ACTIVITATEA CERCULUI DE ISTORIE,
PE ANUL UNIVERSITAR 2004-2005

Cercul de Istorie al studenţilor de la disciplina istorie, ajuns la al
unsprezecelea an (el a fost constituit în 1993), a reprezentat şi în anul
universitar 2004-2005 un cadru adecvat al unor expuneri ştiinţifice, dar şi al
altor activităţi (excursii).
Activitatea din anul universitar 2004-2005 s-a concretizat pentru
membrii Cercului de Istorie în principal prin elaborarea unor lucrări
prezentate în cadrul sesiunii de comunicări studenţeşti organizate de
Universitatea ,,1 Decembrie 1918”.
Activitatea pe anul 2004:
Cercul de Istorie s-a întrunit prima dată în anul universitar 20042005 la începutul lunii noiembrie, prilej cu care s-au discutat lucrările ce
urmau a fi prezentate la sesiunea de comunicări ştiinţifice din Alba Iulia
(26-27 noiembrie 2004).
Următoarea activitate a Cercului de Istorie, în strânsă colaborare cu
Cercul de Arheologie, a reprezentat-o organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice din Alba Iulia.
Lucrările prezentate la secţiunile Istorie şi Muzeologie au fost următoarele:
1. Camelia Cristea, Simona Stănculescu, Carmen Sotelecan, Restaurarea unui covor Lotto de la
începutul secolului al XVII-lea
2. Gheorghe Buleteanu, Dificultăţi în restaurarea unui pocal de cristal cu montura de aur
3. Chirilă Enescu, Expoziţii europene reflectate în ziarul blăjean Unirea, de la sfârşitul secolului XIXlea - începutul secolului XX
4. Vlad Cosmin Miclăuş, Aspecte ale numismaticii româneşti: monedele din argint în perioada 18601947
5. Olimpia Sebastiana Cristea, Cultul moaştelor în Transilvania medievală
6. Denisa Mărginean, Statutul femeii în Transilvania medievală - un studiu de caz
7. Mioriţa Lazea, Partium-ul în negocierile habsburgo-otomane din anii 1557-1559. Atitudinea Porţii
otomane
8. Bogdan Florea, Tinerii şi istoria. Tineri conducători de oşti la 1848-1849
9. Daniel-Simion Baciu, Coordonate ale vieţii lui Ştefan Moldovan din perspectiva corpusului de scrisori
cu George Bariţiu
10. Liviu Zgârciu, Radiografia unei alegeri - Corneliu Zelea Codreanu, 31 august 1931, judeţul Neamţ.
Activitatea pe anul 2005:
Prima activitate, pe anul 2005, a Cercului de Istorie a reprezentat-o organizarea unei
excursii în luna martie, pe traseul Tăuţi - Vurpăr - Vinţul de Jos. Apoi, în şedinţa din aprilie 2005,
Daniel-Simion Baciu a prezentat lucrarea Familia nobiliară din Ocna Sibiului în secolul al XV-lea.
La sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, la secţia de Istorie, universitatea a fost reprezentată de:
1. Valentina Săulescu, Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya în disputa pentru coroana Ungariei.
Armistiţiul din 26 martie 1527
2. Simona Albac, Fenomenul militar european la sfârşitul secolului al XVI-lea - între medieval şi
modern. O posibilă schemă de analiză.
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