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Cercul de Istorie, ajuns în al doisprezecelea an de 
funcţionare (fiind constituit în 1993), a reprezentat şi în anul 
universitar 2005-2006 un cadru adecvat în care studenţii de la 
Istorie au avut prilejul de a-şi prezenta propriile cercetări de 
specialitate, în curs ori finalizate, sau a doar de a audia şi 
discuta lucrările colegilor. Totodată, Cercul a oferit şi ocazii 
pentru vizionarea unor filme cu caracter istoric, ca şi pentru 
vizitarea unor monumente istorice. 

Prima întrunire a grupului, din anul 2005, 20 
octombrie, a fost consacrată vizionării şi dezbaterii filmului 
Alexandru cel Mare. A urmat în 5 noiembrie excursia 
documentară de la obiective istorice din Sighişoara şi Mediaş 
(Cetatea şi Muzeul Cetăţii, Casa cu cerb, Biserica din Deal, Biserica 
parohială şi Cetatea din Mediaş).  

Următoarele întâlniri ale lunii noiembrie au fost dedicate pregătirii şi 
discutării comunicărilor care au fost anunţate pentru a fi susţinute la Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice a studenţilor din domeniul Istorie, de la Alba Iulia (28-29 
noiembrie 2005), dar şi pregătirii - împreună cu Cercul de Istorie Veche şi 
Arheologie (CIVA)-, a nr. 11 din revista studenţilor (BCSŞ) şi organizării acestei 
manifestări. 

Lucrările prezentate la secţiunea Istorie au fost următoarele: Daniel-Simion 
Baciu, Evoluţia posesiunilor lui Nicolae de Ocna Sibiului, în a doua jumătate a secolului al 
XV-lea; Tiberiu Ioan Faur, Călători străini din secolul al XVIII-lea în comitatul 
Hunedoara; Ştefan Sălăgean, Intelectuali români, din secolul al XIX-lea, în Bistriţa-
Năsăud: Grigore Moisil; Denisa Mărginean, Reflecţii pe marginea cercetărilor referitoare 
la femeia din Evul Mediu; Vlad Miclăuş, Consideraţii asupra armatei române pe frontul 
din Est din perspectiva comandanţilor români şi germani. 22 iunie 1941-7 ianuarie 1943; 
Valentina Săulescu, Petru Rareş alături de imperiali. Declaraţia de supunere şi de alianţă 
a domnitorului moldovean faţă de Ferdinand de Habsburg, şi răspunsul acestuia, aprilie-
mai 1535; Diana Săulescu, Confruntări diplomatice între Poarta Otomană şi Curtea de la 
Viena în chestiunea Ardealului în perioada 1552-1555. Scrisoarea sultanului Süleyman I 
către Ferdinand de Habsburg din 30 mai 1555; Simona Albac, Dieta de la Turda din 29 
martie 1542; Gabriel Izdrăilă, Familia nobiliară Gereb de Vingard în secolele XIV-XV. 
Unele dintre comunicările prezentate se pot regăsi publicate în acest volum. 

În ultima întâlnire a Cercului, din anul 2005 (15 decembrie), s-a vizionat şi 
comentat filmul Gladiatorul.  

O întrunire din 2006, 7 martie, a fost ocazionată de prezentarea unei 
cercetări aflată în curs: Martina Hoch, Familia nobiliară de Kökenyes-Radnót în secolul 
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al XIII-lea. Banul Mykud, dar şi de apariţia recentă a lucrării despre fortificaţiile 
secolelor XIII-XIV (Andrei Adrian Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii din 
Transilvania şi vecinătăţi în secolele XIII-XIV, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2006), căreia 
Chirilă Enescu i-a făcut o prezentare.   

A urmat pregătirea comunicărilor pentru Sesiunea de Comunicări 
Ştiinţifice organizată la Universitatea Bucureşti, în 5-6 mai 2006. La secţiunea 
„Istorie”, s-au susţinut şi lucrări ale studenţilor de la Alba Iulia: Daniel-Simion 
Baciu, Decăderea familiei nobiliare de Ocna Sibiului (a doua jumătate a secolului al XV-
lea). Francisc, fiul lui Nicolae Junior; Ştefan Sălăgean, Activism cultural şi politic în zona 
Năsăudului, în prima jumătate a secolului XIX-lea: vicarul Ioan Marian (1796-1846); 
Tiberiu Ioan Faur, Un călător francez la mijloc de secol XIX prin Hunedoara: Augustin 
de Gerando; Vlad Miclăuş, Virgil Besoiu, Acţiunile militare ale armatei române din anul 
1942 reflectate în presa vremii. 

În ultima parte a anului, Cercul de Istorie, în colaborare cu cel Muzeologie 
(care funcţionează din anul 2004) s-a asociat iniţiativei  A.S.C.O.R. Alba Iulia şi 
Muzeului Naţional al Unirii care au demarat un proiect intitulat Vinerea 
Studentului, prin care tinerii din cadrul Universităţii sunt invitaţi la vizite 
programate în Muzeu. Prima întâlnire de acest gen a avut loc în 2 iunie 2006. 
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