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La începutul lunii noiembrie a anului 2006, aflat în 
cel de-al treisprezecelea an de existenţă, Cercul de Istorie a 
avut  prima întrunire din acest an universitar, ocazie cu 
care s-a discutat despre activitatea pe anul următor şi 
totodată despre organizarea Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 
din 24-26 noiembrie 2006.  

Tot în cursul lunii noiembrie au mai avut loc încă 
două întruniri ale Cercului de Istorie, când au fost 
dezbătute comunicările studenţilor din Alba Iulia care 
urmau să fie susţinute la Sesiunea Ştiinţifică Studenţească 
organizată de Universitate. Lucrările prezentate au fost 
următoarele: Martina Hoch, Familia nobiliară de Kökenyes-
Radnót în secolul al XIII-lea. Banul Mykud (partea finală a 
lucrării, prima parte fiind prezentată în cadrul unei 
întruniri anterioare, din 7 martie 2006); Daniel-Simion 
Baciu, Itinerariul vicevoievodului Nicolae de Ocna-Sibiului; 
Vlad Miclăuş, Negocierile de pace habsburgo-otomane 1559-1562: o analiză comparativă; 
Tiberiu Ioan Faur, Aspecte privind alimentaţia în cronica lui Nicolae Bethlen; Ştefan 
Sălăgean, Activism cultural post-revoluţionar la românii ardeleni: Macedon Pop (1809-
1873).  

Cercul de Istorie a colaborat cu Cercul de Istorie Veche şi Arheologie 
(C.I.V.A.) atât pentru organizarea Sesiunii de Comunicări, cât şi pentru tipărirea – 
pentru prima dată într-un nou format, dar mai selectiv ca şi conţinut – a revistei 
Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (B.C.S.Ş.), ajunsă la numărul 12. 

Între 24 şi 26 noiembrie 2006 a avut loc Sesiunea de Comunicări, lucrările 
fiind susţinute pe trei secţiuni (Arheologie şi Istorie veche, Istorie, Muzeologie şi 
Istoria artei) de studenţi din Alba Iulia, din alte centre universitare din ţară şi de 
studenţi din străinătate. În ultima zi a sesiunii a fost organizată o excursie cu 
studenţii participanţi, când s-au vizitat următoarele obiective istorice: Cetatea 
medievală de la Câlnic, Catedrala luterană şi Muzeul de Istorie din Sebeş. 

În primăvara anului 2007, la 19 şi 26 aprilie, a avut loc în cadrul Cercului 
susţinerea comunicărilor care urmau să participe la Sesiunea Studenţească 
organizată de Universitatea din Bucureşti (4-6 mai 2007). Au fost discutate 
următoarele lucrări: Dan Adrian Iuga, Manuil al II-lea Paleologul. Politica religioasă 
sau religiozitatea politicii; Daniel-Simion Baciu, Consecinţele acţiunii lui Francisc de 
Ocna-Sibiului în legătură cu recuperarea proprietăţilor sale (1467-1519); Ştefan 
Sălăgean, „Localism creator”, în istoriografia românilor transilvăneni din secolul trecut: 
Virgil Şotropa; Tiberiu Ioan Faur, Contribuţii ale lui Zenovie Pâclişanu la «Revista 
Fundaţiilor Regale». 
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În data de 5 mai 2007 a fost organizată o excursie pe traseul Alba Iulia -
Tăuţi - Vurpăr - Vinţu de Jos - Alba Iulia, având ca obiectiv vizitarea cetăţilor 
medievale de la Tăuţi şi Vurpăr. 
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