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Die Kommission für Städtegeschichte Rumäniens wünscht Ihnen
Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr!
Comisia de Istorie a Oraşelor din România vă urează
Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!
Commission for the History of Towns in Romania wishes you
Merry Christmas and a Happy New Year!

PROCES-VERBAL
încheiat în Adunarea generală a membrilor Comisiei de Istorie a Orașelor din
România și ai Asociației „Civitas Nostra”. Societate pentru Studiul Istoriei
Orașelor, Alba Iulia, 23 noiembrie 2017
Adunarea se desfășoară cu ocazia sesiunii anuale de comunicări a CIOR, organizată în
colaborare cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Sunt prezenți membri ai Comisiei și
„Civitas Nostra”, simpatizanți și invitați: Andreea Buzaș, Ionel Cândea, Vasile Ciobanu, Liviu
Cîmpeanu, Valeriu-Eugen Drăgan, Julia Derzsi, Daniel Dumitran, Corneliu Gaiu, Teodor Octavian
Gheorghiu, Corina Hopârtean, Dan Dumitru Iacob, Valeriu Lupașcu, Beata Menesi, Nicolae Mihai,
Andrei Nacu, Alexandru Nicolaescu, Paul Niedermaier, Gabriella Olasz, Judit Pál, Emil Păunescu,
Ioana Maria Petrescu, Zeno-Karl Pinter, Irina & Toader Popescu, Laurențiu Rădvan, Enikő
Fogarasi-Rüsz, Anda-Lucia Spânu, Bogdan Stanciu, Maria Crîngaci-Țiplic, Ioan Zainea.
Domnul Vasile Ciobanu, președintele CIOR, propune următoarele scopuri ale adunării:
1. Conferirea medaliilor pentru cercetarea istoriei orașelor.
2. Prezentarea Raportului de activitate a CIOR și a Asociației „Civitas Nostra” pe perioada
de la ultima adunare generală (Piatra Neamț, 21 mai 2016), până astăzi.
3. Discuții și aprobarea dării de seamă.
4. Sesiunile Comisiei.
5. Aprobarea înscrierilor din ultimul an.
Propunerile sunt aprobate în unanimitate.
Medaliile pentru cercetarea istoriei orașelor
Prima medalie se acordă Domnului Alexandru Ciocâltan de la Institutul de istorie „Nicolae
Iorga” din București, pentru cartea Comunitățile germane la sud de Carpați în Evul Mediu (secolele
XIII-XVIII), Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2015, 520 p. (Laudatio Domnul
Ionel Cândea).
Cea de a doua medalie se acordă, pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Comisiei
− care a fost, de fapt, ideea Domniei Sale −, Domnului Paul Niedermaier (Laudatio Domnul Vasile
Ciobanu).
Cu această ocazie festivă, președintelui de onoare al Comisiei, care în vara acestui an a împlinit
80 de ani, i se face și o surpriză, înmânându-i-se volumul omagial, Studii de istorie a orașelor. In
honorem Paul Niedermaier, coordonatori: Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, București – Brăila,
Editura Academiei Române, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017, 606 p.
După un moment emoționant, urmat de mulțumirile sărbătoritului, se revine la ordinea de zi.

RAPORT DE ACTIVITATE
a Comisiei de Istorie a Orașelor din România și a Societății „Civitas Nostra”
în perioada 21 mai 2016 – 23 noiembrie 2017
Stimate colege, stimați colegi, membre/membri ale/ai CIOR și ale/ai Societății „Civitas Nostra”,
Bine ați venit la cea de-a XXIV-a adunare a Comisiei de Istorie a Orașelor din România și
a Societății „Civitas Nostra”. Supun atenției Dumneavoastră o succintă prezentare a activității
noastre în ultimele 17 luni care au trecut de la ultima adunare generală desfășurată la Piatra Neamț,
în luna mai 2016.
În acest interval au continuat investigațiile științifice individuale sau în grup, la Institutul
de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. Dacă cercetările de la Institut sunt cunoscute, deoarece sunt
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menționate în dările de seamă anuale ale Institutului, în „Buletinul IIO”, în „Buletinul informativ al
Institutului”, toate accesibile pe site-ul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, mai puține
lucruri se știu despre proiectele individuale sau de grup ale celorlalți membri ai CIOR. De
asemenea, 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 și alte studii. Considerăm că este necesară o mai largă popularizare a unor proiecte de cercetare
ale unor colege/colegi prin intermediul buletinului IIO. Pentru aceasta este nevoie de aportul
tuturor, dacă se consideră util un asemenea demers.
Constatăm și de această dată că sesiunile de comunicări, alături de publicații, au rămas
principala formă de activitate a CIOR. Vă propun să discutăm astăzi din nou și să luăm o hotărâre,
în privința temelor viitoare de abordat în sesiunile anuale și în privința locului de desfășurare. În
acest an am reușit să urmăm vechiul nostru principiu de a merge în fiecare an în alt oraș. La Alba
Iulia nu am fost niciodată până acum cu sesiunile noastre anuale. În acest an am reușit să ajungem
aici datorită Muzeului Național al Unirii și managerului său, Domnul Gabriel Rustoiu, căruia îi
mulțumim și în acest loc, cu speranța că vom avea în continuare o colaborare mai strânsă cu
instituția pe care o conduce.
O problemă permanentă a Comisiei a fost stabilirea tematicii pentru mai mulți ani, ca astfel
să se poată îndruma eforturile de cercetare spre anumite direcții și să se poată pregăti comunicări
temeinice. Până în prezent, tema a fost stabilită cu 6 luni sau chiar cu un an înainte, în funcție de
specificul orașului gazdă. În acest moment avem invitația Domnului prof. univ. dr. Ionel Cândea,
membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” pentru
sesiunea din anul viitor, care este legată de aniversarea a 650 de ani de la prima atestare a orașului.
Urmează să stabilim împreună, astăzi, tema reuniunii noastre.
Întrucât suntem deficitari la capitolul atragerii de noi membri, fapt semnalat și în anii
anteriori, se impune o preocupare sporită a tuturor membrilor pentru îndrumarea spre CIOR a cât
mai multor cercetători interesați de istoria orașelor. Mulțumesc și pe această cale acelor colegi care
au îndreptat spre CIOR propriii doctoranzi sau colegi mai tineri. Am constatat că studiile și
comunicările acestor tineri aflați la începutul activității și îndrumați cu grijă, sunt printre cele mai
reușite. Am mai discutat altă dată despre obligativitatea morală a fiecărui membru de a aduce în
fiecare an cel puțin câte un nou membru, dar nu s-a realizat acest deziderat. Drept urmare, în acest
an avem de aprobat doar 5 înscrieri noi, pe care le vom discuta în această adunare. Desigur, la acest
capitol trebuie menționată și pierderea unor membri care nu mai plătesc contribuția anuală, nu mai
participă în niciun fel la activitățile noastre. Anuarul istoriografic al României, editat de Biblioteca
Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, ne arată că există încă mulți specialiști care se
ocupă și de istoria orașelor, posibili membri ai Comisiei noastre și ai Asociației „Civitas Nostra”.
Considerăm că problema devine prioritară pentru perspectiva apropiată a Comisiei noastre, în
condițiile actuale.
O direcție de acțiune statutară a CIOR, care s-a impus în ultimii ani și care ar putea atrage
mai mulți membri spre asociația noastră, este acordarea Medaliei pentru cercetarea istoriei orașelor.
Curatoriul pentru acordarea medaliei, format din președintele și vicepreședinții CIOR, a decis
acordarea medaliei din acest an domnului profesor universitar dr. Paul Niedermaier, membru
corespondent al Academiei Române, președintele de onoare al CIOR, pentru întreaga activitate de
cercetător și de ctitor al Comisiei noastre. Totodată, pentru lucrarea cea mai reușită din 2015 privind
istoria orașelor, curatoriul s-a oprit la cartea domnului dr. Alexandru Ciocîltan, cercetător științific
la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București, intitulată Comunitățile germane la sud de
Carpați în Evul Mediu (secolele XIII– XVIII), Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2015, 517 p, il.
Pentru viitor, vă rog să faceți recomandări asupra unor colege sau colegi care au publicat lucrări de
nivel științific ridicat, să-i îndrumați spre Comisie, să le propuneți să ne trimită lucrările apărute în
2016 pentru Medalia pe care o vom acorda în anul viitor. Potrivit statutului acordării medaliei,
autorii trebuie să ne trimită un exemplar din lucrarea în cauză, care nu va fi restituit, indiferent de
rezultatul concursului. Aceste lucrări îmbogățesc mica bibliotecă a CIOR de la sediul său aflat la
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu.
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Publicațiile CIOR
În intervalul analizat au continuat lucrările la principalele proiecte ale Comisiei:
Atlasul istoric al orașelor din România a ajuns la fascicula consacrată orașului Roman
(coordonator Dan Dumitru Iacob), la redactarea căruia se lucrează în prezent. Menționăm că atlasul
este un proiect de mare anvergură, prin care ne aliniem la realizările europene. La Dicționarul
istoric al orașelor din România (coordonatori Anda-Lucia Spânu și Maria Crîngaci-Țiplic) se încheie
redactarea în acest an.
Volumul următor din Bibliografia istorică a orașelor din România (Vasile Ciobanu, AndaLucia Spânu) cu lucrările apărute în perioada 2007-2012 este pregătit pentru publicare și sperăm să
apară în anul viitor. Bibliografia își propune să facă cunoscute în circuitul științific lucrările apărute
în acești 5 ani (volumul anterior se oprea la lucrări editate în anul 2007) și să introducă acele orașe
care n-au fost cuprinse pentru că au fost declarate orașe în ultimii ani. Întrucât a apărut un mare
număr de lucrări în acești 5 ani, și acest volum va cuprinde o bibliografie selectivă, din lipsă de
spațiu. Toate titlurile adunate vor fi însă disponibile într-o bază de date aflată la Institutul din Sibiu.
În seria CIOR Contribuții la istoria orașelor din România, ajunsă la vol. XVI, așteptăm
noi propuneri pentru alte volume de valoare, care să fie incluse în această colecție. Cea mai
însemnată apariție editorială a CIOR apărută de la ultima adunare generală este volumul Studii de
istorie a orașelor. In honorem Paul Niedermaier, dedicat celor opt decenii de viață împlinite în
acest an de fondatorul Comisiei noastre, Domnul Paul Niedermaier. Volumul are 606 pagini,
numeroase ilustrații și planșe, și a fost coeditat de Editura Academiei Române și de Editura Istros a
Muzeului Brăilei „Carol I”. Aducem aici mulțumirile noastre celor două edituri și îndeosebi
Domnului prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, directorul
Editurii Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, fără al cărui sprijin nu am fi putut reuși în această întreprindere. Totodată, mulțumim celor 11 autori ai „cuvintelor omagiale” și celor 27 de autori ai
contribuțiilor care, sperăm, vor fi căutate de toți cei interesați, pentru valoarea lor.
Trecând la publicațiile periodice, reamintim că revista „Historia Urbana” este evaluată la
Categoria B și este înregistrată în BDI CEEOL cu textul integral, în „Scopus”, ERIH PLUS și Index
Copernicus. Această ultimă bază de date ne-a comunicat de curând indicele de evaluare pentru anul
2016: 74,81. De la ultima adunare generală a apărut tomul XXIV, 2016, 342 p.+ 2 planuri inedite
(București, 1772 și Roman, 1856) și a fost redactat vol. XXV, 2017, 318 p. + 3 h., cu lucrările
sesiunii de la Piatra Neamț, din 2016 și cu alte studii, note și recenzii. Volumul este în faza de
corectură și va fi tipărit până la sfârșitul acestui an. Pentru procurarea revistei, cea mai bună soluție
este abonamentul. Numere din anii anteriori se mai pot găsi la Editura Academiei și la redacția din
Sibiu. Sumarele numerelor din ultimii ani se pot consulta pe site-ul Comisiei, iar întregul conținut
este în CEEOL.
Din buletinul „Informații privind istoria orașelor” au apărut în această perioadă trei numere
170, 171 și 172, atât în varianta electronică, cât și în varianta tipărită, fiind trimise câte 40 de
exemplare instituțiilor. Colecția poate fi consultată pe site-ul Institutului de Cercetări Socio-Umane
Sibiu și al CIOR (http://www.cior.icsusib.ro/informatii-CIOR). Buletinul așteaptă, ca și revista,
sprijinul Dumneavoastră, cu prezentări de manifestări științifice, vernisaje de expoziții muzeale
privind istoria orașelor, prezentări de noi apariții (volume și reviste care abordează aspecte din
trecutul orașelor, până astăzi). Facem acest apel de fiecare dată dar, din păcate, cu ecou slab. Drept
urmare, le mulțumim și în acest loc acelor colege și colegi care sprijină redacțiile revistei și
buletinului trimițându-ne note științifice, prezentări de cărți, articole.
Site-ul CIOR trebuie aprovizionat de noi toți cu materiale informative, pe care colega
noastră Julia Derzsi le postează. Îi mulțumim și pe această cale și o rugăm să se îngrijească de site
în continuare. Dacă ați vizitat deja site-ul nostru, vă rugăm ca în cadrul discuțiilor și în particular să
ne ajutați să-l îmbunătățim, să eliminăm unele eventuale erori și, mai ales, să-l facem cât mai util.
Reprezentarea României în CIIO
În anul care a trecut de la ultima adunare generală s-au produs două momente îmbucurătoare pentru noi la capitolul reprezentării în CIIO. Astfel, după ce la 27 martie 2017, Biroul
Comisiei Internaționale de Istorie a Orașelor întrunit la Münster a analizat cererea Domnului prof.
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univ dr. habil. Laurențiu Rădvan, reprezentantul României în CIIO, de a ni se acorda încă un loc, în
adunarea sa din 15 septembrie 2017, de la Cracovia, CIIO a aprobat această solicitare. Împreună cu
colegii vicepreședinți și cu Domnul președinte de onoare al CIOR, am desemnat pentru acest loc pe
Domnul dr. Dan Dumitru Iacob, CS I la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, întrucât dânsul
este coordonatorul proiectului atlaselor istorice din România, calitate în care era deja membru al
Grupului de lucru pentru atlasele istorice al CIIO, la reuniunile căruia Domnul Iacob participase și
era deja cunoscut acolo.
O a II-a veste bună pentru noi este alegerea Domnului prof. Laurențiu Rădvan ca membru
în comitetul CIIO, la adunarea de la Kiel, în 16 septembrie 2016, când CIIO și-a desemnat și un nou
președinte, în persoana Domnului prof. univ. dr. Roman Czaja din Torun, Polonia.
Situația financiară a CIOR
Fondurile CIOR sunt administrate de Societatea „Civitas Nostra”, ai cărei membri suntem
cu toții. Sursele acestor fonduri sunt contribuțiile anuale ale membrilor, 50 lei/an și donațiile de 2%
din impozit, pe care îi putem direcționa după dorință. Fondurile din cotizații s-au diminuat an de an.
Pe anul în curs și-au achitat contribuția până în prezent doar 14 membri. Este drept, mai este o lună
de zile din acest an și sperăm ca până la sfârșitul lunii decembrie să crească numărul celor care își
vor aminti de această obligație asumată prin înscrierea între membrii CIOR.
În scriptele CIOR sunt înscriși 97 de membri. Cu această ocazie vă anunț încetarea din
viață, la 28 august 2017, a colegului nostru de la începuturile Comisiei și ale Societății „Civitas
Nostra”, Michel Tanase. În memoria lui, vă propun să păstrăm un minut de reculegere... Vă
mulțumesc. Un anunț al decesului a apărut în ultimul număr al buletinului IIO și un necrolog va fi
publicat în tomul XXVI din anul viitor al revistei „Historia Urbana”.
Din contribuțiile achitate de-a lungul anilor, începând din 1992, scăzând cheltuielile, avem
astăzi adunați 6582 lei. Alți 8532 lei s-au adunat din cei 2% din impozit direcționați de membrii
Comisiei spre CIOR. Dispunem deci în prezent de 14814 lei. Mai amintim aici și donația de 400 de
lei făcută Societății „Civitas Nostra” luna trecută, de firma „Buecher Cafe” SRL din Sibiu.
Supunem dezbaterii și aprobării Dvs. prezentul raport de activitate, cu speranța că la
viitoarea adunare generală vom putea prezenta o activitate mai bogată, cu mai multe rezultate ale
strădaniilor noastre științifice. Totodată, vă rog ca în continuare să completați această succintă
prezentare și să veniți cu propuneri, observații, sugestii pentru perfecționarea activității Comisiei de
Istorie a Orașelor din România și a Societății „Civitas Nostra” pentru cercetarea istoriei orașelor.
Adunarea generală a aprobat descărcarea de gestiune cu vot unanim.
Alba Iulia, 23 noiembrie 2017
Președinte CIOR
Vasile Ciobanu
Sesiunile Comisiei
Ședința Comitetului Comisiei de Istorie a Orașelor din România (întrunită aseară, în 22
noiembrie, la care au participat Ionel Cândea, Vasile Ciobanu, Teodor Octavian Gheorghiu, Dan
Dumitru Iacob, Paul Niedermaier, Emil Păunescu, Laurențiu Rădvan, Anda-Lucia Spânu) a aprobat
locul, data și tema sesiunii de anul următor: Orașul și căile de comunicație, Brăila, 10-12 mai 2018,
la invitația Domnului Ionel Cândea.
Alte propuneri au făcut Domnul Daniel Dumitran (Orașul și Marele Război. Arhitectura
urbană după anul 1918, temă ce s-ar înscrie și în evenimentele prilejuite de sărbătorirea
Centenarului la Alba Iulia; evenimentul ar putea avea loc după septembrie 1918, prin colaborarea
CIOR cu Universitatea „1 decembrie 1918”, Primăria orașului și Consiliul Județean) și Domnul
Emil Păunescu (Modernizarea orașelor românești din perioada medievală și modernă, cu rezerva
discuțiilor ci Primăria Giurgiu, ce ar trebi să ne găzduiască în 2019, când se vor sărbători 150 de ani
de la deschiderea primei școli și de la primul tren al orașului).
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De-a lungul vremii s-au mai făcut și alte propuneri de teme pentru dezbătut în sesiunile
anuale ale Comisiei și, pentru a nu fi reluate aici, vor face obiectul unei liste separate (vezi mai jos,
în Buletinul informativ).
Primirea de noi membri
Sunt discutate individual toate înscrierile primite la sediul Comisiei de la întâlnirea anterioară, aprobate deja de Comitetul Comisiei. Astfel, Adunarea a aprobat, pe rând, cele cinci cereri, iar
Iuliana Brătescu, Irina Popescu-Calotă, Horvat Marian Alexandru, Andrei-Nicolae Nacu, NicolaeAlexandru Nicolaescu sunt cei mai noi membri ai Comisiei de Istorie a Orașelor din România.
A consemnat Anda-Lucia Spânu

Livia Magina, La periferia Europei Centrale: studii privind
Banatul medieval și premodern, Centrul de Studii Transilvane, ClujNapoca, 2015, 120 p.
Seria de volume Acta europaea face parte din proiectul dedicat doctoranzilor și postdoctoranzilor din domeniul Istoriei, intitulat MINERVA Cooperare pentru cariera de elită în
cercetarea doctorală și post-doctorală, finanțat de Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1. Educația și formarea profesională în sprijinul
creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, Domeniul major de intervenție
1.5. Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării. Din această serie dorim să
semnalăm celor interesați de ultimele apariții dedicate cercetării istoriei orașelor din România o
serie de contribuții prezente în volumul doamnei Livia Magina, La periferia Europei Centrale.
Studii privind Banatul medieval și premodern.
Aspectelor tematice relevante pentru istoria orașelor le sunt dedicate trei studii, vizând
dezvoltarea scrisului instituțional în Banatul medieval și premodern, cu precădere în centrele urbane
ale acestei regiuni. Acestea sunt: Scriptele Comitatului Timiș, Memoria scrisului în instituția
urbană bănățeană și Contribuții documentare la istoria Șaradului.
Apelul la document reconstituie cu succes caracterul și atributele așezărilor urbane ale
Banatului montan din evul mediu. Dintre târgurile bănățene, autoarea prezintă centre urbane precum
Timișoara, Caransebeș, Lipova și Lugoj, prin prisma statutului și posibilităților juridice de emitere a
documentelor. Printre centrele bănățene cu statut urban sunt amintite și Căvăranul, „satelit” al
Caransebeșului, Carașova, „coagulat în jurul cetății Carașului” și Recașul. În cadrul acestei tematici,
sunt enumerate și explicate instituțiile urbane, statutul juridic și componența consiliului orășenesc.
Pentru completarea paletei de tipologii ale scrisului medieval și premodern din Banatul montan,
autoarea amintește arhivele personale și privilegiile păstrate în fondurile de arhivă. Studiul dedicat
contribuțiilor documentare la istoria Șaradului vine să încheie această tematică, având de asemenea
două părți, una dedicată domeniului Șarad, menționat documentar din anul 1330, iar alta aplecată
asupra surselor scrise ce fac referire la acesta în contextul unei împărțiri în secolul al XV-lea.
Prin aceste studii, autoarea transformă orașul bănățean în purtătorul valorii umane și,
totodată, în păstrătorul expresiei acesteia la nivel de societate, înregistrând transformările așezărilor
urbane sub influența umană, cât și metamorfoza acestora, de la forum la opidum, la civitas ori urbs.
În paginile volumului de față, documentul duce la renașterea unei perioade din istoria
Banatului montan și demonstrează propria-i validitate în toate aspectele vieții medievale și premoderne, edificând probleme spirituale, familiale, domeniale, urbane, ori instituționale.
Corina Hopârtean
6

Expoziție despre Orașul Stalin/Brașov
Între anii 1950-1960, Brașovul a purtat numele de Orașul Stalin, alături de alte orașe din
Europa de Est. Scopul a fost unul propagandistic, iar alegerea deloc întâmplătoare, fiind selectat un
oraș cu un vechi trecut comercial și industrial, micuț, cu o populație și structură coerente, ce a fost
supus unui experiment propagandistic, economic și social, fiind industrializat forțat, extins prin
noile cartiere muncitorești, iar peisajul urbanistic redenumit și remodelat. O nouă istorie se crea în
timp ce memoria trecutului se ștergea.
Expoziția „Orașul Stalin pe înțelesul tuturor” de la Muzeul Județean de Istorie Brașov,
vernisată în 8 noiembrie 2017, face parte dintr-un proiect mai larg, de cercetare, care a obținut dublă
finanțare: europeană pentru proiectul „Am fost cetățean al orașului Stalin” și românească pentru
proiectul cu numele expoziției, prin AFCN, fiind asumat și susținut de Consiliul Județean Brașov.
Reușita obținerii unei finanțări consistente a permis desfășurarea unui amplu program de cercetare a
mai multor orașe ce au purtat numele de Stalin în Europa de Est – Varna (Bulgaria), Dunaujvaros
(Ungaria), Katowice (Polonia) și cel mai longeviv, care a păstrat numele până după 1989, Kucova
(Albania). În paralel, a fost demarată o campanie de cercetare în Brașov și nu numai, colectând
informații și obiecte de la cetățenii brașoveni ce au trăit experiența vieții în Orașul Stalin, realizând
interviuri și adunând mărturii orale din comunitate, implicând elevii și profesorii de istorie de la mai
multe școli din oraș într-un proiect educațional și fotografic.
În felul acesta, Muzeul Județean de Istorie Brașov a propus locuitorilor Brașovului să
participe activ la reconstituirea trecutului recent al orașului, prin apelul atât către cei care au trăit în
acea perioadă cât și către copii din școli brașovene, ai căror familii au amintiri și obiecte din Orașul
Stalin. Caravanele organizate au avut drept rezultat colectarea a foarte multe obiecte de la particulari,
colecționari, familii și cetățeni brașoveni. A fost explorat spațiul urban în trei cartiere foste muncitorești din oraș: Steagul Roșu (acum denumit Astra), Tractorul și Triaj, prin participarea seniorilor la
constituirea arhivei digitale de documente și a colecției de piese de patrimoniu specifice istoriei recente și implicarea a peste 100 de copii în ateliere de educație nonformală. Astfel, muzeul a depășit
centrul istoric și a pătruns între blocurile fostelor cartiere muncitorești, inițiind o explorare socială,
ajungând foarte aproape de categorii sociale marginalizate și defavorizate, cu un nivel de trai scăzut și
mobilitate redusă și contribuind la restrângerea percepției celor care nu vizitează muzeul în ceea ce
privește existența unui privilegiu a elitelor intelectuale în a participa la formarea colecțiilor muzeale.
Alături de acestea se află obiecte din fondurile muzeului brașovean, Muzeului Național de
Istorie București, Arhivei Agenției Naționale de Presă (AGERPRES), Penitenciarului Jilava,
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, lucrări din
colecțiile Muzeului de Artă Brașov, precum și de la colecționari privați.
Exponatele sunt foarte diverse, în număr mare, de la fotografii, extrase din presă, odăjdii și
uniforme de deținuți la acte, diplome, carnete, insigne, decorații, veselă, radiouri și televizoare, discuri, cărți, tablouri, cărți poștale cu monumentele comuniste, vederi turistice cu Poiana Stalin, hărți.
Expoziția are o structură complexă, începând cu galeria orașelor Stalin, definind contextul botezării
Brașovului drept Orașul Stalin, continuând cu mediul carceral, redând tortura și suferințele celor ce
au purtat zeghea. După părerea mea, cel mai valoros obiect este o mânecă din îmbrăcămintea
Valeriei Căliman, pe care a scris, cu ața descusută din tivul rochiei și cu ac din pai de mătură,
versuri în închisoare. O înregistrare recentă redă mărturia fiicei Valeriei Căliman, doamna Sânziana
Migia, care relatează despre actul ritualic de voodoo al mamei ei ce modelase chipul lui Stalin din
mămăligă și îl înțepase cu o pană de porumbel. În anul acela, Stalin murea. Următoarele standuri
expoziționale arată orașul Stalin în presă, documente despre cetățenii Orașului Stalin, cartierele
muncitorești, Armata populară, Sporturile și jocurile universitare de tineret, Prietenia românosovietică. Expoziția este bogată, foarte convingătoare, chiar dacă este doar parțial etichetată. Public
numeros vizitează expoziția, care va fi deschisă până în noiembrie 2018, regăsind și/sau redescoperind un capitol din istoria recentă a orașului, demn de atenție. În oglindă, expoziția este continuată
de cea dedicată celor 30 de ani de la Revolta muncitorilor din 15 noiembrie 1987, semnul declinului
și căderii comunismului, lovitură dată de urmașii cetățenilor Orașului Stalin. Efortul de cercetare al
Muzeului Județean de Istorie Brașov este unul salvator al memoriei istorice și merită apreciat.
Ruxandra Moașa Nazare
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Propuneri de teme pentru sesiunile anuale ale CIOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Comunicațiile în/între orașe (Laurențiu Rădvan)
Orașele porturi (Emil Păunescu)
Transporturile și comunicațiile în orașe (Vasile Ciobanu)
Elite orășenești (Judit Pál)
Orașe și colecții (Judit Pál)
Orașe concurente (Vasile Ciobanu)
Orașe perechi (Vasile Ciobanu)
Orașe stațiuni balneare (Gabriella Olasz)
Orașul și loisirul (Dan Dumitru Iacob)
Legislația urbană/urbanistică (Dan Dumitru Iacob)
Orașe în surse cartografice (Dan Dumitru Iacob)
Dezvoltarea și decăderea orașelor (Paul Niedermaier)
Recensămintele orașelor (Ionel Cândea)
Orașul și războiul
Femeile în oraș
Hrana (alimentația, mâncarea)
Etnologia urbană
Arheologia urbană
Ecologia urbană
Orașul și spațiile sale verzi

Romanian Academy
Commission for the History of Towns in Romania

INFORMATION ABOUT URBAN HISTORY
Summary
This festive Newsletter issue contains, besides the traditional season's greetings, the Minutes of the General
Meeting of the Commission for the History of Towns in Romania (Alba Iulia, November 23 rd, 2017), together
with the Activity Record of the Commission for the History of Towns in Romania and of the “Civitas Nostra”
Association. Society for the Study of the History of Cities, but also exhibition and book presentations
regarding urban history.

Rumänische Akademie
Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN
Resümee
Dieses festliche Informationsblatt enthält, außer den traditionellen Weihnachtsgrüßen, das Protokoll der
Vollversammlung der Städtegeschichtekommission Rumäniens, die am 23. November 2017 in Alba Iulia
abgehalten wurde, zusammen mit dem Aktivitätsbericht der Kommission für Städtegeschichte Rumäniens
und der “Civitas Nostra” Verein. Gesellschaft für das Studium der Geschichte der Städte, als auch eine
Ausstellung und eine Buchpräsentation zum Thema Städtegeschichte.
______________________________________________________________________________________
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