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Repere şi perspective în istoriografia contemporană, Alba Iulia, 1 iunie 2007 

Sub acest generic, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Istorie din 
Universitatea „1 Decembrie 1918”, a reunit peste 30 de participanţi, profesori şi 
cercetători în istorie şi arheologie din mai multe centre universitare din România (Cluj-
Napoca, Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Târgovişte şi Alba Iulia) şi din Slovacia, de la 
Universitatea „Constantin Filosoful” din Nitra. Dezbaterile au fost precedate de 
lansarea cărţii semnate de Ioan Andriţoiu, Necropolele Miciei (Timişoara, Excelsior Art, 
2006), în prezentarea cercetătorului Vasile Moga, şi a ediţiei critice a lucrării lui 
Gheorghe Gherontie Cotore, Istoria despre schismăticia grecilor (Cluj-Napoca, Argonaut, 
2006), îngrijite de Ioan Gabor şi Alin-Mihai Gherman, prezentată de Daniel Dumitran. 

Comunicările grupate în secţiunea „Istorie veche şi arheologie” au variat, sub 
aspect tematic, de la cele dedicate preistoriei, susţinute de Ovidiu Cotoi, Ioan 
Andriţoiu şi Radu Totoianu, la cele de istorie romană (Decebal Nedu, Andreea Barboş 
şi Vasile Moga), de istorie şi arheologie medievală (Cristian Popa şi Toma Goronea, 
legate de cercetările întreprinse pe şantierul din Alba Iulia – „Curtea Universităţii”), ori 
abordând noi direcţii de investigaţie (Marius Ciută, Forensic Archaeology. Un nou concept în 
arheologia românească?). 

În cea de-a doua secţiune („Istorie medie, modernă şi contemporană“) au fost 
prezentate comunicări aparţinând unei arii largi, cu relevanţă metodologică, de la cele 
de istoria artei (Tereza Sinigalia, Istoricul de artă medievist în faţa provocării oferite de 
rezultatele restaurării picturilor murale), la cele de istorie medievală, privitoare la 
istoriografia nobilimii (Cosmin Popa-Gorjanu), a iluminismului (Laura Stanciu, Ana 
Maria Roman Negoi), a ideii de toleranţă religioasă (Daniel Dumitran), a cărţii 
româneşti vechi (Eva Mârza), a unor concepte precum eroismul (Tudor Roşu, Marius 
Rotar) şi feminismul (Anca Câmpian), ori la reflecţia istoriografică a secolului XX, pe 
marginea unirii din 1918 (Valer Moga), şi mai recentă, cu referire la noile direcţii de 
cercetare din istoriografia americană (Remus Câmpeanu).  

Informaţii interesante, inedite, sub raport documentar ori interpretativ, au 
adus comunicările prezentate de Octavian Tătar (cu privire la criza transilvăneană din 
anul 1551), Călin Anghel (oraşul Sebeş în sursele istorice din sec. XVI-XVIII), Cornel 
Tatai-Baltă (iconostasul catedralei din Blaj), Zevedei Drăghiţă (abateri disciplinare la 
Blaj, în prima jumătate a sec. al XIX-lea), Radu Filipescu (problema frontierei româno-
sovietice reflectată în dezbaterile din perioada interbelică ale Adunării Deputaţilor), 
Ioan Opriş (relaţiile dintre I.I. Rusu şi Emil Panaitescu), Iacob Mârza (memoriul 
privitor la „problema Transilvaniei”, redactat de Zenovie Pâclişanu în contextul 
Conferinţei de pace de la Paris, din anul 1946). Comunicările prezentate de 
participanţii din Slovacia au abordat chestiunea istoriei slovacilor din România, 
inclusiv din perspectiva prezentului. O parte dintre textele comunicărilor prezentate 
sunt publicate în volumul de faţă, cele mai multe în secţiunea „Discuţii”, consacrată 
chiar dezbaterilor din cadrul acestui simpozion. 
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