CRONICA ACTIVIT AŢII ŞTIINŢIFICE
A SECŢIEI DE ISTORIE PE ANUL 1975

Cronica de faţă
trecere în
tivul secţiei.
sumară

I.

îşi

propune să facă, ca şi cele din anii trecuţi, o
a activităţii ştiinţifice desfăşurate de colec-

revistă

Cercetări ştiinţifice

a)

Doina Sava Ignat:
Nicolae

Chidioşan:

Cercetări

arheologice

Săpături

arheologice în comuna Suplacu de Barcău;
cercetarea unei aşezări neolitice.
Săpături arheologice în hotarul salului Tăşad, în
aşezarea hallstattiană şi dacică.

Sever

Dumitraşcu:

Săpături

arheologice la Biharea - Cetatea de pă
mînt în punctele: incinta cetăţii, Sector A şi zona
de vest; în aşezarea din partea de nord-est a cetă
ţii, punctul Baraj, Grădina C.A.P.-Biharea.
b)

Liviu Borcea:

Viorel Faur:

Săpături

de

arhivă

Raporturile lui Mihai Viteazul cu Bihorul şi Oradea; Rivalitatea turco-austriacă în problema demolării Cetăţii Săcuieni ( 1660-1664); Istoricul localităţilor din Bihor în evul mediu; Depistarea de
documente privind istoria Bihorului feudal.
Viaţa muzicală a Bihorului între 1849-1918; Ecoul
războiului de independenţă în Bihor; Preocupările
etnografice şi folcloristice ale membrilor Societăţii
de lectură din Oradea ( 1852-197 5); Ţările românP
pe o hartă din 1683.

Doina Ignat Sava

304

Ioan Marinescu:

II.

Aspecte ale luptei muncitorilor ceferişti din Oradea şi Bihor ( 1933); Mişcarea antifascistă din Bihor
în perioada 1933-1940; Viaţa economică, polilică,
socială şi culturală a Bihorului între 1940-1944;
Acţiuni militare întreprinse de armata romană pentru eliberarea Ţării Crişurilor ( 1944); Dezvoltarea
economică, socială şi culturală a Bihorului în anii
cons truc ţi ei socialiste.

Lucrări ştiinţifice apărute

Liviu Borcea:

2

în 1975

Contribuţii

la istoria politică a Bihorului în epoca
lui J\1.ihai Viteazul 1598-1606 (Contributions

a l'histoire politique du Bihor pendant l'epoque de
Mihai Viteazul 1598-1606); Consideraţii pe
Nicolae

Sever

Chidioşan:

Dumitraşcu:

Viorel Faur:

marginea reglementării urbariale a satului Luncşoara (1772), în Crisia, V, Oradea, 1975.
Un templu megaron din epoca bronzului, cultura
Otomani de la Să/acea (Ein in Sălacea entdeckter
megaron-tempel der Bronzezeit); Cărucioare miniatură din lut aparţinînd culturii Otomani ( epoca
bronzului) de pe teritoriul României (ambele în
colaborare).
Tezaurul de podoabe dacice de argint de la Săcă
lăsău Nou, j. Bihor (The Dacian Silver Jewel Treasure from Săcălăsău-Nou, J. Bihor" în Crisiu,
V, Oradea, 1975, pp. 45-67 (în colaborare cu
E. Molnar); Noi consideraţii asupra dacilor liberi
din nord-vestul României, în Satu /\tare, Studii şi
Comunicări, III, Oradea, 1975; Aşezarea neolitică
Tisa de la Sîntana - Holumb, jud. Arad, în Banatica, Cluj, 1975; Activitatea cultural-educati,·ă a
Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, în J\luzeul
Naţional, Bucureşti, 1975.
Pagini din viaţa muzicală a Bihorului între anii
1849-1918, în Reuniunea de cîntări „I-filaria" din
Oradea (1875-1975), Oradea, 1975, p. 55-176; Din
istoricul preocupărilor etnografice şi folcloristice
referitoare la aşezările din depresiunea Beiuşului
(1816-1918), în Biharea, Oradea, 1975, p. 107-118;
Istoricul bibliotecii Societăţii de lectură din Oradea

(Der geschichtliche Werdegang der Lesegellschaft
ans Oradea), în Crisia, 1975, p. 145-153; Precizări
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referitoare la activitaleu Casinci Rumânc clin Beiuş
(Genaue Au~Juben bezi.iglich cler Ttili9kcil des rumănisches Kasinos aus Beiu~). în loc. cit., p. 153-

Doina Sava Ignal:

III.

161; Despărţămîntul orădean al „J\strei" (1900-1918), în Joc. cit., p. 279-287; Presa românenscă
din Oradea despre mişcarea memorcrndistă (Dic
rumănische Presse ans Oradea i'1bcr clic mcmorandische Bewegnuc), în Bunalica, Cluj, 1975.
Colecţia veche neolitică a f\Iuzcului Tării Crişu
rilor, în Crisia, V, 1975

Lucrări ştiinţifice

Li, iu Borcea:

Nicolae Chidioşan:
Sever Dumitraşcu:

Viorel raur:

elaborate in 1975

Urmările

campaniei lui Gheorghe Rak.cSczi al Ii-lea
în Polonia asupra păftilor s8trnărene ( I 658--1660);
Valenţele relaţiei muzeu-şcoală în f armarea no[iunilor de islorie la cls. V-V[l.
Depozitul ele bronzuri ele la Mişca, jud. Bihor.
Fibule romane cte tipul cu capele ele ceapă descoperite în Crişana; Gelo-clacii şi limila pălrunclerii
celtice în sec. IV--III. î.e.n. în Crişana, comunicare
pregătilă pentru Simpozionul „Geto-dacii în s0c.
IV-III. î.e.n.", Cluj, 17-18 noiembrie 1975; lslurid
şi cultura geto-dacilor în s0c. III. î.0.n.-- -c,ec. I. e n.
în Crişana, raport regional pre~Ji:ilil penlru Colecl ivul IV al Institutului de /\rheoloqic: ,,Isloria şi
cultura ~Jeto-dacilor ele la Dromichaites la Decebal",
2-4 decembrie, 1975, Bucureşti; Cetăţi dacice în
Crişana (Dacian fortifications in Crişana), lucrare
pentru volumul Thraco-Dctcia ( cc urmează să apară
la Bucureşti în 1976, pentru al II Congres Internaţional de Thracologie); Dacii liberi din vestul şi
nord-vestul României în sec. II-IV î.e.n. (Les
Daces libres de l'Ouest et Nord-Ouest de la Roumaine, II-IV sieclcs n.e), comunicare prcgălilă
pentru al IX Congres Internaţional ele Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice, Nice, Franţa, 13-18 septembrie 1976.
Din istoricul vieţii muzicale beiuşenc (lSGG--1918).
înfiinţarea şi activitatea despănămînlului din Ceica
al „Astrei" înlre anii 1910--1914; Primele statute
ale Societăţii ele leclură din Oradea (1849); Istoricul preocupărilor muzeistice româneşti din Bihor
( 1853-1918).
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Ioan Marinescu:
Gheor~1hc Gorun:
Barbu

Ştefănescu:

IV.
Sever

Participări

Dumitraşcu:

Ioan Marinescu:

V.

Expoziţii

4

Lupla muncitorilor C'eferişti din Oradea şi Bihor şi
0coul ei pe plan national.
A. Răduţiu, Gyemant L., Un nou Supplex Lilwl]u<;
Valachorum (recenzie).
Olimpiu Malichescu, Opinia publică internatională
despre dictatul de la Viena (recenzie).

la sesiuni

ştiinţifice

A existat un drum roman între Aq\'incum (Pannonia romană) şi Porolissum (Dacia romană) pe Crişul
Repede, comunicare prezentată la Simpozionul în

memoriam

Viorel Faur:

- - ----

Constantin

Daicoviciu,

Caransebeş,

12-13 aprilie 1975; Noi descoperiri şi cercetări
arheologice privind istoria dacilor liberi din nordvestul României, comunicare prezentată la sesiunea
ştiinţifică Istoria şi arheologia Daciei romane, ţi
nută între 9-11 mai 1975 la Sarmizegethusa-Ulpia
Traiana, Haţeg - Hunedoara; Oradea în epoca
post-romană, comunicare ţinută la a XII Sesiune
ştiinţifică a Institutului pedagogic din Oradea, 2425 mai, Oradea, 197 5.
Centenarul Reuniunii de cîntări „Hilaria", ţinută
la simpozionul Hilaria, din cadrul festivalului Crisia,
Oradea, noiembrie, 1975; participarea la Zilele culturii populare bihorene, dec. 1975.
comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări
şi referate: Semicentenarul înfiinţării Căminului
muncitoresc din Oradea, noiembrie, 1975.

temporare

t. îmbunătăţirea expoziţiei de bază. Reorganizarea expoziţiei de istorie contemporană.
2. Expoziţie de ceasuri (în colaborare cu secţia de artă)
3. Istoriografia română despre 9 mai 1877 - 9 mai 1945
4. Monumente istorice din jude\ul Bihor (în colaborare cu sPrtia de
etnografie)
5. Semicentenarul Căminului Muncitoresc (în cadrul Clubului Muncitoresc „Constructorul" Oradea)
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6. Centenarul Reuniunii de cînlări „Hilaria"
7. Retrospectiva revistei Familia, 1865-1 !175
8. Mihai Viteazul şi epoca sa
9. Săpăturile arheologice de la Tăşacl
10. S-a colaborat la organizarea şi îmbunătă~ir0a 0xpoziţiilor ele
istorie militară din Oradea, a grănicerilor din Oracl0a şi a militarilor
din Ineu, j. Arad.
Prezenta cronică consemnează cloar aclivitatC'a şliin tifică şi expoziţională a secţiei de istorie pe 197 5.
Menţionăm că personalul ştiinţific al secţiei ele istoric a sustinut
în mediu rural şi urban un număr de 60 expuneri, a orDanizal 1B bri9ăl.i
muzeistice, 50 de lecţii tematice şi a publicat 67 materiale de popularizare în presă, a susţinut lectorate în cadrul Universităţii Pop11lar0
din municipiu şi judeţ, inclusiv un curs la muzeu, cu tema „hloria
Or ad iei şi Bihorului", a efectuat ghidaje tematice etc.
DOINA ICNAT SA VA

