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În anul universitar 1996-1997 membrii Cercului de istorie desfăşurat activităţi de cercetare 
concretizate în elaborarea unor studii şi comunicări prezentate în cadrul şedinţelor de cerc şi cu prilejul 
sesiunilor de comunicări ştiinţifice studenţeşti organizate de Univewrsitatea "1 Decembrie 1918" şi de alte 
centre universitare din ţară. 

Comunicări susţinute la sesiuni studenţeşti naţionale: 
A. Alba Iulia - Sesiunea Naţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia a IV-a, 

26-28 noiembrie 1996: 

1. Irina Zaharia, Din istoriograjia românească asupra lui Mihai Viteazul: contribufia lui 
Ioachim Crăciun. 

2. Maria Băilă, Conscripţia urbarială a satului Bărbăteni (jud. Hunedoara). 
3. Adonis Mihai, Considerafii privind scrierile istorice ale lui Ioan Bianu. 
4. Mircea Radu, Ion Mihalyi de Apşa: orizont istoriografic. 
5. Mariana Roşea, Cartea românească veche prin prisma bibliotecii I. C. Bibicescu din Turnu 

Severin. 
6. Ioana Purcar, Icoane pe sticlă din colecfia Poienaru data în secolul al XIX-lea )':i începutul 

secolului XX': 
7. Vasile Secrieru, A.\pecte privind integrarea bisericii din Basarabia în biserica românească 

după unirea din 27 martie 1918. 

8. Dan Mazălu, Coriflictul social din august 1929 din Valea Jiului. 

B. Sibiu - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, decembrie 1996: 

1. Maria BăiIă, Conscripfii Czirakyene din comitatul Hunedoara. 

C. Oradea - Sesiunea Ştiinţifică Studenţească "Ştiinţă. Cultură. Civilizaţie", 7-9 martie 1997: 

1. Maria BăiIă, Robota în conscripfia din 1785 în comitatul Hunedoara. 
2. Ioana Purcar, Icoane pe sticlă din Vinţul de Jos (jud. Alba) 

În cursul semestrului II al anului universitar 1996-1997, în cadrul şedinţelor de cerc au mai fost 
prezentate şi alte comunicări ştiinţifice: 

1. Magdalena Popa, Discurs istoriografic la Ştefan Meleş - un exemplu. 
2. Antoniu Martin, Un manuscris inedit ai istoricului Ştefan Lupşa: Istoria Eparhiei AraduLui. 
3. Dan Mazălu, Infiltrarea comuni.,stilor în administrafia locală a judeţului Alba. 
4. Antoniu Martin, P.NL. - alegerile din 1937. 

* 

o parte a contribuţiilor studenţeşti au fost publicate în Buletinul Cercurilor Ştiinfijice Studenţeşti, 
nr.2, 1996: 

1. Daniela Câmpan, RealităJi .,'X:olare central-transilvănene în secolul al XVIIl-Iea (p. 195-198). 
2. Căti'Jin Rişcuţa, Câteva aspecte privind rolul căYfii şi al icoanelor În cadrul viefii religioase 

la români (sec.XVII-){VIII) (p.21 7-224). 
3. Ioana PUTcar, Trei icoane de Laz dintr-o colecţie particulară (p.225-232). 



,: \� '." 

186 Cronica 

4. Daniel Iancu, Istorie şi istorici în paginile revistei "Cosânzeana" (p.233-240). 
5. Adriana Popescu, Coriolan Petranu şi patrimoniul artistic arădean (p.249-252). 
6. Adonis Mihai; Poate fi ataşat Ioan Bianu Republicii istoricilor? (p.253-256). 
7. Cristina Mânea, Aspecte privind înfiinţarea şi activitatea desfăşurată de Garda Naţională a 

Frontului Renaşterii Naţionale în 'jinutul Mureş(p.263-268) 
8. Cristina Mânea, Manifestările aniversare - expresie a cultului personalităţii regelui Carol al 

II-lea.(p.269-272). 

* 

Universitatea "Babeş-Bolyai" şi "Indiana University" 
Colocviu de istorie orală 

În perioada 23-25 iunie 1997 s-a desfăşurat la Cluj sub egida Universităţii "Babeş-Bolay" şi a 
Universităţii Indiana (S.U.A.) un colocviu de istorie orală, prilej cu care a fost inaugurat "Institutul de 
Istorie Orală". 

Mobilul acestui workshop a fost familiarizarea istoricilor români cu metodologia acestei discipline 
ce se impune în fluxul istoriografic actual, colegii americani împărtăşind din bogata lor experienţă în acest 
domeniu. Paleta metodologică oferită de universitarii americani - David Rausel, Timothy Borden, Barbara 
Tmesdell, Maria Bucur, Marsha Siefert - demonstrează diversele conotaţii ale istoriei orale: de la cercetarea 
documentară preliminară până la problema eticii în folosirea mărturiilor orale. 

Au fost luate în dezbatere, în cadrul colocviului o serie de studii de istorie orală a unor specialişti 
consacraţi în domeniu: Memorie generaţională într-un oraş american (John Boduar), În ce constă 
particularitatea istoriei orale (Alessandro Portelli), Nap'onalism şi sentiment naţional în România post
socialistă (Kathrine Verdery). 

Studiul cercetătoarei, vizând direct realităţile româneşti post-revoluţionare pleacă de la premisa 
că, după sfârşitul perioadei comuniste apar mişcările şi sentimentele naţionaliste explicate printr-o "ură 
străveche" ţinută în frâu de Partidul Comunist, această ipoteză fiind combătuta de autoare. Katherine 
Verdery demonstrează că socialismul nu a cauzat sentimentele şi conflictele din prezent, ci doar a perpetuat 
şi intensificat sentimentele naţionaliste. 

Prin dezbaterile pe marginea comunicărilor prezentate de specialiştii americani, prin organizarea 
de mese rotunde pe tema proiectelor de viitor ale participanţilor şi nu în ultimul rând prin larga audienţă 
în rândul universitari lor clujeni, Colocviul de Istorie Orală a fost o reuşită pe toate planurile. 

EUGEN NEGRU, ANTONIU MAR TIN 
Universitatea" 1 Decembrie 1918" 

Alba Iulia 
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