CRONICA ACTIVIT AŢII ŞTIINŢIFICE A SECŢIEI DE
ISTORIE PE ANUL 1978

Cronica cuprinde activitatea ştiin\ifică desfăşurată de colecli\·uJ sectiei de istorie
a Muzeului Ţării Crişurilor, precum şi de muzeografii ele la Muzeele memoriak „Iosif
\'u!can" !;,i „Acly Lnclre• din Oradea.

I. CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

a.
Nicolae
Sever

Chidioşan

Dumitraşcu

Doina Ignat

Săpături

arheologice

Săpături

arheologice în satul Tăşad (com. Driigeşti), pe
dealul „Celli\aua•, în a\iezarea dacicct din sec. r. î.e.n.
sec. I e.n.
Săpături arheologice la Biharea Cetatea de pămînt, în
punctul „Grădina C.A.P. - Baraj"
Săpături arheologice la Mişca, în punctul „Fînlina S11sului"
Săpături arheologicP în comuna Supl11cu dP B11rcău; Cl'I cetarea aşezării neolitice
Săpături arheologice în aşezarea neolitici:i de lu fughiu

b.

Cercetări

de

arhivă

UnelP asrwcte alP istoriei \'Pacului 11! XVIIl-lPa în Bihor au fost studiatP de
GheorghP Gorun: \"iata Pconomică orădeană; mişcări tărănPşti în sudul Bihorului Jo
mijlocul spco!ului XVIII; lupt11 pentru dohîndirea autonomiPi oraşului OradPa în a
doua jumătate a secolului XVIIJ.
Conlinuîndu-şi prPocupărilP pentru YalorificarPa istoriei cultura]P a Ppocii moderne, Viorel Faur a pfpcluat ,Prcet~iri în !Pgătură cu reuniunilP în\"ă\ătorilor români
din Bihor şi cu biblioteca CnsirH•i române clin Beiuş. Ioan Toth şi-a continuat cl'fcetă
rile privind unele aspecte aJp culturii maghiarP in Bihor în secolul XIX.
Blaga Mihoc a cercetat problemele reformei agrare din 1921 şi ale aplicării sal0
în Bihor. Unele aspecte ale \"ie\ii cu]turale bihorene în perioada intl'fbe>Jică au fmt
studiate de Lucia Cornea. Ioan Marinescu şi-a compktat docunwntarea pri,·itoarP la
luptele rwntru eliberare>a Transilv1rniei, Banntului şi Crişane>i în lunile sL•ptembrit•--octombrie 1944, ce>rcetind ele asemenea şi unele aspecte ale , ie\ii economict>, soci11le
şi politice în Bihor în pPTioada 1944
19'17.
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II. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE APĂRUTE IN 1978
Nicolae

Chidioşan

-

Lucia Cornea

Tezaurn/ dacic de la Drăgcşti, în Crisia, VIII, Oradea, 1973,
p. 27--50 (în colaborare cu /\I. SJşianu ~i "-'· 13elaclan)
Problema originii şi continui/a/ii poporului r,w1â11 <>Ulindită
în paginile re1is/C'i ,,/'amilia" (IBG5--190G), în Crisir1, VIII,
Oradea, 1978, p. 204-212
Precizări în legătură cu sediile rc1·islei .,familia" la Oradea
(1880-1906), în Crisia, Vlll, Oradea, 197B, p. 575-57B

Se,·cr

Dumilraşc:u

-

Revista ,,familia", scria a llI-a (193.J-19.J0). Indice bibliouralic, în Crisia, VIII, Oradea, 197B, p. 067-704
Ceramica românească descoperită în Crişana (sec. V lJI-IX,
în Crisia, VIII, OradPa, 1973, p. 51-111
Descoperiri arheologice din sec. V-VI e.n. de la Bi!wrea,
în liric/ava, X, /\rad, 1978, p. 81-100
Note privind istoria Oradiei î11 epocile: dacică, rnmană şi
veche românească, în Lucrări ,5liinţi/icc, Scrict 13, Istorie,

Oradea, 197i, p. 15-32

Viorel faur

-

Societatea de

zeului

Ţ,'irii

lectură

din Oradea (1852-1875), Editura Mu-

Cri~tirilor, Oradea, 1!)78, 336 p.

Mişcarea pentru înfiinţarea unc-i şcoli secundare româneşti
clc lele Îl'! Oradea (1868-1900), în Crisia, VIII, Oradea,

1078, p. 180--203
-

Contribuţii

lu istoricul C<1si11ci Române din /lci11.~ (1871-1918), în Crisia, VIII, Oradea, 1978, p. 213-228 (în colabo-

rare cu I. Popovici)
Pagini din lupta popula/ici clin sudul Hilw111/ui peni ru afirmare culturală ( Aclivilatca dcspăr/ămîntului /Jciu.~cun al
,,Astrei" între anii 1898-1918), în Crisia, VIII, Oradea,

1978, p. 433-492

Gheorghe Gorun

-

Date despre legăturile societăţii „Astra" cu românii din
Bihor (1861-1897), în Crisia, VIII, Oradea, 1078, p. 565--570
Contribuţii la cunoaşterea ac/iunilor de consliluire a despăr
ţămîntului din Tinca al „Astrei" şi a primelor demcrsun
peni ru înfiinţarea celor din Salonta şi Vaşcău ( 1912--1914),
în Crisia, VIII, Oradea, 1978, p. 611-627
Implicaţii sociale şi economice ale ocupa/iei militare austriece în Bihor 1n prima jumătate a secolului XV 111, în
Crisia, VIII, 1978, p. 131-138
Urbariul /ocalilă/ii Valea lui Mihai (1772), în Crisia, VIII,

-

.Aşez(l[ca

-

Oradea, 1978, p. :133-337

Doina Ignat

neolitică

Ioan Marinescu

Criş ele la Sup/ucu/
VIII, Oradea, 1978, p. 0--26

apar/inînd eul/urii

Barcău (Bihor), în Crisia,
Din lupta populaţiei bihorene

de

împotriva

ocupaţiei

horlhyslc,

în Crisia, VIII, Oradea, l!J78, p. 283--332 (în colaborare cu
Gh. Bodea)
Dale despre adunările generale ale „1'.sl rei" cli11 1869 şi
1903, în Crisia, VIII, Oradea, 197!1, p. 365-416

Dlaga Mihoc
-

-

Unele aspecte privind prezenţa elevilor români şi stuc/iul
limbii române în gimnaziul din Baia Mare (1798-1891), în
Crisia, VIII, Oradea, 1978, p. 555-564
Două hărţi ale oraşului şi împrejurimilor Băii Mari clin
anii 1783 şi 1809, în Lucrări Ştiinţifice, seria B, Istorie,

Oradea, 1977, p. 30--44
Dale şi obiceiuri populare din comuna Rohia într-un documenl inedit pril"ind activi/alea „Astrei" din primii ani
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ai secolului XX, în Bi/1area, Culegere de ~tudii <,,i mak-

riale de etnografic ~i

artă,

Orndca, !977, p. 293 . 2!17

-- Din coresponclcn/a inedită a lui George Pop de Hăseşli
privind lupta de eliberare a românilor clin Transilvania, în
Muzeul Na/ ional, IV, Bucureşti, !978, p. 629-63:{

III. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ELABORATE

Nicolae

Chidioşan

Săpăturile

-

arheologice de la Tăşad (campania !977)
de la Tăşad
Cultura Wietenberg la vest de Munlii Apuseni (teză de
doctornt)
ReYista „rami}ia" ~cria a palra (!941--!944). Indice bibliografic
Din experienta secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişu
rilor privind colaborarea cu învătămîntul preşcolar
Romanica (I)
Atelierele de olari de la Biharea şi Medieşul Aurit
Descoperiri dacice de la Biharea
Aspecte din viata politică orădean[\ (1849-1918)
Reuniunile învătătorilor români din Bihor (1875-!9!9)
Istoriografia bihoreană înlre 1849-1918
Biblioteca Casinei române din Beiuş (1871-!918)
Mişcările tărăneşti de pe domeniile Beiuş, Vaşcău şi Beliu,
de la mijlocul secolului XVIII
Aspecte ale istoriei comertului orădean în secolul XVJJJ
Aspecte ale dezvoltării economice a oraşului Oradea în
secolul XVIII
Tipodimensionarea obiectelor - principală condiţie a organizării depozitului muzeal. Metodologie şi posibilităţi de
reorganizare (în colaborare cu R. Hîrcă)
Schimbul de publicaţii - modalitate de afirmare şi dezvoltare a fondului de carte ştiinţifică (în colaborare cu
Ioan Marinescu)
Aşezarea neolitică apartinînd culturii Starce\·o-Criş de la
Fughiu (j. Bihor)
Descoperiri arheologice şi paleontologice în dl'filcul Crişului Repede ( în colaborare cu T. Jurcscik)
Tipuri de locuinţe din epoca neolitică descoperi te pe teritoriul judeţului Bihor
Documente şi memorii privind luptele pentru eliberarea
Transilvaniei, Banalului şi Crişanei (septembrie-octombrie 1944) - în colaborare cu V. Faur şi V. Giuran
Aplicarea reformei agrare din 1921 pe teritoriul oraşului
Oradea
N. Bolcaş, un militant bihorean pentru înfăptuirea statului
naţional unitar
Dr. Vasile Lucaciu, luptător pentru înfăptuirea statului naţional unitar contribulii documentare
Anul revoluţionar 1848 în însemnările unui intt>IC'ctual

-

Unele consideratii asupra locului muzeelor memoriale în
contextul culturii naţionale
Prezenta lui Ady Endre în cultura românească
Aspecte ale culturii maghiare din Bihor in l'JJOca modern:\

Aşezarea dacică

Lucia Cornea

Sever

-

Dumitraşcu

Viorel Faur

Gheorghe Gorun

-

Doina Ignat

-

Ioan Marinescu
Blaga Mihoc

-

transilvănean

Ioan Tolh
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IV.

PARTICIPĂRI I.A

SESIUNI

ŞTIINpHCE

La ,N1 rle-a XII-a se>siunc anuolii dC' raroarlC' arhC'oloqi,C', d0s[~îşurnlii la Bun1între 9-11 marliP, au prezentat rapoarl0: l\.icolae Chidioşan ~- Săpăturile arheologice de la Tăşacl (campania 1977); Sever IJumilrnşcu --- Săpă/urile de la Hiharea
(j. Bihor); Doina Ignat SăpăturilP mhcologi,e şi palonlologice de la Vadu Cri~ului
şi Săpăturile arheologice de la Sup/acu de Harcău.
Colectivul sectiei rle istorie a Muzeului Ţării Crişurilor a organizat la :11 martie
s0siunea ştiinlifică închinată aniversării a 2050 de ani de la crearea primului stat dac
centralizat şi inrlepenrlent conrlus rle Burebista. Membrii sectiei au pre·;,entat comunicările: N. Chidioşan - - Aşezarea dacică de la Tăşad; L. Cornoa Revisla „Familia"
scria a lll-a. Imlicc bib/i()grafic; V. raur - Momenlc clin /upla românilor crişeni pentru afirmare culturală (1849-1918); Gh. Gorun - Aspccle ale dezvoltării economice a
oraşului Oradea în secolul XVIII; D. Ignat Descoperiri arheologice .5i pa/co11to/oqicc
în defile/u/ Crişului Repede (în colaborare cu T. Jurcsuk); I. 'foth -- Scrii/ori şi pub/i,
rPşli

cişt i

români despre Acly Endre.

Secţia de istorie a l\luzeului Ţării Crişurilor a fost reµrezcnlalâ la Sl'siunoa ~liin•
tifică a Muzeului de Istoric a Transilrnniei de la Cluj-Napoca (26-27 mai) prin
N. Chidoşan, care a prezentat comunicarea Tezaurului dacic de la Drăgeşli (în colaborare cu Al. Săşianu); S. Dumitraşcu - - L'11 ale/ier de olărie (La Te-ne) clcscopcril la
şi I. Marinescu Lup/a populu/ici din Hihur imµolriva ocupa/ici horlhyslc
(în colaborare cu Gh. I. l3oclea).
La sesiunea consacrati'1 anivers:irii a 130 rle ,mi de la revoluţia rlin 1848 ~i
30 de ani de la nationalizarca principalelor mijloace ele producţie, desfăşurată la
Cabinetul judeţean Bihor pentru activitatea ideologicii şi politico-educativă, a participat V. Faur cu comunicarea Aspecte ale desfăşurării evenimente/or revoluţionare
din anii 1848-1849 în Oradea şi I. T6th - Asµecle ale luptei comune româno-maghiare
în timpul revolut iei de la 1848.
La 11 octombrie 1078, cu ocazia aniversării a 150 de ani de existentă a Liceului
„Samuil Vulcan", s-a organizat la Beiuş o sesiune ştiin\ifică, sub genericul Locul şi
rolul liceului din Beiuş în conlexlul culturii na/ionale, la care au fost prezenti: V. Faur
cu comunicarea Din ac/ivi/alea cultural-po/ilică a profesorilor şcolii beiuşene, Gh. Gorun - Frămîntări ţărăneşti în sudul Bihorului la mijlocul secolului XV III şi B. Mihoc - Din aclivitatea parlamentară a dr. V. Lucaciu.
Cu ocazia desfăşurării la Oradea, între 14---16 noiembrie, în cadrul festivalului
cultural Crisia, a celei de-a patra ediţii a simpozionului Muzeu/ contemporan factor
activ în realizarea educaţiei socialiste a oamenilor muncii, muzeografii sectiei de istor:e au prezentat următoarele comunicări: L. Cornea --- Din aclivitatea secţiei de istoric a Muzeului Ţării Crişuri/or privind colaborarea cu preşcolarii; S. Dumitraşcu - O
propunere de com;ervare şi amenajare muzeislică a Celă/ii de pămînt de la Biharea.
V. Faur a prezentat două comunicări: O propunere privind organizarea evidentei activităţii cultura/-educalive şi Penim un program de cercetare a istoriei muzeografiei
româneşti, aceasta din urmă în colaborare cu Mircea Dumitrescu. Gh. Gorun şi Ioan
Marinescu au prezentat împreună comunicarea Schimbul de publica/ii - modalitale de
afirmare şi dezvoltare a fondului de carie ştiinţifică. In cadrul secliunii Rezultate ale
cercetării în domeniu/ conservării şi restaurării patrimoniului cultural-na/ional, Gh. Gorun a mai prezentat comunicarea Tipodimensionarea obiectelor - principală condi/ie
a organizării depozitului muzeal. Metodologie şi posibililă/i de reorganizare (în colaborare cu R. Hîrcă). Au mai prezentat comunicări: D. Ignat - Eficienta ac/ivită/ii cultural-educative a sec/iei de islorie a Muzeului Ţării Crişurilor în anii 1977-1978 şi
B. Mihoc - Cîleva precizări în legătură cu rolul muzeelor memoriale în via/a cul-

Biharea

turală.

Viorel Faur a mai luat parte la următoarele sesiuni:
- 16 noiembrie, la sesiunea ele la Biblioteca jucleleană Bihor-~ Oameni din Bihor.
Momente, instilu/ii, personalită/i, cu comunicarea Exigen/e ale cercetării locale în
contextul istoriografiei na/iona/c
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- - 25 noiC'mbrie, la sesiunea cu tema Lupta maselor populare pentru făurirea
statului na/ional unitar, pentru li/Jcrta/c .';ii prourcs, de la Cabinetul judetean pC'nlru
activitatea ideologică şi politico-educatiYă, cu comunicarea Momenle ale luptei rnmânilor din Crişana pentru unitate
- 24 decembrie, la sesiunea 475 de ani de ales/are documentară a satului Seghişlc,

desfăşuratli la Ciminul
Scg/1işlc.

cullural din satul

Seghişte

(j. Bihor), cu comunicaH•iJ

Istoricul satului

ln

afară

de cele enumerate mai sus, Doina Ignat a mai participat la sesiunC'a
de Muzeul judeţean din Zalău, în luna noiembrie, cu comunicarea Tipuri de locuinf e din epoca neolitică descoperile pc teritoriul judeţului Bihor.
ştiinţifică

organizată

Lucia Cornea

V. EXPOZll'll TEMPORARE
1. Ce/alea ele la Biharea. Descoperiri arheologice 1973-1978. (Autorul tematicii:
S. Dumitraşcu; colaboratori la organizare: B. Ştefănescu, Gh. Gorun, S. SzabcJ). Vernisaj: 1 iulie 1978 - Muzeul Ţării Crişurilor. Accesibilă vizitatorilor pină la I septembrie HJ7A.
Organizată sub genericul 2050 de ani ele la întemeierea statului dac independent
şi centralizat condus de Burcbista, expozitia a întrunit o gamă bogată şi variată de
ve~tigii arheoloqice, care se înşiră de-a lungul a mai mult de un mileniu (sec. IV. i.e.n.
- sec. XI e.n.) aparţinînd populaţiei dacice, daco-romane, româneşli, precum şi unor
populaţii cu care acestea au intrat în contact nemijlocit.
2. Expozit ic aniversară consacrată activităf ii profesorului Titus L. Roşu. ( Autorul
tematicii: L. Cornea; colaboratori la organizare: V. Faur, G. Gorun, I. Marinescu). Vernisaj: 4 octombrie 1978 - Muzeul memorial „Iosif Vulcan".
Expozitia a cuprins, cu ocazia aniversării de către profesorul Titus L. Roşu a
vîrstei de 70 de ani, mărturii documentare despre activitatea sa didactică, culturală,
istoriografică, precum şi despre eforturile sale de organizare a muzeului şcolar de
istorie al Liceului „Emanuil Gojdu • din Oradea.
3. Lupta popula/iei din Crişana pentru unitate na/ională. (Autorul tematicii:
V. Faur; colaboratori la organizare: I. Marinescu, G. Gorun, I. Popovici, L. Cornea,
N. 13rincla). Vernisaj: 14 octombrie 1978 - Muzeul din Beiuş. Accesibil,\ vizitatorilor
pîn5. la 31 decembrie 1978.
Expoziţia a fost organizată de secţia de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, în
colaborare cu Arhivele Statului filiala Oradea şi Muzeul din Beiuş. Contine documente
despre activitatea Consiliului Na\ional Român din Oradea şi Bihor, Consiliul :\Jational Român clin Beiuş ~i Consiliile Naţionale din sudul Bihorului în perioada 3 noiembrie 1918 - 20 aprilie H.119; fotografii ale delegatilor bihoreni la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918, precum şi imagini ale unor edificii legate de lupta maselor populare din Bihor pentru unitate natională; portrete ale unor
militanţi politici locali; exemplare din presa vremii şi extrase din lucrările istoriografice recente care se ocupă de problematica respecli\·ă.
4. Arta tracică în epoca bronzului. (Autorul tematicii: N. Lhidiu)an). \"ernis<.1j:
14 noiembrie 1978 - Muzeul Ţării Crişurilor.
Au fost prezentate, în condi Iii muzeografice moderne, cele mai de seamă realizări artistice ale tracilor din epoca bronzului clin spaţiul nord-\·eslic. Deoarece in
această vreme arta este aplicată, decorativă, s-au ales acele piese din metal, os, piatră
şi lut, care sînt ornamentate cu motive specifice culturilor Otomani, \Vietenberg, Mureş, Suciu rle Sus. Covirşitoarea majori late a obiectelor au putut fi \·ăzutl' pentru
prima oară: brăl,nile ornamentate, brîul de bronz din peştera Mirşidului, inelele de
os de la Otomani şi Derşida ornamentate în manieră miceni1mă, tezaurul de aur de
la Hodiş, sabia de tip Apa de la Oradea, ele. Un loc deosebit în expozHie l-a a\ut
net1tia arlislicd a olarilor culturii Otomani, cu piese de o inegabilci frumusete. ,\u
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fost integral prezentate fragmentele ele zidărie cu decor incizat şi pictat din templul
de la Sălacea.
5. 60 de ani de la făurirea sialului na/ional unitar român. (J\utorii tematicii:
V. faur, L. Cornea. I. Marinescu; colaborator la organizare Gh. Gorun). VPrn1saj:
25 noiembrie 1978 - Muzeul Ţ[1rii Crişurilor. Acccsibil[1 vizitulnrilor pîn,·1 la B clt'ccmbrie lfl78.
Expozitia omagiaU:I dcdicală celei de-a 60-a ani\'ersări a Unirii Transilvaniei cu
România a fost organizată de sectia de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, în colnborare cu Arhi\'elc Statului filiala Oradea. Numeroasele documente originale, fotografii
şi extrase clin presa \'remii, au oglindit lupta poporului român pentru unitate şi indeJKndenţ[1 nationalZi. Au fost reliefate în mod deosebit momentele cruciale ale luptei pentru unitllte - 1600, 1859, 1 Decembrie 1918. Totodată, expozitia a prPzcntnl şi TC'aliz~irile obtinute ele oamenii muncii clin judetul Bihor - români, maghiari şi ele alte> nu\ionalităti în anii socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Român.

Ioan Marines<.:u
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