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MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORlE

CENTRUL J :C L.E ZI.'\ STIC DE DOCUMENTARE

A TRANSILVANIEI
SECŢIA CARPAŢI LOR RĂ SĂRITENI

OLIT NICOLAE COLAN"
SFÂ NTU GHEORGHE

"MIT R OP

CRONICA ACTIVITĂTU PE ANUL 1 996
Participări la manifestări ştiinţifi,�e
Simpo zi onul dedicat Unirii Princ:tpatelor Române, Sf. G hccrgh e , 24 ianuarie 1 996

Valeriu Cavruc - "24 Ianuarie în destinul BlS<trabio:i' '
Simpozionul "MARI PRIETENII ÎNTRE OAMEN I I DE CULTU RĂ ŞI ŞTIINŢĂ ROMÂNI

ŞI MAGHIARI" organizat împ re u nă cu Liga cultura l :reşt1 nă "Andrei Şaguna" şi Fun d aţ ia
··

"Armonia" Filiala Covasna, martie 1 996

Cornel Bucur - "Co n d i ţ i �1 relaţiei interetn ic e c�1 fu nchm e nt al convieţui ri i multietnice
în Ardeal"

Laszlo Ferenc:l - "Be l a Bartok prieten al romiin i lor"

Alexandru Porţeanu - "Comisia mixtă româm··-ma��1i;,tră de istorie, în p ers p ectiva
dezvoltării cooperări lor culturale eunpen,:"

Szekely Zoltan -

l borarea oamenilor d� � ti inţ[t români de-a lungul timpului cu

" Co a

Muzeul din Sf. Gheorghe "

Mircea Valer Stanciu - <<"Interferenţele culturale româno-maghiare". Un p ro i ec t
care se aşteaptti realizat.>>

Bartoc Botond - "Continuitate ş i tradiţie în cr.rc:cta�ea arheo logică a vestigiilor
arheologice din judeţul Covasna".

Gheorghe Răţulea - "1oll�ranţ!'i şi intoleranţ�t întn: di 'i!rite etnii şi confesiuni creştine".

Dan Brudaşcu - "Edy Endre şi prietenii săi romfuli''.

Florea Marin - "Bela

B mtok şi pri etenul s�:u dr. Miron Creţu din Htighig,

judeţul Covas na".
Gyor Biro - "Iubeş te aproapele tău ca pe tine 'muţi ".
Octavian Zegreanu

-

"Prof.

d.r. Cori ol an Tătaril şi dr. Kondmdi Daniel

- o prietenie de durată".

Vasile Lechinţan - "O pri etenie cu v al oare C.e >irnb.)) Intre d o i oameni de excepţie,
N ico lae Iorga ş i B itai Arpad" .

Ioan Lăc ătuşu

-

"O prietenie în spi ritul ecumenismului - m i tropo l itul N i co lae C o l an

şi ep i scopul Vasarhely J anos".
Masa rotundă "Basarabia memer..to istoric şi contempomn·\

cu

pat1 iciparea intelectualilor

basaraben i Nina Josu, Anatol i c Dubrovschi, Nicanor Ture anu, Andrei Caleea şi Ludmila
Evstrati, Arcuş , 3 1 martie 1 996.
Simpozionul "Sud-Estul Transilvaniei in ,;cntextul proceselor etnoculturale din

perioada mijlocie şi târzie a epodi bronzului", pril eju i t de i naugurarea Secţiei Carpaţilor
Răsăriteni a Muzeului Naţ i onal de Istorie a Tram:il•t2lniei şi a C ent rulu i Ecleziastic de
Documentare "Mitropo l it Nicolae Colan", 2-5 aprilie 1 996.

Valeriu Leahu - "Cultura lei în sud-e stul Tnmilvaniei".
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Cristian Schuster "Cultura Tei şi sud-e!r:ul Transilvanie:i".
Alexandra Comşa - "Contribuţii la cun ::m;ptnca structuni antropologice a
populaţid culturii Tei".
Eugeniu Zaharia "Contribuţii la cunoaren�a rit11lui şi ritualului funerar al
culturii Jl.-lonteorul".
Mihai Rotea - ''Probleme actuale ale cult:.Jri i Wit:tenberg ".
Szekely Zsold - ''Necropola culturii Wi e1 �nberg de la Turia".
Florin Costea - "Aşezarea culturii Wic:te r bf�rg de la Racoş, Piatra DetLmata".
Horia Ciugudcan '' Faza târzie a cultu:il \� iet enberg. Raporturi
eulturalc şi cronologice".
Florin Gogâltan - "Probleme ale bronz:1l'.Li 1;âr;�iu din Transilvania".
Carol Kasco - "Contribuţii ta cunoaştereL bronzului târziu din Transilvania".
Mihai Wittenberger - "Probleme ale bmnzului târzi u în Transilvania".
Szekely Zoltan, Valeriu Cavruc, Galina CavrJc - "Consideraţii privind cultura Noua
in sud-estul Transilvaniei".
Valeriu Cavruc - "Consideraţii privind o r i gmea. c ulturii Noua".
Szckely Zoltan - "Tllllulul epocii bron lU i ni târzi u de la Brăduţ, judeţul Covasna".
Attila Laszlo - "SLatuietele antropomorft� ale lUhurilor Sabatinovka-CoslogeniNoul)"
Oleg Levitki, Tati ana Demcenko - "Nccmpola plan -tumulară de la Burlăneşti
(Rep. Moldova)".
Lidia Dascălu - ''Ur:elc consideraţii priv i 1d cL.I tura Noua în nord-estul României".
Oleg Levitki "Contribuţii la cunoaşterea r itu l ui şi ritualului funerar al culturii
Sabatinovk a".
Masa rotundă cu tema "Sud-estul tran:;i l vanici în epoca bronzului ca zona de con
fluenţă etno-culturală", 5 aprilie 1 996.
Conferinţă "Trad1i ţi i tehnice româneşti îr Ard(�ai", su s!inută de academician Horia
Colan, Sfântu Gheorghe, 2 3 apri lie 1 996.
Simpozionul naţi o nal "Ţara înainte de toate, secl:iunea Românii din Covasna şi
Harghita. Actual itate şi perspectivă", organi �at 1le Uniunea Vatra Românească şi
Inspectoratul de Cultură şi Artă al municipiului B ucun:şti , Bucureşti, 1 O- I l mai 1 996.
Ioan Lăcătuşu - "Aspecte actuale şi d·� pe:rsp � ctiv1i ale raporturilor interetnice din
judeţele Covasna şi Harghita".
Cel de al VII-lea Congres Internaţional (' e frw;Diogie, Constanţa-Mangalia-Tulcea,
20-26 mai 1 996.
Valeriu Cavruc - ''Battle chariots, "Myct:naean" Omaments. Spread of Tin Bronze
and the Risc of Sabatinovka- Coslogeni-Noua C ul1ural Unit"_
S impozionul "Din lirica contemporană 1 poL:lilor rorn;ini din nordul Bucovinei",
organizat in colaborare cu Societatea pentru cultu :ă şi li teratură română in Bucovina, filiala,
Iancu Flondor din Braşov, Sfăntu Gheorghe, 1 7 mai 1 996 _
Simpozionul ştiinţific "Pedagogi de s��amă ai lnvăţământului românesc ( 1 8001 948)" organizat de Muzeul Civilizaţiei Dacic:: şi RC'miine Deva, Inspectoratul pentru
Cultură al judeţului Hunedoara, Consiliul local Brad şi Prefixtura j udeţului Hunedoara,
Deva-Brad, 30-3 1 mai 1 996 .
Ioan Lăcătuşu - "Slujitori ai învăţăm.in tuJui românes<: din ţinuturile Harghitei şi
Covasnei".
Adunarea general ă de reactivare a Dt:spărţăm ântului ,tlSTRA, Covasna-Harghita,
-·

-

-

-

.
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Tuşnad Băi, 7 iunie 1 996.
Ioan

Ud.tuşu - "Scurt!\ incursiune istorică asupra act Lvi tăţii ASTREI în sud-estul

Transilvaniei".

Sesiunea ştiinţifică "Spiritualitatea româneascj; in pragul mileniului trei". organizat

cu pri lejul celei de a 92-a adunl!.ri generale a ASTRE!, l a�� � .

1 4- l 7 iunie 1 996.

Ioan Uicătuşu - "ASTRA şi românii din ţinu turile C ovasna şi Harghita" .

Dezbaterea "Alternative ale convieţuirii int«�re l n i.cc ::-ft:rite de mass-media", organi

zată împreuna. cu Liga cultural-creştinii "Andrei ŞJ guna" şi cat(:dra de sociologie a
Universitâţii "Babeş-Bolyai" din C luj-Napoca,

Sfântu Ghtoqhe, 29 iunie

1 996.

Adunarea de constituire a filialei Ligii cuhural-cr,!ştinc "Andrei Şaguna" pentru

zona Baraolt, Baraolt,

30 iunie 1 996.

Ioan Lăcâtuşu - "Momente din istoria Bise1'i c i t Str�moşcşti a şcolilor confesionale

româneşti şi a ASTREI din Baraol': şi împrejurimi".

Simpozionul "Interferenţe culturale - o şans1 dat� viitorului", organizat de Consil iul
pentru Minoritâţi naţionale de pe l ângă Guvernul Rorn:inid ::i Fundaţia de tineret "România
Viitoare", filiala Cluj-Napoca, C ostineşti,

5- 1 1 iunie 1 9 % .

Ioan U!.cătuşu - "Influenţa interferenţelor etno-culturale asup�a relaţiilor interetnice
actuale din sud-estul Transilvaniei".
Simpozionul "Istorie,

cultură şi civilizaţie rom;in�a H:ă", organizat în cadrul progra

mului cursurilor de varâ ale Univ ersităţii Populare "N icola•! Iorga", Vălenii de M unte, 2 8
august 1 996.
Ioan Lăcâtuşu - "Nicolae Iorga şi secuimea".
Dezbaterea

"25 de ani dt: la eliberarea oraşul 11i SHntu Gheorghe de sub ocupaţia

horthysto-fascistă", organizată în colaborare cu garnizoa na m il itar�� Sfântu Gheorghe şi filiala

judeţeană. Bacău a veteranilor de riizboi, Sfântu Gheorglw,

8 septembrie 1 996.

"Monu:me:ntele eroilor din judeţul

C c·vasna - o paralelă. între ceea ce

Conferinţa anuala a Societ!lţii de antropol�:ie

cultu.rală din România, Sfăntu

Ioan Lăcătuşu -

ar trebui să fie şi ceea ce sunt".

Gheorghe - Arcuş, 4-6 octombrie 1 996.

Ioan Lâcătuşu - "Preocupâri privind cercc1ar ::a re l aţ iilor interetnice în sud-estul
Transilvaniei".
Valeriu Cavruc -

·

"Etnos. Limitele noţiunii" .

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice "Românii dire sud-estul Transilvaniei -

istorie, culturâ, civilizaţie" a Centrului Ecleziastic

d,:

Do :urnentar'� "Mitropolit Nicolae

Colan" şi a Secţiei carpaţilor răsăritcni a Muzeului Nat i onal

de I storic a Transilvaniei, orga

nizată cu sprij inul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi f iarghiteL. Prefectura judeţului

Covasna, Muzeul N aţional de Istmie a Transilvaniei, ln�;pcctmttul J udeţean pentru Culturâ a

judeţului Covasna, Liga cultural-Creştină "Andrei Şaguna", D i recţia Judeţeană

a Arhivelor

Naţionale, Despârţământul ASTRA Covasna-Harghit<t ş Centru l de Cultură ARCUŞ, Sfăntu
Gheorghe-Arcuş, 1 8- 1 9 octombrie 1 996.

Gheorghe Lazarovici - "Probleme privind st:�ategia culturală, istorico-arheologică a
Carpaţilor Răsăriteni".

:tic culturii naţionalf :Akxandru L:ipădatu, ministrul culturii".
cu minorităţile naţionale".
Cornelia Câlin B odea, Dan Bodea - "Ortodoxism şi românism in sud-estul

Ioan Opriş - "Personalit�ţi

Marin Radu Mocanu - "Aspecte ale convieţuir:i românilor
Transilvaniei".

Ioana Cristache-Panait - "Realităţi istorice

din Sud-Estul Tran silvaniei".
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Alexandru Porţcan u "Tratatul româno-w1gar: m omtanţă şi semnificaţie istorică".
Gabriel Micu - "Campania europea::1ă de tineret îm potriva. ras i s mul ui , anti
semitismului, xenofobiei şi intolcranţei, desfăşuraU! în R omânia. în perioada 1 99 5 - 1 996".
Gheorghe Răţulea "Reflecţii culturale isl.oricl şi religioase".
Gheorghe Lazarovici, Mihai Meşter, Zoi<. �"t a � i m "Noi cercetări privind epoca
neoliticâ la Olteni".
Szekely Zoltan - "Problema denumirii a�pe;:ării de la Ariuşd-Tyiszk".
Szekely Zsolt
"Noi cercetări privind epoo bronzu l LJi de la Brăduţ, j udeţul
Covasna".
Cavruc Galina, C avr uc Valeriu - "Noi c :rcct.iri privind epoca bronzului de la
Zoltan, judeţul Covasna".
Viorica Crişan - "Aşezarea dacică de la Mt>rt:ilti (Harghita) şi legăturile ei culturale".
Valentin Voisean - "Încă odată despre limesul r•>ma.n în Sud-Estul Transi lvaniei".
Bartok Botond - "Noi obiective arh•!o l o gi c � descopf:rite în 1 996 in judeţul
Covasna".
Bartok Botond - "Complexul medieval de la Viu·gltiş".
Valeriu Cavruc - "Arheologie şi etnoge neză. Aspecte metodologice".
Gheorghe Bichi cean - "Contribuţii privind reprezentarea românilor în adunarea
stărilor transi lvane din anul 1 29 1 ".
Balog Janos - "Mihai Viteazul şi secuii " .
Victor Sibianu -" Aspecte de imagologic privmd socit:tatea românească medievală şi
modernă".
Dorina Elena Negulici - "Emigrări romtlne� t i din S ud-Estul Transilvaniei în
sec.XVII-XVIII".
Ovidiu Muntean - "Trăsături ale imaginii etnice româneşti în relatările observatorilor francezi(l 830 - 1 848)".
Nicolae Cordoş - "Daco - România în propaf:anda politică a românilor transilvăneni".
Octavian Tătar - "Sărbătoarea mi len i u l u i si p,·esa românească sibiană".
Vasile Lechinţan -<<Orban Balasz şi " De:· cricre a secuimii" din punct de vedere al
istoriei românilor din fosteh� s :aune secuieşti>> .
Alexandru Gaiţă - " Profesori ardeleni şi rolul lc•r în B uzău în secolul al XIX-lea".
Ioan Ranca - "O dispută în privinţa c c rc eUirilor româno-siculice: Toth Zoltan şi
N icolae Iorga".
Petre Ţurlea "Relaţii epistolare între Nicolae Iorga ş i intelectuali i secui".
Dan Baicu - "Partidek politice din j uderul Trei �:.:;aune şi ;�tarea de spirit a populaţiei
în anul electoral l946, în viziu:1ea rapoartelor Legiuni i de Jandanm" .
Margareta Spânu, M arius Petraşcu - "Lup[ători braşoveni împotriva instaurării
comuniste".
Ana Grama - "Surse arhivistice şi rcfer·� nJ:i ak p rivitoare la existenţa românească în
curbura intracarpatică".
Delia Emilia Soco] - "Fonduri arhivistiee în A.rtu.vde naţ: onale Cluj , surse de infor
mare asupra istoriei românilor din sud-estul Tra.r1:;ilnniei".
Ana Maria Bauman, Nicolae Băjan - "Doc11meme de la sfirşitul secolului al XIV-lea
despre Cetatea Bran".
Cristian Crişa.n - "Satul din Trei Scaune 12 s ffir1itul secolului al XVIII-lea oglindit
în documente de arhivă".
Gheorghe Popescu - "Unele probleme ak înv.iţărnttntului românesc din Transilvania
-

··

,

-

-

"

'

-
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reflectate în Gazeta "Telegraful Român" (1853-1866)".
Valeria Sorostincan - "Mărturi i arhivistict� ct: privire la vial a religioasă a românilor
din Sud-Estul Transilvaniei la sfarşitul secolului al XIX--lea".

d:: fa românii din secuime în "Gazeta

Octavian Gr. Zegreanu - ''Corespondenţă
Transilvaniei" 1889".

Mircea S fărlea - "Mănăstirea Topliţa, monumcr.t tstoric
româneşti la poalele Călimanilor '.

şi oază a spi ritualităţii

Aurel Mare - "Joseni-· c•�ntru al românismului 'in s :atmul secuiesc Giurgeu".

Felicia Maria Cărăuş - <<Problematica rom â n il c r din Sud-Estul Transilvaniei în

publicaţiile ASTREI din perioada interbelică ("Rev11e dt' Transilvani e")>>.
Ioan Prahoveanu - "Cetatea - Costel Bran''

- "Fom1arca şi dezvoltarea i norică

Felicia Mareş

a

l ocal ităţi i Vâlcele (Covasna)".

Luminiţa Cornea - "Pre!:a covăsneană de-a lungul vremii".
Liviu Boar - "Protopopul Elie Câmpeanu ( 1

859- 1 93 7), luptMor pentru drepturile

românilor din secuime".
Constantin 1. Stan - "Contribuţia lui Ro:nulus C�ioflec la unirea Basarabiei cu

România".

Vasile Crişan - <<Aurel C. Popovici şi serbările '·mih:niului">>.
Măriuca Radu - "Bartolomeu Baiulescu
braşovean".

promotor al înviiţământului profesional

Victor Moldovan - "Contribuţia lui Nicola•! B o gd m
românesc din Cluj".

la întemeierea învăţământului

al B iserici i Ortodoxe Române".
Rolul lui Miron Cristea în de zv oltarea învăţământului laic şi religios".

Ioana Burlacu - "Miron Cristea - primul pa:tri 1rh
Cristina Dinu -

"

Dorel Mare - "Activitatea lui Miron Criste:a pe tărilm ul ASTREI".

Ioachim Lazăr - "Misiunea dr. Nicolae Bălan, viitur m it m p o l it al Ardealului, la Iaşi

în toamna anului 1 918".
Elena Mihu

-

"Însenmii.ri

manuscrise cu re fc rir1: la ierarhii Bisericii Ortodoxe

Române, pe filele ciirţilor vechi din j udeţul Mureş".

Eugenia Crişan - "Corcs::10ndenţă între Ghi1:ă Pop �:i

Horia P t:tra Petrescu".

Constantin Costea - "Gheorghe Lazăr - cel din::âi în �ăţ ător de ideal românesc şi legă
turile sale cu Săcelul".
Ilie Sandru - "Pe urmele lui Octavian

Tăslâuanu".
Rdkcţi i pe margjnea l ucrării "Obsesia

Vasile Stancu - "Octavian C. Tăslăuanu Europeană".

Ioan Solomon - "Volwnul Omag iu Mitropol i :ului Nicolae Colan",
"

preţuire a ilustrului ierarh şi că.rturar, fiu al ţinutului C ov:.l.Snei'''.

un nou semn de

Constanti n Gane - "Pre ocupările Mitrop()J itllui Ni �:olae Colan faţă de biserica
română de pe locurile natale".
Ioan Lăcl!.tuşu - "Episcopul Veniamin Nisto r

r�in A �ac i - 1 1 0 ani de la naştere".

Ioan Nete - <<Folclorul :�omânesc şi suplimentul

d·� cultură "Harghita">>.

Ioan Cuceu - ''Un corpus al folclomlui romiin•�Sl: d in s ecuim{:".

Mircea Măran - "Figuri însemnate din trc,;u lul rom�inilor din Serbia. Constantin
Dim ian (1876-1 959)".
Valer Pop - "Aspecte evo lutive şi regresive
grafică a Topliţei.

:tk owpaţiilor tradi ţionale în zona etno

Nicolae Moldovan - "Meşteşuguri populare tradiţic nale In
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Cornelia Gangoka - "Cimitire în comuniUţi c u populaţie mixtă d i n sudul
Transilvaniei".
M arian Comşa - "Iconografia bizantini� în

S lld--E� tul Tra nsilvaniei".

sJ mbioz;\ a trecutul ui cu prezentul " .
un �mt mmâ1e�;c î"n Depresiunea Ciucului" .
I o n Nete - <<F ol cl o r ul românesc ş i suplimentul d ·� cultură "Harghita">>.
Ioan Cuceu - "Un corpus al fo l clorul ui :�o�nânesc din secuime".
Aurel Hulpoi - " N ,;d•!ia Mocânească (S{int i l ia)

·

Dorina Morar Drăghici - "Livezi -

Fclicia Diculescu - '' Repere etno-folcloriL:e din judeţul Covasna preze nte în arhiva

Institutului de Etnografie şi Folclor".

Constantin Catrina - "Folcloriştii despn: t�lldo:-ul muzical din judeţul Covasna".
Felicia Diculescu - "Un interpret al cân1•!cul u i

Buzăului - Alexandru Popica".

Elena M ihu , Vasil.:: M ureşan, Elvira Adri;m

românească din Nădaşa" .
N iculina

Tânţar

- <<"La margine"

Hetea, comuna Vâlcele, j ud e �ul Covasna>>.

-

un

-

Jlopular d in depresiunea Întorsura

"Muzeul bisericesc de la Biserica

.'i i m j e s pr-e pc pulaţia de ţigani din satul

Maria Cobianu Bficanu - "Subetnicitate 1i margma.litatt: culturală la românii din

Covasna şi Harghita".

Elena Cobianu - "Sugestii :

un posibil cod d·�

com p01tare în relaţiile interetnice".

Szekedi Levente - "Cadre ale percep rit·i prc•bkmei etnice în elita intelectuală

orădeană".

Lily Rain - "Proce:.;e şi tendinţe privind

fa 11ili ill� m ixte" .

Angela Bârsan - "Două aspecte conc r �tv ale i n ter etni d tăţ ii în judeţul Harghita:
·

Doboi şi Gheorgheni - studiu de caz".

Doina Teglaş - "Pr�o.;upări actuale şi de p•!r�pectivă ale filialei Harghita a centrului

European de Studii în Probl e me

Etnice şi Comur.ic m: S ocial ă" .

Dumitru Panaite - "Colaborarea di ntn: B s � rica

Cultură şi spiritualitate rom:iMască".

Ioan Lăcătuşu - "I nfluenţa interferenţelor

în Sud-Estul Transi l vani e i ".

Dezbaterea "Tradi ţ i e şi actualitate in

Ecleziastic de documentare "Mtropolit Nicol ae

r )rt:odo>:ă şi şcoală, ca factori de

et!1Q-cultmale asupra relaţiilor interetnice

pi!.swritul covi!.sne;m", organizată de Centrul
C\)la• r", Su: ţi a Carp;1ţilor Răsăriteni a Muzeului

Naţional de Istorie a Transilvaniei. Liga cultural-crcstină. "And r·ei Şaguna'' şi Oficiul j udeţean pen

tru reproducţia şi selecţia animalelor, Sflintu Gheor�:h�:. J 9 • Jctombri e 1 996 ..

Sesiunea ştiinţifică " D i n istoricul şi pn:z.�ntul ASTREI basarabene", (pri lejuit

de

de la hfiintarea ASTREI basarabene) , org:mizat de Asoc iaţ i a pentru
l iteratură şi cultură română "ASTRA" Onisifor Ghi bu în colaborare cu Uniunea Scriitorilor
din Moldova, Univers itatea de Stat din Chişinău, Mitrupc.t.ia B asan biei, Ambasada României

aniversarea a 70

de ani

l a Chişinău, Fundaţia cul turală. "Onisifor şi Octav i a n Ghi bu", Chiş inău, 26 octombrie 1 996.
Ioan Lăcâtuşu - "Intel ectual i covăsneni sprijinitori ai culturii basarabene".

Sesiunea ştiinţitică "Arhivele în slujba �tiin!ei şi culturi i", organizată de Arhivele
Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj şi Asociaţia Aniviştilor "David Prodan", Cluj-Napoca,

29-3 1 octombrie 1 996.
Ioan Lăcătuşu Caransebeşului".

''Un

document inedit despre

ep i sco pul

Seminarul de etno-arheologie, Iclod, 20-23 noiembrie 1 99 6 .

Valeriu Cavruc - "Problema interpretării ct n\lşarelor".
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Sesiunea de comunicAri " Arhiva Braşov" - 250 de ani, 1 476-1 996" organizată de

Direcţia j udeţean! Braşov a A rh i v e l o r Naţionale, Muz,�ul de istorie
de Poliţie al judeţului B raşov, Braş ov, 27-28 noiembri.e 1 996 .

Braşov şi Inspectoratul

Ioan L!cătuşu - "Braşovul şi românii din Tre i Sc aune, M:irturii documentare".
Sesiunea de comunicâri "Românii din sud--e�tul Transilvani ei şi relaţiile lor cu

de-a lungul istoriei", organhatâ de Direcţia j udeţeană Harghita a
Culnr�i a.. judeţului Harghita.
Ioan Lăcătuşu - "M!rtw·ii documentare p rivind 1 nt•:: rfi!renţele etno-culturale în

naţionalitâţile conlocuitoare

Arhivelor Naţionale, Inspectoratul Judeţean pentru
judeţele Covasna şi Harghita".
Simpozionul "78 de

ani de l a Marea Unire'' , orpm i zat dt: Prefectura j udeţului

Covasna, Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Liga cultural
creştină "Andrei Şaguna", Direcţia. J udeţean!! Covasna

1

Arhivdor N:1ţionale, Inspectoratul

Şcolar Judeţean şi Inspectoratul pentru Cultură a judeţul ui Cmmsna
Dan Baicu - "Românii din Trei Scaune in do=u m.cnt ele vremii".
Ioan Lăcătuşu - "Românii din Trei Scaune şi
Vasile Stancu - "Contrjbuţia românilor din
Uniri".

1\ilarea Unire".
diaspora franceză. la înfăptuirea Marii

Dezbaterea "Strategia Gcrcet!rii şi valorif k ării patrimoniul u i cultural-istoric din
sud-estul Transilvaniei", organizată de Mitropolia A rdealul�:i, Crişanei şi Maramureşului,
Episcopia ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Muzeul Naţic·nal de Istorie a Transilvaniei,
Centrul Ecleziastic de

documentare "Mitropolit Nicdac Col an "t Liga cultural creştină

"Andrei Şaguna", Inspectoratul pentru culturii al . j udeţului Covasna şi Despă.rţământul
ASTRA Covasna - Harghita, Sfânt LI Gheorghe, 7-8 decembri·! 1 996.
Expoziţii temporare :

1 . Sud-Estul Transilvaniei in epoca bronzului.

2. Expoziţia de icoane pe sticlă

a

pictorului Ioan Onw: Neme� din Sibiu.

3 . Din strădaniile celor patru ani de existenţă a Ligii c ul tural ·· c reştine "Andrei Şagw1a".

4. Aspecte etnografice româneşti d i n localităţile judeplui Co vasna. .

5 . Aspecte din istoria bisericii ortodoxe de pe cuprin s .tl episc opiei Covasnei şi Harghitei.
6. Aspecte etno-culturale ale păstoritului în zona Carpaţ i l or d t: Curburl.
7. Din documentele Marii Uniri

Naţionale).

(în

colaborare cu D i re �!ia . uc'eţ(:ană Covasna a Arhivelor

8. I l O ani de la naşterea episcopului Veniamin Ni stor ( 1 �:8(i - 1 996), (c1J sprij inul Mitropoliei

Ardealului, Crişanei şi Maramur:!şului şi Episcopiei Caransebeşului).
Alte activităţi:

- Demersuri pentru întiinţrrea Muzeului Carpaţilor Hă!lăriteni .
- Participarea la cercetarea sociologică efecnLat1:'1 de studenţii c atedrei de sociologie
din Cluj-Napoca pe tema convieţui rii interetnice şi a int1:rcuhuulităţii.
- Susţinerea colocviului d•! admitere l a doctora l ·� u tt:ma ''Structuri etnice şi confe

sionale în judeţul Covasna" (Ioan Lăcătuşu).

- Susţinerea examenului de "Metode şi tehnici soci ologic·e" din programul de
pregătire generală superioară în "ederea obţinerii titblui de doctor in sociologie (Ioan
Lăcâtuşu).
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- Absolvirea cursului de pregătire postl.:niversi �u;!, masterat, cu o dize rtaţie cu tema
"Iconografia bizantin� în sud-estul Transilvaniei" , y ar i :m Comşa.}
- Susţinerea examenului pentru po stu l de c��rci:J:ălor princ ipal I l (Valeriu Cavruc).
- Evocări istorice şi m ani festări prilej c ik de ' mplinirca a 200 de ani de la zi d irea
bisericii ortodoxe din M:1t1 ănuş şi 1 00 de ani d� 18 Îr1�l1arc::a biscrcii ortodoxe d i n Bărcani.
- Dezvelirea plăcii comemorative de p•! casa pamhială din Arac i în me mo ri a episcopului Veniamin N istor, prolopopului Aurel Ni stor ?i medic ului Pompi liu N istor.

- Dezvelirea şi s fiinţ i re a bustului mitropo l i ·:ului N icolae Colan.
- Marcarea şi sfinţirea locul u i unde se va ridic< m onumentul eroilor s at ul ui B ărc an i .
- Ridicarea şi s fin ţ i r �a unei cruci p e Jo,:u l b iseri c i i ortodoxe di n Câmpen i dărâmată
samavolnic în toamna anului 1 940.
- Lansări ş i preze nt ări de carte - 1 5
- Studii şi arti c ol e apărute în reviste de sr e : i alitate 1 4
- Articole de popc:Ja::i:r..are - 3 3
- C onfe rin ţe de pcpt1larizare - 9
- Interviuri la radio, tel evi ziune şi pre5<' s·�r isă - 1 6
- �tudii şi articole despre personalităţi alt� cult!Jrii şi sp i r itual iăţi i ro mân e şt i apărute
în sup l i ment ul de cultură t·ditat de Liga culttrra l ·· ereşti nii "Andrei Şaguna" în ziarul local
"C uv ântu l nou" - 1 O
- Cercetări arheologice în zona de construcţie a l onductt:i de gaz me tan Micfalău ·

··

Sf. Gheorghe.

- Şan ti e rul arh eol o gi ;; în aşezarea din epola lm•nz.ului Zoltan, judeţul Covasna, mai
noiembrie 1 996.
- Pre găt i rea pentru tipar a "Repertoriului arheo l ogic al judeţul ui Covasna".
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