CHONICI

ACTIVITATEA SECŢIEI DE ISTORIE A
l\'IUZEULUI ŢARII CRIŞURILOR PE ANUL 1980
de
NICOLAE CHIDIOŞAN
LUCIA CORNEA
GHEORGHE GORUN

În cursul anului 1980 au intrat în colecţiile secţiei 4 895 obiecte muzeale, patrimoniul secţiei ridicîndu-se ,la sfîrşitul anului la 105 301 piese.
Cea mai însemnată parte a acestor piese provine din săpăturile arheologice - sistematice sau de salvare - şi din descoperiri in tîmplătoare: Suplacu de Barcău (1979), Tăşad (1979), Biharea ('1980), Fegernic (1980),
V,1rviz (1980). Dintre descoperirile întîmplătoare ajunse în patrimoniul
secţiei de istorie amintim în primul rînd pe cea de la Ourtuiuşeni, unde
au fost descoperite şi recuperate o sabie cu două ,tăişuri, teaca şi lanţul
de sabie datînd din secolul al III-lea î.e.n. A doua descoperire importantă
a fos,t aceea a unui vas de mari dimensiuni aparţinînd culturii Coţofeni,
găsit de un speolog amator în peştera Moanii. Alte descoperiri au mai
fost făcute la Voivozi-Şimian (un topo1· de C'llpru cu braţe în cruce şi
fragmente cemmice eneo,litice), Roşiori (vas din secolul IV e.n.).
Colecţia de numL,;;matică s-a îmlbogăţit cu 232 piese mai exact
eu tezaurul de monede din ar,gint (secolele XVI-XVII) descoperit la
Oradea - Dealul Viilor, transferat din colecţia Institutului de învăţă
mint superior din Oradea şi şapte monede romane din argint descoperi-te
în zona Săcuieni (datînd din .secolele I-II e.n.), transferate din colecţia
Yluzeului de istorie Săcuieni.
1n anul 1980 a fost constituit un !110'l.l fond muzeistic şi anume cel
de carte veche, românească şi străină. Pînă la sfîrşitul anului au fost incluse în colecţie 355 de exemplare de carte veche, din care 12 sînt tipf1rite în secolul al XVI-lea şi 33 în secolul al XVII-lea. Cea mai mare
parte a cărţilor din colecţie sîn,t tipărite în secolul al XVIII-lea şi primele trei decenii ale celui următor. Un capitol special din colecţie îl formează cărţile tipări-te ,la Oradea în perioada secolului al XVIII~lea şi începutul celui următor.
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Colecţia de documente a sporit cu peste 200 de piese. Cele mai importante sînt două documente privind procesele dintre locuitorii satelor
Drăgeşti (1823) şi Cotiglet (1837) şi stăpînul de pămînt, donate de Toma
Macavei din Beiuş, precum şi 31 de scrisori, manuscrise şi fotografii de
la F1·. Hossu-Longin, I. Clopoţel, A. P. Bănuţ, A. Miilea, Al. Boţioc, un
bilet semnat de Nicolae Densw?ianu etc.
În laboratorul de restaurare s-au restaurat peste 100 de piese provenite în cea mai mare parte din săpăturile recente ale arheologilor oră
deni şi din descoperirile întîmplătoare.
Activitatea cultural-educativă a secţiei a continuat cu insistenţă şi în
acest an, punîndu-se accentul pe aniversarea a 2 050 de ani de la crearea
primului stat dac centralizat şi independent condus de Burebista, precum
şi pe ideea educaţiei materialist-ştiinţifice a publicului. În anul 1980 colectivul secţiei de istorie a realizat:

I.

Expoziţii

temporare:

1. Carte veche din colecţia secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişu
rilor. Autorul tematicii: Gheorghe Gorun. Colaborator la organizare: Ale-'ocandru Săşianu. Vernisaj: 3 iulie 1980 - Muzeul Ţării Crişmilor. Au
fost expuse 157 de exemplare de carte veche românea5eă şi străină din
colecţia secţiei de istorie.
2. Tracii şi geto-dacii din nord-vestul României. Autorii tematicii:
Nicolae Chidioşan, Sever Durniti-aşcu, Carol Kacs6 (de la Muzeul judeţean Maramureş). Colaborator la organizare: Gheorghe Gorun. Expoziţia
a fost organizată în colaborare cu muzeele judeţene din Satu-Mare şi
Baia Mare. Vernisaj: 23 iulie Hl80 - Muzeul Ţării Crişurilor, Expoziţia
a fost dedicată împlinirii a 2050 de ani de la crearea primului stat dac
centralizalt şi independent condus de Burebista.
3. Evoluţia cercetării istoriografice bihorene între anii 1965-1980.
Autorul tematicii: Viorel Faur. Colaboratori la organizare: Gheorghe Gorun şi Gheorghe Pinţa. Vernisajul: 18 noiembrie 1980 - Muzeul Ţării
Cr~urilor. Au fost expuse cele mai importante publicaţii şi cărţi de istorie a Bihorului apărute în ultimul deceniu_ şi jumătate.
4. Mărturii arheologice ale continuităţii, descoperite în aşezarea de
la Suplacu de Barcău (jud. Bihor). Autoarea tematicii: Doina Ignat. Vernisaj: 18 noiembrie 1980 - Muzeul Ţă1ii Crişmilor. Expoziţia a prezentat rezultatele cercetării arheologice întreprinse în staţiunea arheologică
Suplacu de Barcău în anii 1973--1980.
5. Politica externă a Ranuînie-i socialiste 1965-1980. Autoarea tematicii: Lucia Cornea. Colaboratori la organizare: Gheorghe Gorun şi
Gheorghe Pinţa. Expoziţia a fost organizată în colaborare cu Cabinetul
judeţean Bihor pentru activirtatea ideologică şi politico-educativă. Vernisaj: 27 decembrie 1980 - Muzeul Ţării Crişw-i'lor.
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cultural-educative

În anul 1980 colectivul secţiei de istorie a organizat şi susţinut
17 simpozioane - dintre care se remarcă simpozionul naţional Muzeul
contemporan - factor activ în realizarea educaţiei socialiste a oamenilor
muncii, care a avut loc între 14-15 noiembrie 1980; 53 de conferinţe
în municipiul Oradea şi în cuprinsul judeţului, 30 lecţii tematice în expoziţia de bază şi în cadrul unor expoziţii temporare; a publicat 22 articole în presa locală şi centrală şi a susţinut prezentări de cărţi la librării din Oradea. Specialiştii secţiei au răspuns la trei interviuri difuzate Ia posturile de radio Bucureşti şi Cluj-Napoca, au contribuit Ia realizarea unei emisiuni de televiziune, în care au fost prezentate valoli ale
colecţiilor de documente şi fotografii (epoca modernă).

Activitatea
a.

Să.pături

ştiinţifică

arheologice

Au fost continuate cercetările arheologice pe raza comunei Suplacu
de Barcău, la punctul Lapiş (aşezare neolitică aparţinînd culturii Criş;
locuinţe la sfîrşitul epocii bronzului) şi într-un alt ~oe, unde s-a descoperit o nouă aşeza1·e aparţinînd culturii Tisa III. SăpăturiJe arheologice
întreprinse în satul Tăşad, corn. Dr{1geşti, au continuat pe cele începute
încă în 1969, l-a punctul „Cetăţaua" (aşezare hallstattiană şi dacică). Au
fost, de asemenea, continuate săpăituri1le arheologice la Biharea, în punctul topografic „Grădina C.A.P. - Baraj" din staţiunea situată la nord
de cetatea de pămînt. Au fost executate şi două săpături de salvare într-o aşezare neoliitică, la Varviz, corn. Pope~,ti şi într-o aşezare aparţi
nînd epocii de .tranziţie spre epoca bronzului, Ia Fegernic, corn. Sîrbi.
b.

Cercetări

arhivistice

şi

documentaJ·e

S-au efectuat investigaţii în fondurile: Filiala Oradea a Arhivelor
Statului; Colecţia de manuscrise a Academiei R. S. România - Bucureşti; Filiala Cluj-Napoca a Arhivelor Statului; Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca; Muzeul Mureşeni.lor clin Braşov.
Obiectivele cercetărilor au fost depistarea unor noi mărturii despre:
istoria satului Sălişte de Vaşcău (sec. XVI-XVIII); viaţa economică a
oraşului Oradea în sec. XVIII; aspecte istoriografice în revista Familifl
(1865-1906); sHuaţi,a învăţămîntului românesc din Bihor la începutul
sec. XX; Astra bihoreană în perioada interbelică; aspeote ale activităţii
Universităţii libere „Emanuil Gojdu" din Oradea (1925-1931); momente
din lupta armatei române pentru eliberarea nord-vestului Transilvaniei
în toamna anului 1944; aplicarea reformei agrare din 1945 în judetul
Bihor.
.
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II.

Lucrări ştiinţifice apărute

expoziţiei

4

de

bază,

cer(·et{tri

În 1980

DL NICOLAE CHIDIOŞAN - 1. Contribuţii la istoria tracilor din
nord-vestul Ho1nâniei. Aşezarea culturii Wietenberg de la Derşida (Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1980, 200 p.); 2. Depozitul de
unelte din fier descoperit în aşez(lrea dacică de la Tăşad, corn. Drăgeşti,
jud. Bihor, în Cruâa, X, 1980, p. 55-65.
LUCIA CORNEA - 1. Revista „Familia" seria a II-a (1926-1929).
Indice bibliografic, în Crisia, X, HIBO, p. 703-732.
Dr. SEVER DUMITRAŞCU - 1. Munţii Apuseni (Note arheologice),
în Crisia, X, Oradea, 1980, p. 15-55; 2. Descoperiri dacice în Crişana, în
Uevista Arhivelor, LVII, XLII, 2. Bucureşti, 1980, p. 176--180; 3. C<?rcetări
nrheologice de suprafaţă la Fegernicu Nou (jud. Bihor), în Crisia, X, Oradea, 1980, p. 513-517 (în colaborare cu A. Hadnagy); 4. Cercetări arheologice de suprafaţă la Petrani, cam. Pocola (jud. Bihor), în Crisia, X,
Oradea, 1980, p. 517--521 (în colaborare cu A. Hadnagy); 5. Utilitate şi
artă în cerarnica cLacică din Crişana, în Carpi,ca, XII, Bacău, 1980, p. 4553; 6. Aurel Lazăr - juristul, patriotul, democratul, în Lucrări Ştiinţi,1ice.
Oradea, 1980, p. 189-197.
Dr. VIOREL FAUR-1. Contribuţia publicaţiei orădene „Lu.crări
ştiinţifice" la reconstituirea istoriei locale, în Crisia, X, 1980, p. 321351; 2. St,atut;ele Societăţii pentru infii.nţarea unei şcoli ronuîneşti de _jcte
în Oradea (1880), în Zoe. cit., p. 483-494; 3. Societ.atea culturală „Daciu
Traiană" a studenţilor ronuîni din Bihor (1918-1919), în loc. cit., p. 495511 (în colaborare cu I. Popovici); 4. Crisia I-X (1971-1980). Jnde.1· alphabeticus, în loc. cit., p. 759-793; 5. Aspecte ale luptei românilor din
Crişana pentru afirmarea culturală între 1848-1918, în Ret'ista de istorie, Tom. 33, 1980, nr. 5, p. 873-887; 6. Docwnente desp,·e manifestările
populaţiei româneşti din Bihor împotrira legilor lui . lpponyi (1907), in
Aleşd. 1904-1979, Editat de C.C.E.S. al jud. Bihor, Orcldea, 1980, p. 225252; 7. Mărturii despre contribuţia societăţilor cultural<? din Crişo11a la
consolidarea unităţii naţionale, în Revista muzeelor şi mo11 umen telor, Hl80,
nr. 10, p. 57-66; 8. Aspecte ole luptei românilor din Crişu11a pe11t1"11
drepturi naţionale (1849-1914), în Cumidava. 1979-1980, p. 215-227;
~I. Din corespondenţa folclo1'ist11lui Vosile Salo cu Nicolae Dens11şianr1,
în Biharea, 1979-1980, p. 429-439; 1O. Consideraţii în l<?găh.l1·ă
cu stabilirea sediului redstei „Familia" la Oradea fn 1880, în Lncrări
-~tiinţi.fice, seria B, Oradea, 1978-l 97H, p. 183-188; 11. Contribuţia Prcparandi.ei din Arad la mişcarea naţionQlă din părţile 1•estice fn anii 18151817, în Satu Mare, Studii şi comunicări. IV, lf.)80, p. 181-19H (colab.
eu Gyc'•mant Ladislau şi Nicolae Hoeşan); 12. Dr. Aurel Lazăr - remarhttps://biblioteca-digitala.ro
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unitar român, în

Mărturii-evocări, On1dea, 1980, p. 442-443; 13. Din corespondenţa inedită a cărturarului bihorean Iustin Topfin, în Acta Musei Porolissensis,

HJ80, p. 727-734; 14. Manifestări ale luptei românilor crişeni pentru
u.firmare culturală şi unitate naţională la sfîrşitul sec. al XIX-lea, şi începutul secolului XX, în Muzeul Naţi01wl, 1980 (în colab. cu Mihai Apan).
GHEORGHE GORUN - 1. Aspecte ale luptei cetăţenilor din Oradea pentru autonomia oraşului ( I). Contribuţii la o istorie a oraşului Oradea în secolul al XVIII-lea, în Ci-isia, X, 1980, p. 85-104; 2. Cartea
străină intrată în biblioteca secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor
din Oradea în anul 1979, în Zoe cit., p. 749-757.
DOINA IGNAT 1. O locuinţă bordei aparţinînd culturii St:arcevo-Criş din aşezarea de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor), în Crisia,
X, 1980, p. 521-531.

III.

Lucrări ştiinţifice

elaborate

Dr. NICOLAE CHIDIOŞAN - 1. Rnport asupra cercetărilor arheologice efectuate la Tăşad, jud. Bihor, în campania 1979; 2. Stadiul actual
al cercetărilor privind cultura Wietenberg din epoca bronzului; 3. Bihorul în epoca lui Burebista; 4. Civilizaţia dacilor din Crişana fn secolele
I î.e.n.-I. e.n.; 5. Modalităţi de utilizare a materialului arheologic pentru Jorrnarea unor noţiuni istorice la tineretul şcolar; 6. Pagini din istoria Bihorului în timpul primului stat dac centralizat şi independent condus de Burebist;a; 7. Aşezările traco-dacice din Bihor - capitol important din nwnograf ia judeţului; 8. Contribuţii arheologice şi numismatice
la cunoaşterea dacilor din nord-vestul Rornâniei în secolele II-I î.e.n.;
~- Complexe rituale hallstattiene în nord-vestul României; 10. Despre
complexul cultic Coţofeni descoperit în peştera Moanei din jud. Bihor;
11. Principii şi metode de educaţie ştiinţifică ·a maselor, aplicate de cercetători:i muzeografi cLe la Muzeul Ţării Crişur-ilor (în colaborare cu
cu M. Faina).
LUCIA COHNEA 1. ,,Astra" b'ihoreană în perioada 1919-1926;
2. Aspecte ale activitiiţii despărţămînt11lui Beliu. al „Ast'rei" în perioada
interbelică; 3. Fotografia în cadrul colecţiilor secţiei de istortie a Muzeului Ţării Crişurilor; 4. Istoria contemporană - capitol importxmt din
monografiile aşezărilor urbane şi rurale; 5. Contribuţia revistei „Familia"
( 1865-1906) la cunooşterea activităţii unor personalităţi ale ist:oriografiei europene; 6. Aspectie ale activităţii Universităţii Libere „Emanuil
Gojdu" din Oradea (1925-1931); 7. Aspecte ale activităţii de~părţămîn
tului Salonw. al „Astrei" în perioada interbelică.
Dr. SEVER DUMITRAŞCU - 1. Cermnica neagră-zgrunţwroasă datind din sec. VI e.n. descoperită în Crişana.
Dr .. VIOREL FAUR - 1. Referiri la revistn „FomJilia" şi biografia
lui Iosif Vulcan în corespondenţa lui Fr. Hossu-Langin; 2. Interferenţe
https://biblioteca-digitala.ro
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culturale româno-maghiare (I) (în colaborare cu I. T6th); 3. Reflecuirea
realităţilor social-politice în paginile revistei „Vulturul"; 4. Partici]Xl.rea
românilor bihoreni la evenimentele revoluţionare din 1848-1849; 5. Contribuţii la istoricul satului Sălişte de Vaşcău; 6. Mărturii bihorene ale
unităţii noastre culturale (1842-1848); 7. Turneele muzicale în Bihor ale
unor mari interpreţi din România - mărturii ale unităţii noastre culturale; 8. Noi documente şi menwrii despre luptele pentru eliberarea Crişanei şi Banatului în toamna anului 1944 (colaborare cu Valeriu A. Giuran) 9. Istoricul bibliotecii Casinei Ramâne din Beiuş (1871-1918); 10.
Contribuţia lui Moise Popovici la cercetarea unor monumente bihoren~,
a cărţilor şi manuscriselor ranuîneştt (1903-1911 ); 11. Mărturii despre
cont:actele culturale ale intelectualilor români şi maghiari din Bihor în
secolul XIX (în colaborare cu I. T6th); 12. Lupta românilor bihoreni p~ntru libertate şi drepturi naţionale l,a începutul sec. XX (în colaborare cu
M. Apan); 13. Semnificaţii istorico-culturale in corespondenţe aflate în
colecţia secţiei de istorie a 1Wuzeului Ţării Crişurilor; 14. Evoluţia cercetărilor monografice avînd ca obiect istoria aşezărilor bihorene; 15. Revist;a „Familia" despre realităţile sociale bihorene; 16. Revist;a „Familia"
despre calamităţile naturale; 17. Lupta mnselor populare din Bihor pentru dreptate socială şi naţională (1905-1915) (în colaborare ou M. Apan);
18. Cercetarea istorică bihoreană în contextul bibliografiei istorice a României (1974-1979); 19. Schimbări în concepţia redacţională a lui Iosi_(
Vulcan după. mutarea redacţiei revistei „Familia" la Oradea.
GHEORGHE GORUN - 1. Conscrierile urbariale ale localităţii Ce.fa
de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea; 2. Un document referitor la starea
ţărănimii de pe domeniul Beliu, la mijlocul secolului al XVIII-Zea; 3. Citeva consideraţii referitoare la valoarea colecţiei de carte veche a secţiei
de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor; 4. Aspecte ale dezvoltării comerţului orădean în a doua jumătate a veacului al XVIII-Zea; 5. Situaţia economică şi demog.,.,afică a localităţii Cefa în a doua jumătate a secolului
al XVIII-Zea; 6. O propunere de înfiinţare a unui muzeu naţional de etnografie, în coloanele revistei „Familia"; 7. Fortificaţii bihorene în lupta
pentru apărarea principatului transilvănean autonom,: 8. Realităţi sociale bihorene din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; 9. Condiţia
ţărănimii bihorene din secolul al XVIII-Zea oglindită în actele petiţionare;
10. Exploatarea pădurilor d.in sudul Bihorului în cursul secolului al
XV III-lea; 11. Schin~l de publicaţii ştiinţifice. Consideraţii în legătură
cu rezuluitele obţinute de secţia de istarie a Muzeului Ţării Crişurilor;
12. Puncte de vedere asupra rolului breslelor în viaţa oraşului Oradea in
secolul al XVIII-Zea; 13. Contribuţii la istoria breslei croitorilor din Oradea în secolul al XVIII-Zea.
DOINA IGNAT - 1. Săpăturile arheologice de 1,a Su.placu de Barcău
din anul 1979; 2. Tipuri de locuinţe a.parţinînd culturii Starcevo-Criş în
Bihor; 3. Consideraţii asu.pra culturii Starcevo-Criş in Bihor; 4. Noi descoperiri neolitice în Bihor; 5. Semnificaţia descoperirilor arheologice privind începuturile istoriei străuechi a Bihorului; 6. .4Jezarea neolitică
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aparţinînd

culturii Baden de la Fegernic ( jud. Bihor) 7. Pl,asti.ca neoliMuzeului 'Ţării Crişurilor; 8. Mărturii despre epoca neolitică pe teritoriul oraşului Oradea; 9. Rezultatele cercetărilor privind
epoca neolitică în Bihor.
GHEORGHE PINŢA - 1. Note privind valorificarea patrimoniului
de istorie contemporană în două uzine orădene.
tică

în

colecţiile

IV.

Participări

cu

lucrări

la sesiuni

ştiinţifice

1. A XIV-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetări
lor arheologice din anul 1979 (Tulcea, 20-23 martie 1980): N. Chidioşan (lucr. 1, cap. III); S. Dumitra ş cu, Raport preliminar asupra
săpăturilor arheologice efecttwte în 1979 1,a Biharea (jud. Bihor); D. Ignat
lucr. 1, cap. III).
2. 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent (Oradea, Muzeul Ţării Crişuri lor, 28-29 martie): N. Chidioşan (lucr. 3, cap. III), L. Cornea (lucr. 1, cap. III), V. Faur (lucr. 1-2,
cap. III); D. Lgnat (lucr. 2, oap. III); Gh. Gorun (lucr. 1, cap. III).
3. Spiritualitatea geto-dacilor: moşteniri în creaţia românească (Muzeul de istorie al municipiului Bucureşti, 14 aprilie 1980): S. Dumitrnşcu,
Artă şi utilitate în ceramica geto-dacilor în zona Crişurilor.
4. 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent condus de Burebista (Satu Mare, Muzeul judeţean, 25-26 aprilie)
N. Chidioşan (lucr. 2, cap. III), S. Dumitra ş cu, Consideraţii generale privind cultura dacică în nord-vestul Transilvaniei; D. Ignat (lucrarea 3, oap. III).
5. 2050. Permanenţă şi continuitate (Timişoara, Muzeul Banatului,
8-10 mai); V. Faur (lucrarea 3, cap. III).
6. 2050 de ani de viaţă statală pe meleagurile arădene (Arad, Muzeul
judeţean, 10-11 mai): N. Chidioşan (lucrarea
4, cap. III); L. Cornea
(lucrarea 2, cap. III); S. Dumitraşcu, Descoperiri hallstattJiene tracice la
Biharea (în colaborare cu I. Emodi); V. Faur (lucrarea 12, cap. III);
G. Gorun (lucrarea 2, cap. III); D. Ignat (lucrarea 4, cap. III).
7. Valori patrimoniale bihorene şi rolul lor în educaţia ştiinţifică a
tineretului (Oradea, Muzeul Ţării Crişurilar, 14-15 mai); N. Chidioşan
(lucrarea 5. capitolul III); L. Cornea (lucrar,ea 3, cap. III); S. Dumitra~cu
(lucrarea Consideraţii privind cercetarea ştiinţifică cu specific patrirrwnial la Muzeul 'Ţării Crişurilor); V. Faur (lucrarea 13, cap. III), G. Gorun
(lucrarea 3, cap. III), Gh. Pinţa (lucrarea 1, cap. III).
8. ContJinuitatea multimilenară (Cluj-Napoca, Muzeul de Istorie a
Transilvaniei, 27-29 mai): S. Dumitraşcu (lucrarea Un atelier de olărie
(Latene) descoperit ia Biharea); V. Faur (lucrarea 4, cap. III); Gh. Gorun
(lucrarea 4, capitolul III); D. Ignat (lucrarea 7, cap. III).
9. Momente din isroria aşezărilor bihorene (Oradea, Muzeul Ţării
C~urilor, 7 iunie 19,80): L. Cornea (lucrarea 4, cap. III); S. Dumitra,şcu
26 - Cnsla '81
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V. Faur (lucrările 5 şi, 14, oap. III), G. Gorun (lucrarea 5, cap. III): D. Iv-nat (lucrarea 9, cap. III).
10. 115 ani dP la apariţia revistei „Familia" (1865-1980) (Oradea
Muzeul memorial „Iosif Vulcan", 12 iunie Hl80): L. Cornea (lucrarea 5,
cap. III); V. Faur (lucrările 15-16, cap. III); Gh. Gorun (lucrarea fi,
cap. III): S. Dumitraşcu (Crişana în concepţia lui Iosif Vulcan).
l l. 2050 de ani de la întemeierea primului stat dac centralizat şi independent (Oradea, Cabinetul judeţean Bihor pentru activitatea ideologică
şi politico-educativă, 20 iunie): N. Chidioşan (lucrarea 6, cap. 111); S. Dumitraşcu (lucrarea Realizări istoriogra.fice privind cercetarea cirilizaţiei
geto-dacice din Crişana (1965-1980); V. Faur (lucrările 6 şi 17, cap. III);
D. Ignat (lucrarea 5, cap. III).
12. 2050 de ani de ia crearea primului st;at dac centralizat condus de
Burebista (Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie, 20-21 iunie): N. Chidioşan ('lucrarea 8, cap. III): V. Faur (lucrarea 9, cap. III): Gh. Gorun
(lucrarea 7, cap. III).
13. Săptămîna muzeelor ieşene (Iaşi, Complexul muzeal, o-9 oct.);
N. Chidioşan (lucrarea 9, cap. III): V. Faur (lucrările 7 şi 11); Oh. Gorun
(lucrarea 8, capitolul III).
14. Pagini de etnogrofie bihoreană (Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor,
23 octombrie): V. Faur ('lucrarea 10, carp. III): Gh. Gorun (lucrarea 9,
cap. III).
15. Muzeul contemporan - factor activ în realizarea educaţiei socialiste a oamenilor muncii (Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, 14-15 noiembrie) N. Chidioşan (lucrarea 11, cap. III); L. Cornea (lucrareia 6, cap. III):
S. Dumiitraşcu (Materiale de epocă postronwnă descopPritc> la Biharea
(sec. V-VI) şi Contribuţii la cunoaşterea activităţii mnane din Munţii
Apuseni (antichitatea); V. Faur (lucrarea 8, capitolul III); G. Gorun (lucrarea 10 şi 11, carp. III): D. Ignat (lucrarea 8, cap. III).
16. Oameni din Bihor (Oradea, Biblioteca judeţeană, 21-22 noiembrie): L. Cornea (lucrarea 7, cap. III): V. Faur (lucrarea 18, cap. III):
Gh. Gorun (lucrarea 12, cap. III).
17. Unitnte. continuitate şi independenţă (Zalău, Muzeul de istorie şi
artă, 6-7 decembrie): N. Chidioşan (lucrarea 10, cap. III); V. Faur (lucrarea 9, oop. JIT); D. Ignat (lucrarea 6, cap. III).
rn. Sesiunr> jubiliară „FamiUa" (1865-1880-1980) (Oradea, Liceul
de filologie-istorie, 13 decembrie): V. Faur (lucrarea 19, cap. III).
Putem afirma că muzeografii secţiei au desfăşurat, în cursul anului
l ~80, pe lînQă celelalte aotiviităţi specifice, şi o remarcabilă activitate de
cercetare ştiinţifică. Rezultatele acesteia au fost finalizate în 2fi lunări
tipărite deja şi alte 61 redactate. Ele au fost util şi prompt valorificate
pri111 participarea membrilor secţiei de istorie la 18 sesiuni ştiinţifice organizate fie la Oradea, fie m alte cent.re ale ţării. Nu în ultimul Iind
trebuie să evidenţiem efortul colectivului de a edita cel de-al X-lea număr al anuarului Crisia.
https://biblioteca-digitala.ro

