândea (Brăila), Ştefan S. Gorovei (Iaşi),
Sergiu Iosipescu (Bucureşti), Radu Negrescu-Suţu (Paris), Matei Cazacu (Paris), Sandu Miclescu
(Germania), acad. Andrei Pippidi (Bucureşti), Petre Rosetti (Paris), Tudor-Radu Tiron (Bucureşti),
prof. Petronel Zahariuc (Iaşi) etc.

Sărbătoritul, Mihai Dim. Sturdza, a ţinut să-şi lanseze în cadrul acestui prestigios simpozion
volumul Familii boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi
heraldică. Volumul III: Familia Cantacuzino, Editura Simetria București, 2014. Coordonator şi
coautor, Mihai Dim. Sturdza a reuşit să reîntregească imaginea acestei familii apelând la istorici de
prestigiu precum: Cezar Bolliac (1813-1881), George M. Cantacuzino (1899-1960), Dan
Cernovodeanu (1921-1999), Ioan C. Filitti (1879-1945), Ştefan D. Greceanu (1825-1908), G.
Ionnescu-Gion (1857-1904), Nicolae Iorga (1871-1940), Alexandru Lapedatu (1876-1950),
Alexandru Odobescu (1834-1895), Andrei Oţetea (1894-1977), Radu Rosetti (1877-1949),
Alexandru Tzigara-Samurcaş (1872-1952), A. D. Xenopol (1847-1920), Sever Zotta (1877-1943)
etc. Dintre istoricii în viaţă care au fost selectaţi pentru acest volum menţionăm: pe Gabriel Badea-
Păun (Paris), Ion Caproşu (Iaşi), Matei Cazacu (Paris), Ştefan S.Gorovei (Iaşi), Narcis Dorin Ion
(Bran), Adrian Majuru (Bucureşti), Constantin Rezachevici (Bucureşti), Tudor Radu Tiron
(Bucureşti), Mihai Răzvan Ungureanu (Bucureşti) etc.
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IV. Lucrările simpozionului au fost grupate pe patru tematici, dintre care semnalăm urmă-
toarele lucrări din totalul de 86 de comunicări:

A. Moştenirea brâncovenească – ieri şi astăzi
– Tereza Sinigalia – Semnificaţii ale imaginilor votive din ansamblul brâncovenesc de la

mănăstirea Hurez
– Mihaela Lazăr – Un monument, un arhitect, o restaurare. Palatul Potlogi – 1954-1956
– Carmen Tănăsoiu – Argintăria brâncovenească – colecţii muzeale şi mănăstireşti
– Oana Marinache – Moştenirea brâncovenească în posesia familiilor Bibescu-Ştirbei

B. Arhitectul Horia Teodoru – 120 de ani de la naştere
– Iosef Kovacs – Arhitectul Horia Teodoru – Cercetarea de arhitectură, baza deciziilor de

intervenţie în restaurarea monumentelor istorice
– Narcis Dorin Ion – Demersurile arhitectului Horia Teodoru pentru salvarea patri-

moniului arhitectural rezidenţial din România (1945-1950)
– Anca Filip – Activitatea arhitectului Horia Teodoru reflectată în documente din arhiva

Institutului Naţional al Patrimoniului

C. Viaţa monumentelor – istorie, arhitectură, arheologie
– Vlad Vornic – Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova: realităţi, probleme, perspective
– Sergiu Ciocanu – Bisericile medievale din Soroca (sec. XVI - XIX)
– Mariana Şlapac – Cetatea bastionară de la Roman
– Sorin Iftimi – Casa vornicului Vasile Alecsandri din Iaşi.
– Adrian Stan – Conacul Văcărescu-Callimachi din Măneşti (Prahova)
– Ilie Luceac – Două biserici româneşti din Cernăuţi – trecut şi prezent
– Larisa Ciobanu, Ion Ceban – Conacul Manuc Bei din Hânceşti în lumina cercetărilor

arheologice preventive
– Ion Ceban, Ion Ursu – Date privind cercetările arheologice preventive la Conacul

Pommer (com. Ţaul, raionul Donduşeni)
– Ştefania Dinu – Un monument românesc din Bulgaria: palatul Reginei Maria de la Balcic
– Laurenţiu Chiriac – Palatul Mavrocordat din Vaslui – istorie şi evoluţie arhitecturală
– Elena Vântu-Tărâţeanu – Casa lui Aron Pumnul din Cernăuţi – patrimoniu naţional

românesc din Ucraina
– Cristian Căldăraru – Două monumente de for public din Galaţi: Monumentul eroilor de

la Costangalia (1863) şi Monumentul eroilor gălăţeni (1918)
– Liliana Condraticova – Destinul structurilor de feronerie artistică din centrele istorice

ale oraşelor Republicii Moldova
– Radu Moţoc – Colonia Fabricii de zahăr din Roman la 115 ani

D. Tehnici şi tehnologii de restaurare a monumentelor
– Alexandru Istrate – Note despre restaurările de la Trei Ierarhi şi Sf. Nicolae Domnesc
– Gheorghe Niculescu – Etape ale picturii la Mănăstirea Golia din Iaşi
– Carmen-Cecilia Solomonea – Restaurarea picturilor murale ale bisericii mănăstirii

Dragomirna. Premiu Europa Nostra 2014
– Carmen Marian – Piese vestimentare arheologice descoperite la Mănăstirea Neamţ
– Vasile Dascălu – Consolidarea şi restaurarea la Biserica Sf. Sava din Iaşi
– Doru Gheaţă – Soluţii moderne pentru consolidarea zidurilor Cetăţii de Scaun a Sucevei

Simpozionul a continuat, conform unei frumoase tradiţii, cu o vizită de documentare la
monumente brâncoveneşti din Transilvania şi Ţara Românească.

Organizarea acestui simpozion a beneficiat de o echipă cu multă experienţă. Îi menţionăm
pe doamna Aurica Ichim (sufletul acestei echipe) și pe domnii Sorin Iftimi, Lucian-Valeriu Lefter și
Mircea Ciubotaru.

Radu Moţoc
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Porţi din Braşov. Patrimoniul discret,
Bucureşti, Atelierul de grafică, 2013, 144 p.

Un nou titlu s-a adăugat bibliografiei istoriei orașelor prin această iniţiativă a Atelierului
de grafică din Bucureşti. Cartea dedicată porților din Brașov a implicat o echipă formată dintr-un
istoric de artă (Petra Vlad), un fotograf pasionat de fotografia de patrimoniu (Șerban Bonciocat) și
un grafician (Ciprian Isac). Volumul, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional,
recuperează şi prezintă un patrimoniu mai puţin văzut, paradoxal.

În cuvântul ei, intitulat Patrimoniul discret (p. 8-17), Petra Vlad definește patrimoniul ca o
zonă de conflict între partizanii conservării și cei ai modernizării. De fapt, patrimoniul este perceput
din perspective contradictorii, dualitatea dintre cei doi termeni de mai sus obligând la selecție, la
alegerea a ceea ce păstrăm și ceea ce modernizăm, un compromis necesar. Orașul contemporan este
păstrătorul unui patrimoniu divers, dar în același timp și distrugătorul acestei moșteniri. Un
patrimoniu discret, păstrat de orașul contemporan, sunt porțile. Porţile, fie de instituţii, de locuinţe
ori de cavouri, sunt monumente şi obiecte cotidiene în acelaşi timp. Valoarea lor (istorică, artistică,
de rememorare și document ale unui meșteșug și mod de viață) este pusă în umbră de valoarea
cotidiană şi de fapt concurată de tendinţa de modernizare, de înlocuire a lucrurilor vechi înţelese ca
piedici în calea dezvoltării.

Eseul introductiv este urmat de imagini, grupate în Ansambluri (p. 18-79) și Detalii (p. 80-
135). Seturile de imagini sunt precedate și intercalate de citate din istorici, arhitecţi, poeți, gânditori
și teologi, precum Michel Certeau, Roland Recht, Paul Valéry, monseniorul Vladimir Ghika, Comte
de Caylus. Fotografiile lui Şerban Bonciocat, de ansamblu şi de detaliu, arată piese de mare
eleganţă şi frumuseţe. Imaginile generale recompun ansamblul porților și le integrează în contextul
arhitectonic al locuinței/monumentului aparținătoare. Fotografiile de detaliu se concentrează pe
amănuntele semnificative de la ornamentele și blazoanele din casetoane la clanțe, butoane și până la
feronerie, relevând pe de-a întregul meșteșugul și atenția acordată îmbinării armonioase a pieselor.
Din nefericire, fotografiile nu sunt numerotate și nu se indică adresa lor la pagina la care sunt
reproduse. Un Index plasat după secțiunile de Ansambluri și Detalii (p. 137) încearcă să rezolve
această problemă, menționând numele străzilor, dar identificarea este greoaie. Din păcate, acest
aspect este deficitar. O serie de informații despre autori, mulțumirile, menționarea partenerilor și
colofonul cu date clare asupra rolurilor diferite ale celor implicați încheie volumul (p. 141-143).

Cercetarea atentă şi profesionistă, concepţia grafică a lui Ciprian Isac şi traducerea în
engleză a textului românesc (realizată de Samuel W. F. Onn) asigură o lectură interesantă pentru
toţi cei care vor să cunoască oraşul și în mod special pentru cei preocupați de istoria urbană și de
diversele ei aspecte. Condițiile de tipar, legătura și grafica deosebite asigură cu prisosință un aspect
elegant, de album cu valoare bibliofilă, o carte durabilă prin conținut și rezistența materialelor ce o
compun. Cititorii vor avea şansa cu siguranţă să (re)descopere un patrimoniu uitat într-o carte ce se
dorește a fi o celebrare a patrimoniului și prin ea însăși.

Ruxandra Nazare
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Romanian Academy

Commission for the History of Towns in Romania

INFORMATION ABOUT URBAN HISTORY

Summary

The present edition of the Newsletter contains the Minutes of the General Meeting of

the Commission for the History of Towns in Romania, Sibiu, June 13, 2014, the

presentation of the International Symposium The Monument – Tradition and Future,

Sixteenth Edition, Iaşi, 2014 and the reading notes about the book Porți din Brașov.

Patrimoniul discret [Gates from Brașov. The Discrete Heritage], Bucharest, Graphic

Studio Publishing House, 2013, 144 p.

Rumänische Akademie

Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN

Resümee

Die vorliegende Ausgabe des Informationsblattes beinhaltet das Protokoll der

Vollversammlung der Städtegeschichtekommission Rumäniens, die am 13. Juni 2014

in Sibiu abgehalten wurde, die Präsentation des Internationales Symposium Das

Denkmal – Tradition und Zukunft, sechzehnte Ausgabe, Iaşi, 2014 sowie die

Vorstellung des Buches Porți din Brașov. Patrimoniul discret [Tore von Kronstadt.

Diskretes Erbe], Bukarest, Grafische Werkstatt Verlag, 2013, 144 S.

____________________________________________________________________
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