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CRONICA ACTIVITĂTII PE ANUL 1 997
'

Valeriu Cavruc, Ioan Lăcătuşu

Participări la manifestări ştiinţifice
Simpozionul "Personalitatea domnitorului Alxandru Ioan Cuza", organizat imore
ună cu Liga cultural-creştină "Andrei Şaguna" şi Cercul Militar Sf. Gheorghe, Sfântu heo
rghe, 24 ianuarie 1 997:
Vasile Stanca - "Unirea Principatelor oglindită în presa franceză"
Constantin Gheorghincă - "Alexandru Ioan Cuza şi Armata"
Ioan Solomon - "Reforma legislativă întreprinsă de Alexandru Ioan Cuza"
Ioan Lăcătuşu - "Permanenţa idealului Unirii Ia românii din sud-estul Transilvaniei"
Simpozionul "Armata în viaţa publică locală", organizat împreună cu Cercul Militar
Sf. Gheorghe şi Direcţia udeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale, Sfântu Gheorghe, 3 1 ian
uarie 1 997:
Dan Baicu - "Factorul militar în istoria oraşului Sf. Gheorghe"
Ioan Lăcătuşu - "Generalul Mihail Todicescu - personalitate marcantă a vieţii pub
lice covăsnene din perioada interbelică"
Constantin Gheorghincă - "Aspecte actuale ale evoluţiei armată-societate"
Simpozionul "Repere bucovinene", Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit
Nicolae Colan", Societatea pentru Cultură şi Lieratură Română în Bucovina, Fil iala "Iancu
Flondor" din Braşov, Sfântu Gheorghe, 14 februarie 1 997:
Viorel Bujoreanu - "Din viaţa bisericească şi culturală a Cernăuţilor de odinioară"
Ştefan Hostiuc - Presa românească actuală din nordul Bucovinei"
Petre Ciobanu - "Problema bucoviniană"
Ioan Lăcătuşu - "Asociaţiile culturale şi rolul lor in reluarea legăturilor dintre
românii bucovineni şi covăsneni"
Simpozionul "Personalitatea profesorului, publici stului şi omului de cultură Nicolae
Bogdan, organizat împreună cu Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita, Liga cultural
creştină "Andrei Şaguna" şi Şcoala generală Hăghig, Hăghig. 1 O martie 1 997:
Mariana Gavrilă - "Nicolae Bogdan, profesor la Liceul "Andrei Şaguna" din Braşov
Petre lstrate - "Nicolae Bogdan şi ASTRA"
Victor Moldovan - "Contribuţia lui Nicolae Bogdan la întemeierea învăţământului
liceal românesc din Cluj"
Ioan Lăcătuşu - "Nicolae Bogdan şi românii din Treiscaune"
Adrian Grozea - "Hăghig - file monografice"
Vasile Stancu - "Aspecte actuale ale învăţământului românesc din judeţul Covasna"
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Simpozionul "Basarabia - memento istoric şi contemporan", Liga cultural-creştină
"Andrei Şaguna", Inspectoratul pentu Cultură al Judeţului Covasna, Centrul Ecelziastic de
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Sfăntu Gheorghe, 29 martie 1 997:
Gheorghe Tatu - "Basarabia de ieri, astăzi, de mâine"
Vasile Stancu - "Din istoria frământată a românilor basarabeni"
Ioan Solomon - "Documente din istoria contemporană a Basarabiei în lucrarea
"Basarabia, numele tău e Maria" de Teodor Tanco"
·
Petre Străchinaru - "Legături de suflet Relaţii culturale între românii basarabeni şi
cei din judeţul Covasna"
Narcis Calotescu - "Impresiile unui român covăsnean din Basarabia de astăzi"
Ioan Lăcătuşu - "Astra basarabeană Onisifor Ghibu rediviva"
Valentin Cazacu - "Din lirica basarabeană contemporană"
Masa rotundă "Rolul organizaţiilor culturale neguvernamentale în promovarea cul
turii româneşti în sud-estul Transilvaniei", Liga Cultural-creştină "Andrei Şaguna",
Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Covasna, Centrul Ecleziastic de Documentare
"Mitropolitul Nicolae Colan", Covasna, 2 aprilie 1 997.
Dezbaterea "Monografii săteşti, şcolare şi parohiale", Episcopia Ortodoxă a Cvasnei
şi Harghitei, Despărţământul ASTRA Covasna - HArghita, Centrul Ecleziastic de
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Miercurea Ciuc, 3 aprilie 1 997.
Dezbaterea "Păstoritul în zonele înalte din Carpaţii Răsăriteni, de-a lungul
vremilor", moderator dr. Gheorghe Lazarovici, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
Covasna, 2 1 mai 1 997.
Au făcut intervenţii : Mihai Meşter, Viorica Crişan, Constantin Bărbulescu, elena
Bărbulescu, Alexandru Doltea, Valeriu Cavruc, Nicolae Moldovan, Valeriu Stoica, Ioan
Georgescu, Vasile Stancu, Dumitru Furtună, Aurel Hulpoi, Petre Străchinaru, Ioan Paul
Voinescu, Dorel Lungu, Ioan Lăcătuşu, Gheorghe Tatu.
Dezbaterea "Priorităţi privind cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural din
zona Carpaţilor Răsăriteni", Muzeul Na!ional de Istorie a Transilvaniei, Filiala Carpaţilor
Răsăriteni, Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Despărţământul
ASTRA Covasna - Harghita, Miercurea Ciuc, 22 mai 1 997.
Simpozionul "Credinţă, Neam şi Ţară", Primăria oraşului Topliţa, Fundaţia cultural
creştină "Miron Cristea", Despărţământul ASTRA Covasna - Harghita, Topliţa, S iunie 1 997.
Ioan Lăcătuşu - "Contribuţia intelectualilor români din zona Covasnei
A XXXI - a Sesiunea Naţională de rapoarte arheologice, Muzeul Naţional de Istorie
a României,Bucureşti, 1 2- 1 S iunie 1 997
Valeriu Cavruc - "Aspectele cercetărilor arheologice în aşezarea Zoltan, corn.
Ghidfalău, jud. Covasna.
Dezbaterea "Rolul instituţiilor de stat în promovarea culturii româneşti din judeţele
Covasna şi Harghita", iga cultural-creştină "Andrei Şaguna", Inspectoratul pentru Cultură al
Judeţului Covasna, Cenrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Sfăntu
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Masa rotundă "Aspecte actuale privind starea unor monumente istorice din judeţul
Covasna", Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Sfutu Gheorghe,

28

iunie

1 997.
Itinerar cultural-istoric ş i religios (simpozion, excursii tematice, evocări) "E glasul

blândei Basarabii", Sr
antu Gheorghe - Chişinău,

1 1-13

iulie

1 997,

organizat împreună cu

Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita, Liga cultural-creştină "Andrei Şaguna" şi
ASTRA "Onisifor Ghibu" Chişinău.
Colocviul internaţional "Epoca bronzului târziu în Nord-Estul Transilvaniei",
Muzeul j udeţean Maramureş, B aia-Mare,

4-9

august,

1 997.

Valeriu Cavruc - Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Evocarea "Ion Hagiu - rapsod popular din curbura Carpaţi lor", organizată împreună
cu Liga cultural-creştină "Andrei Şaguna", Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita,
Şcoala generală şi Parohia ortodoxă din Zăbala, Zăbala,

9

septembrie

1 997.

Au făcut intervenţii: Rodica Condrea, Niţă Preda, Petre Ţurlea, Ioan Bercu, Bartos
Jeno, Pasztori Tibor, Petre Străchinaru, Ioan Lăcătuşu.
Colocviul i nternaţional "Epoca Bronzului în bazinul Carpatic", Muzeul Unirii, Alba
Iulia,

24-27

septembrie ,

1 997.

Valeriu Cavruc - "The Early and Middle Bronze Age în the South-East of
Transylvania in the light of the excavations at Zoltan"
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice "Romanii din sud-estul Transilvaniei,
Istorie, Cultură, Civilizaţie" a Centrului ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae
Colan" şi a Filialei Carpaţilor Răsăriteni a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, orga
nizată cu sprijinul Prefecturii judeţului Covasna, Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi
Harghitei, Inspectoratul pentru Cultură a Judeţului Covasna, Ligii cultural-creştine "Andrei
Şaguna", Direcţiei udeţene Covasna a Arhivelor Naţionale, Centrului de Cultură Arcuş şi
Despărţământului ASTRA Covasna-Harghita, Sfântu Gheorghe,

25-26

septembrie

1 997.

Dumitru Protase - "daca-romanitatea din Sud-Estul Transilvaniei"
Mihai Petică - "Aspecte de antropologie istorică pe limesul estic al Daciei Romane"
Adrian Adamache - "Primul mileniu la romani"

Szekely Zoltan - "Reşedinţe voivodale princiare în Sud-Estul Transilvaniei"

Dan Badea, Cornel i a Bodea - "Ortodoxie şi greco-cato l i c ism în Sud-estul
Transilvaniei"
Ioana Cristache-Panait - "Fragment dintr-o conscripţie necunoscută cuprinzând
aşezări din fostul comitat al Târnavei"
Bartok Botond - "Priorităţi privind protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural
naţional din judeţul Covasna"
Gabriel Micu - "Experienţa relaţiei guvemamental-neguvernamental în problema
minorităţilor"
Vasile Dineu - "Limitele unui demers ştiinţific asupra relaţii lor cu alteritatea"
Ioan Lăcătuşu - "Aspecte privind cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural-
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istoric şi spiritual din Sud-Estul Transilvaniei, în anul 1 997"
Octavian Tătar - "Ortodoxie şi islam, greci şi otomani în secolele XIV - XV. O per
cepţie reciprocă"
Gheorghe Bichicean - "Cu privire l a ctivitatea dietală pentru organizarea
Principatului autonom al Transilvaniei ( 1 529 - 1 540)"
Marcel Vlădescu - "Istorie şi creştinism în zorii Evului Mediu românesc. Accente
privitoare la câteva secvenţe determinate în zona Carpaţilor de curbură".
Mircea Sfârlea - "biserici româneşti din secolul al XVIII-lea în judeţul Harghita"
Ioan Ranca - "Centre Ecleziastice româneşti de cultură din estul Transilvaniei la
mijlocul secolului al XVIII-lea"
Ovidiu Munteanu - "Percepţii ale scriitorilor francezi despre civilizaţia românească
la mijlocul secolului al XIX-lea"
Victor Sibianu - "Aspecte imagologice referitoare la convieţuirea româno-secuiască
din secolul al XIX-lea"
Ioan Bolovan - "Asociaţii culturale religioase ale românilor din Transilvania: geneză
şi activitate, 1 86 1 - 1 9 1 8"
Mihai Macuc - "Consideraţii privind mişcarea de eliberare naţională a românilor
ardeleni după instaurarea dualismului austro-ungar"
Marius Bucur - "Unificarea administrativă a Bisericii Ortodoxe şi proclamarea
Patriarhiei Române"
Dumitru Panaite - "Consideraţii privind colaborarea dintre Biserica Ortodoxă şi
şcoală, ca factori de cultură şi spiritualitate româneac;că"
Constantin Gane - "Cotribuţii la istoria bisericii româneşti din Harghita"
Virgil Pană - "Consideraţii privind presa minoritară din Transilvania interbelică.
Privire socială asupra judeţelor Mureş şi Târnava Mare"
Vasile Mureşan, Elena Mihu - "Muzeul bisericesc de la Sărmaş, judeţul Mureş"
Petre Ţurlea - "Viaţa politică în judeţul Trei Scaune în perioada 1 945- 1 952"
Gabriel Lambescu - "Aspecte privind restaurarea Bisericii Ortodoxe de la Bel in"
Marin Elisabeta - "Date şi informaţii privind realţiile românilor din sud-estul
Transilvaniei cu Braşovul"
Dan Vasile Baicu - "Consideraţii privind documentele de patrimoniu deţinute de
Arhivele Naţionale Covasna"
Ana Grama - "Protopopiatul ortodox Trei Scaune după Protopopul ioan Petric"
Gheorghe Radu - "Informaţi i documentare nemţene referitoare la sud-estul
Transilvaniei"
Vasile Lechinţan - "Aspecte ale structurii confesionale româneşti din Scaunul
Odorhei în secolul al XVl l l-lea"
Cristian Crşan - "Real ităţi ale satului din Trei Scaune oglindite în conscripţia Graky
- 1 820"
Vasile Lechinţan - "Corespondenţă de la românii din Secuime în "Gazeta
Transilvaniei", în anul 1 899"
Valentin lstrate - "Surse documentare referitoare la românii din judeţUl harghita
cuprinse în colecţia registrelor parohiale de stare civilă"
Smaranda Ramona - "Inventare de bunuri ale Bisericii Ortodoxe din Trei Scaune,
1 865-1 868"
Ioana Bondor - "Surse documentare privind judeţul Covasna existente în fondul
Bibl iotecii judeţene"
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Ioan Bercu - "File din viaţa bisericească a românilor ortodocşi din Zăbala"
Constantin Stan - "Activitatea lui Pompiliu N i stor pentru realizarea unităţii
naţionale româneşti"
Elena Mihu - "Biblioteca Ortodoxă din Scaunul Mureş în timpul păstoririi protopopului Partenie Trombiţaş ( 1 848)"
Ancu Damian - "Un transilvănean giurgiuvean în Dobrogea"
Alexandru Gaiţă - "Buzău! şi dascălii ardeleni în secolul al XIX-lea"
Chivulescu Maria - "Din biografia familiei Moga"
Ioana Burlacu - "În memoria lui Nicolae titulescu. Un memoriu inedit înaintat de
Ghiţă Popp Consiliului de Stat"
Cristina Dinu - "Miron Cristea şi învăţământul laic şi religios (Il)"
Emil Burlacu - "Miron Cristea şi muzica bisericească"
Luminiţa Cornea -"Scriitori români şi muzeele lor memoriale"
Vasile Stancu - "Andrei Şaguna şi şcoala românească din Trei Scaune"
Ioan Lăcătuşu - "Protopopul-cărturar Aurel Nistor"
Pr. Gheorghe Răţulea - "Portretul moral al preotului şi omului de cultură Aurel
Nistor"
Felicia Diculescu - "Folclor muzical din Zona Buzaelor"
Gheorghe Dinuţă - "Centre Etnografice în zona de curbură interioară a Carpaţilor"
Nicolae Moldovan - "Convieţuire şi policromie etnică şi culturală in sud-estul
Transilvaniei"
Doina David - "Simbol istica crucilor de mormânt antropomorfe"
Laura Pop - "Obiceiuri de înmormântare de pe valea superioară a Mureşului"
Nicu Vrabie - "Obiceiuri de Anul Nou in satul Livezi, judeţul Harghita"
Dorina Drăghici Moraru - "Elemente ale portului popular din satul Livezi, judeţul
Harghita"
Dorel Mare - "Privire asupra necesităţii audierii şi cercetării zonei etno-culturale
Topliţa a Mureşului Superior. Preocupări actuale"
Florina M atei - "Obiceiuri păstoreşti din Voineşti - Covasna"
Nicolae Moldovan - "Comoara dacică din Munţii Baraoltului. Legendă şi adeevăr
istoric"
Dan Chiribucă - "etnicitate şi mass media"
Maria Semcniuc - "etnie şi confesiune. Dinamici demografice"
Mircea Comşa - "Dimensiuni etnice ale socializă.ri i"
Adrian Hatos - "Definiţii ortodoxe şi grcco-catolice ale românităţii"
Maria Cobian Băcanu - "Cercetarea sociologică despre identitatea naţională şi relaţi
ile interetnice"
Lily Rain - "Aspecte ale percepţiei identităţii etnice în local ităţi din judeţul
Covasna"
Cornel Hirian, Vasile Dineu - "Definiţii proiective ale convieţuirii interetnice în
judeţul Covasna"
Cosmin Câmpeanu - "Problema atirmări i sociale şi profesionale Ia tinerii maghiari
din Sfăntu Gheorghe"
Gabriela Moisa - "Forme ale identităţii şi stereotipuri identitare le tinerii din Sf'antu
Gheorghe"

Ioan Lăcătuşu - "Aporul sporului natural şi a celui migratoriu asupra astructuri i
etnice şi confesionale actuale a judeţului Covasna"
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Masa Rotundă "Este posibilă o armonizare între istori ografia romana şi cea
maghiară?", moderator dr. Alexandru Porteanu, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al
Academiei Române, centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit N icolae Colan", Sfântu
Gheorghe, 26 septembrie 1 997.
Dezbaterea "Viaţa spirituală româneascl'i din Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi
Harghitei", Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Centrul Ecleziastic de Documentare
"Mitropolit N icolae Colan", Miercurea Ciuc, 27 septembrie 1 997.
Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Identitatea naţională în contextul integrări i
europene", din cadrul celei de-a 93-a Adunări Generale a ASTRE!, Sfăntu Gheorghe, 1 7
octombrie 1 997
P.S. Ioan Selejan - "Ortodoxia şi spiritualitatea românească în perspectiva integrării
europene"
Alexandru Surdu - "Integrarea cultural europeană"
Bucur Corneliu-Ioan - "Reconquista identităţii noastre etno-culturale"
Muntean George - "identitatea n':'lţionall'i şi integrarea în noile structuri europene"
Ion Ungureanu - "Românii din teritoriile ocupate, probleme şi posibilepcrspective"
Vasile Curticăpeanu - "Rolul ASTRE! la dezvoltarea culturii româneşti moderne şi
a spiritului democratic în Transilvania"
Pop Gheorghe - "lnocenţiu Micu Klein"
Tatu Gheorghe - "Egalitate în diversitate, o şansă a convieţuirii"
Petraş Eugen - "Tratatul româno-ucrainean şi problema românilor din Ucraina: posible perspective"
Colan Horia - "Ştiinţele tehnice, ASTRA şi unitatea spaţiului românesc"
Gavril Istrati - "Mihail Kogălniceanu şi Ardealul"
Alexandru Cemov - "Reflecţii asupra concepţiei învăţământului pentru minorităţile
naţionale din Ucraina"

Secţiunea

1:

ASTRA - ieri, astăzi, mâine

N icolae Moldovan - "A 22-a adunare generală a ASTREI - Braşov, 1 883, oglindită
în paginile publicaţiei "Szekely Nemzeti"
Muscă Ioan - "Adunarea generall'i anuală a ASTREI din anul 1 908 - consemnări în
presa vremii"
Muscă Elena - "Activitatea bibliotecari lor ASTREI şi a intelectualilor români reflectată în presa sălăjanl'i"
Ilie Şandru - "Octavian C . Tăslăuanu secretar al ASTREI" secretar al ASTREI"
N icu Vrabie - "Octavian Goga secretar literar al ASTREI"
Pop Silvia - "ASTRA şi şcolile Blajului"
Sever Ursa - "ASTRA şi revistele culturale"
Vasile Mihai Câmpeanu - "Secţiunile şti inţifice ale asociaţiunii ASTRA în contem
poraneitate"
Areta Moşu - "Asociaţi unea ASTRA şi românii din afara graniţelor"
Nina Josu - "Realizl'iri şi probleme în activitatea ASTRE! Onisifor Ghibu"
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Mare Dorel - "ASTRA şi rolul muzeelor înpromovarea identităţii culturale

româneşti - tradiţie şi actualitate"

Pavel Berenga - "ASTRA şi şcoala"
Seni Ioan - "ASTRA şi tineretul"
Virgil Ureche - "ASTRA şi toleranţa religioasă"
Ioan Roman - "ASTRA şi provocările sf'arşitului de m ileniu"

Secţiunea Il: Istorie
Mircea Moarcăş - "Şagunismul - tradiţie şi actualitate"
Şora Gheorghe - "Problema naţională în gândirea social-politică a lui asile Goldiş"
Mircea Stoia - "Mărturii i nterne şi externe privind recunboaşterea neoficială de
xcătre Franţa a unirii Transilvaniei cu România"
Broască Ştefan - "Istoria n apărarea drepturilor românilor nod-bucovineni"
Grigore Motrescu - "Ilie Motrescu - poet român, martir din Bucovina"
Liviu Dârjan - "Contribuţia cărturarilor săceleni la menţinerea şi întărirea spiritual
ităţii româneşti"
Maria Vasiliu - "Inocenţiu Micu Klein - întemeietorul B lajului şi al spiritului blăjean
în cultura română"
Anca Totol - "P01trete semnificative ale întemeietorului Bhţjului"
Mihail Gavril - "Un letopiseţ de aur al neamului românesc - lecturi din poemul
ZLATNA de Martin Opitz"
Rotaru Ion - "MARTIN OPTIZ şi români i"
Ioan Zeana - "Aromânii n atenţia istoricilor români (două noi apariţii editoriale)"
Bălaşa Dumitru -"Localizar:ea cetă�ii ROMA VECHE în Moldova - România"
Forţu Elena - "Codul lui Zamolxis"
Grigorescu Octavian - "Românii în atra istorică a Daciei Traian"
Magda Ghinea Păun -"Podoaba geto-dacă"
Marcel Petrişor - "Aromânii azi"
Antigona Grec - "oi apariţii editoriale, românii de ieri, românii de azi"

Secţiunea III: Cultură, Mass-medi:1, Organizaţii neguvernamentale
Victor Durnea - "Ideea de literatură naţională la Titu Maiorescu"
Ioan ltu - "Mioriţa şi Meşterul Manole - expresii ale identităţii naţionale"
Ioan Biriş - "Postmodernismul cultural şi identitatea naţională"
Ioan Popa - "Preocupări în domeniul cercetării şi valorificării culturi i populare din
Ţara Secaşului"
Valentin Roşea - "Valori pereneale români smului i'n spaţiul Basarabiei"
Ilinca Roşea - "Spirit românesc pe pă..m ântul străvechi de la răsărit de Prut"
Sebastian Comănici - "Actorul i'n mediu multicultural"
Florin Bârneţiu - "Vocaţia europeană a genomului ancestral al neamului românesc"
Oncică Radu - "Consideraţii privind rolul culturii ca factor de organizare a relaţiilor
interetnice"
Nicolae Trifoiu - "Călătoria lui Eminescu pe Valea Murcşului Superior"
George Roncea - "Mass media şi promovare valorilor naţionale"
Eduard Huidan - "Aspecte privind promovarea valorilor aţionale prin mass media"
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Alexa Mircea - "Promovarea valorilor naţionale de către Muzeul Judeţean din
Giurgiu prin mass media locală"
Sebastian Dan - "Mass media şi promovarea valorilor naţionale. Particularităţi din
Ţara Bârsei"
Lăzărescu Dan Marian - "Mass media şi promovarea valorilor naţionale"
Eugen Popescu - "Reţeaua care i mpune imaginea"

Secţiunea IV: Biserica şi Şcoala
Ungureanu Constantin - "Reforma bisericească din Bucovina şi urmări le ei pentru
românii bucovineni"
Petru Buburuz - "Rolul Mitropoliei Basarabiei în afirmarea românismului în stânga
Prutului"
Ciobanu Petre - "Fndul bisericesc ortodox român, actor de progres şi civilizaţie în
viaţa Bucovinei"
Istrate Petru - "Sprijinul Bisericii otodoxe broşovene pentru menţinerea obiceiului
'unii Braşoveni '"
Pucheanu Nicolae - "Identitatea naţională în viziunea şi personalitatea episcopului
Justinian Teculescu"
Dumitru Gherman - "Biserica ortodoxă apărătoare a spirutualităţii româneşti în
Protopopiatul Reghin"
Constantin Gane - "B iserica şi păstrarea fiinţei naţionale. Aspecte prezente şi pe
viitor din Protopopiatul Miercurea Ciuc"
Florin B ichir - "Sectele, noi forme de agresiune spirituală"
Alexandru Moraru - "Creştini în infernul atomic"
Lazăr Ioachim - "Politica colară a Curţii din Viena şi guvernelor maghiare în perioa
da 1 849- 1 883"
Vasile Stancu - "Andrei Şaguna şi învăţământul românesc din judeţul Covasna"
N icolae Ion Olaru-Recea - "Societatea pentru Învăţătura poporului Român şi
românii de pretutindeni"
Ludmila Eustrate - "Învăţământul în Transnistria"
Teodora Nalachi - "Instrucţie şi educaţie în mediul rural basarabean"
Grigore Ştefan - "Învăţământul profesional tehnic în Republica Moldova în perioa
da e tranziţie"
Florin Bârneţiu - "Rolul Bisericii şi şcolii în promovarea şi afirmarea identitl1ţii
naţionale - trecut şi viitor - în Ţara Zarandului"

Secţiunea V: Convieţuirea interetnică
Liviu Sofonea - "Responsabilitate în concordie"
Teodor Marsalcovschi - "Unele aspecte ale relaţiilor etnice în localităţile urbane cu
populaţie majoritară alogenă"
Rain Lily - "Căsătoria etnic mixtă şi dilemele ei identitare"
Răţulea Gheorghe - "Aspecte ale vieţii în creştinism; istorie şi cultură spre păstrare
şi afirmarea identităţii naţionale"
Ştefan Mihuţ - "Relaţiile interetnice prin prisma reglementărilor din legislaţia
internă"
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Emil Lazăr - "Similitudini demografice între zonele Dejului şi ale Secuimii"
Vasile Tl\r11teanu - "Realităti bucovinene"

Damian Io �n - "Majorizare� minorităţilor şi nevoia apărării statului naţional"
Zaharia Dumitru - "Ceangăii, o ficţiune etnică"

Secţiune VI: Strategii identitare
Mircea Mana - "Păstrarea identităţii naţionale a românilor din afara graniţelor ţării,
obiectiv prioritar a politicii externe româneşti"
Liviu Mitrănescu - "Afirmarea identităţii româneşti în cotextul actual"
Varlam Ioan - "Aspecte specifice ale problemei naţionalităţilor - soluţii posibile"
Ţîntar N iculina -"0 problemă culturală majoră. Recuperarea trecutului şi reconstituirea identităţii··
Străchinaru Petre - "Resuscitarea şi restructurarea culturală"
Cavruc Valeriu - "Problema cercetării şi valori ficării patrimoniului cultural-istric
din Sud-Estul Transilvaniei"
Dumitru Borţan - Rolul statului român în păstarea li mbii şi culturii naţionale în toate
teritoriile locuite de români"
Ioan Solomon - "Identitatea naţional ă a românilor din Arcul Carpatic. Rolul statului
şi a societăţii civile"
Vasile Bejan "Rolul şcolii şi al factorului economic în problema naţională"
Adrian Căşuneanu-Vald -"Consideraţii privind strategia păstrării identităţii
naţionale a românilor din judeţele Covasna şi Harghita"
Dumitru Furtună - "Aspecte prezente şi de prspectivă privind condiţia şi destinul
românilor din curbura interioară a Carpaţilor"
Ioan Lăcătuşu - "Valorificarea experienţei înainatşilor în elaborarea strategiilor
identitare din zona multietnică a Covasnei şi Harghitei"
-

Dezbaterea "Strategii identitare româneşti în perspectiva întregirii europene", orga
nizată la Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", în cadrul lucrari lor
celei de a 93-a Adunări Generale a ASTREI, Sfântu Gheorghe, 1 8 octombrie 1 997.
Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Românii din sud-estul Transilvaniei şi relaţiile
lor cu naţionalităţile conlocuitoare de-a lungul istoriei", Direcţia udeţeană Harghita a
Arhivelor Naţionale, Miercurea Ciuc, 27 noiembrie 1 997:
Ioan Lăcătuşu - "Consideraţii istorica-demografice asupra studiului lui Ştefan Meteş
- Românii din Ţara Bârsei, a Făgăraşului şi din Trei Scaune şi unirea cu Roma"
Dezbaterea "Chestiunea Bucovinei", Inspectoratul Şcolar Judeţean, Soci etatea petru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român din Bucovina, Filiala "Iancu Flondor",
Braşov, Centrul Ecleziastic de Documentare ''Mitropolit Nicolae Colan", Sfântu Gheorghe,
28 noiembrie 1 997.
Sesiunea de comunicări ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale a României, Muzeul
Naţional a Unirii, Alba Iulia, 28-30 noiembrie 1 997.
Ioan Lăcătuşu - Memoriile învăţătorului Ioan Ciuncan-Cichi din Bel in despre activ
itatea pentru unire a Corpului Voluntarilor Români din Rusia".
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Masa Rotundă "Restuararea şi îngrijirea monumentelor şi cimitirele eroilor",
Societatea Cultul Eroilor, Filiala udeţeană Covasna, Cercul Militar Sf. Gheorghe, Centrul
Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", Sfântu Gheorghe, 2 decembrie 1 997.
Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Ghiţă. Popp - personalitate marcantă avieţii
publice româneşti interbelice", Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit N icolae
Colan", Ispectoratul pentru Cultură al judeţului Covasna, Liga cultural - creştină "Andrei
Şaguna, Despărţământul ASTRA Covasna - Harghita, Sfântu Gheorghe, 5 decembrie 1 997:
Gabriel Ţepelea - "Ghiţă Popp şi Partidul Naţional Ţărănesc"
Vasile Crişan - "Ghiţă. Popp - tinereţea jurnalistică (colaborarea la ziarele "Tribuna",
"Românul", "Luceafărul", până la 1 9 1 4)"
Vasile Lechinţan - "Activitatea lui Ghiţă Popp la revista "Tribuna" de la Bucureşti
( 1 9 1 5- 1 9 1 6)"
Margareta Spânu - "Scrisori din anii neutralităţii - din corespondenţa lui Ghiţă
Popp"
Eugenia Crişan - "Activitatea lui Ghiţă Popp pentru realizarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri"
Dan Brudaşcu - "Corespondenţa lui Ghiţă Popp cu Octavian Goga"
Alexandru Porteanu - "in activitatea publ icistică a lui Ghiţă Popp după. 1 9 1 7"
Cristian Crişan - "Intervenţia lui Ghiţă Popp în Parlamentul României în problema
Ddministraţiei de Stat"
Vasile Câmpeanu, Violeta Pătrunjel - "Din activitatea lui Ghiţă Popp ca secretar de
stat la Culte"
Cristina Dinu - "Ghiţă Popp şi armistiţiu) ncheiat la Moscova în septembrie 1 944"
Şerban Madgearu - "Procesul lui Ghiţă Popp"
Ioana Burlacu - "Basarabia în conştiinţa lui Ghiţă Popp (un memoriu inedit adresat
de Ghiţă Popp lui Nicolae Ceauşescu)"
Ioan Lăcătuşu - "Ghiţă Popp - câteva repere biografice"
N icolae Ciprian Vrânceanu - "Poiana Sărată, satul natal al lui Ghiţă Popp - file
monografice"
Dezbaterea "Stadiul aplicării Hotă.rârii de Guvern privind înfiinţarea Muzeului
Carpaţilor Răsăriteni", Prefectura udeţului Covasna, Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei, Liga cultural-creştină "Andrei Şaguna", Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi
Harghitei, M iercurea Ciuc, 6 decembrie 1 997

Expoziţii temporare
"EPOCA BRONZULUI ÎN BAZINUL CARPATIC", in colaborare cu Muzeul
Unirii, Alba Iulia, Muzeul Unirii, Alba Iulia
Vestigii arheologice din judeţul Covasna, aflate in colecţia Marian Babei
Expoziţia de icoane pe sticlă a pictoriţei Elena Daniello din Cluj-Napoca
Monumente istorice ce-şi aşteaptă recunoaşterea
Carte şi presă bucovineană actuală.
Tradiţii româneşti în curbura Carpaţilor - expoziţie de ţăsături populare realizate la
SOCOM "Arta Populară" din Întorsura Buzăului
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fântu
Expoziţie de pictură şi grafică a pictorului CLAUDIU PIVODA din S
Gheorghe
Din activitatea ASTRE! în Sud-Estul Transilvan iei, organizată cu sprijinul Direcţiei
judeţene Covasna a Arhivelor Naţionale

Şantiere arheologice
- Valeriu şi Galina Cavruc, Zoltan, corn. Ghidfalău, jud . Covasna, aşezare, epoca
bronzului
- Valeriu Cavruc, Coşlogeni, corn. Roşeţi, jud. Călăraşi, aşezare şi necropolă,
neolitic şi epoca bronzului. Î n colaborare cu Muzeul Duării de Jos, Muzeul Brăilei şi
Institutul Român de Tracologie

Publicaţii:
- Valeriu şi Galina Cavruc, ZOLTAN, corn. Ghidfalău, jud. Covasna, în : Cronica
Cercetărilor Arheologice, Campania 1 996, Bucureşti, 1 997, p. 80-8 1
- Valeriu şi Galina Cavruc, Aşezarea din epoca bronzului de la Zoltan, în :
ANGVSTIA, 2, p. 1 57- 1 74
- V Cavruc, Zoltan, în: The Bronze Age in the Carpathic Basin, Alba-Iulia, 1 997
- Ioan Lăcătuşu, Note etnografice şi folclorice ale episcopului Veniamin Nistor
privind localitatea Araci, în Angustia, 2, p. 3 67-3 83
- Ioan Lăcătuşu, ASTRA şi românii din ţinuturile Covasnei şi Harghitei, în "Revista
română", Iaşi, 1 /1 997, p. 7 şi 1 3
Ioan Lăcătuşu, Mărturii documentare privind teatrul românesc din judeţele Covasna şi
Harghita, in "Teatrul Andrei Mureşanu, Sf. Gheorghe - 1 O ani", Sf. Gheorghe, 1 997, p. 1 0- 1 6

Alte activităţi
Finalizarea demersurilor pentru înfi iqarea Filialei, Carpaţilor Răsăriteni a Muzeului
Naţional de Istorie a Transilvaniei
Participarea la cercetarea sociologică efectuată de studenţii catedrei de sociologie
din Cluj-Napoca pe tema convieţuirii interetnice şi a interculturalităţii
Sprij inirea cercetărilor privind "Stilurile de viaţă în spaţiul public şi cel privat în arii
interculturale", îtreprinsă de Institutul de Studii Socio-comportamentale şi Geopolitice;
"Familii etnic mixte", realizată de cercetătoarea Lily Rain de la Institutul de Sociologie a
Academiei Române; "Romanii şi romanitatea în j udeţele Covasna şi Harghita" de Maria
Cobian Băcanu de la acelaşi institut.
Susţinerea examenului de "Demografic" din programul de pregătire generală supe
rioară în vederea obţinerii titlului de doctor în sociologie şi cel pentru ocuparea postului de
muzeograf lA (Ioan Lăcătuşu)
Evocări istorice şi manifestări prilejuite de împlinirea a 1 90 de ani de la zidirea
bisericii ortodoxe din Vârghiş, 1 25 de ani de la dezvelirea bisericii ortodoxe din Cemat, 220
de ani de înălţarea bisericii de lemn din Zăbala
Marcarea şi sfinţirea locului unde se va ridica însemnul comemorativ dedicat
Asociaţiunii ASTRA Covasna
Ridicarea şi sfinţirea unei cruci pe locul bisericii ortodoxe din Comolău-Reci, dărâwww.cimec.ro / www.mncr.ro
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mată samavolnic în toamna anului 1 940
Lansări şi prezentări de carte 1 O
Articole de popularizare 46
Coferinţe de popularizare 8
Interviuri la radio, televiziune şi presa scrisă - 9
Sprij inirea apariţiei suplimentului e cultur� editat de Liga cultural-creştină "Andrei
Şaguna" în ziarul local "Cuvântul Nou"
Pregătirea pentru tipar a l ucrărilor: "Personalităţi din Covasna şi Harghita",
"Prototipul-cărturar Aurel Nistor", Buletinul Ligii cultural-creştine "Andrei Şaguna", voi . 1
( 1 992- 1 997)
-

-

-
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