ACADEMIA ROMÂNĂ
COMISIA DE ISTORIE A ORAŞELOR DIN ROMÂNIA

INFORMAŢII PRIVIND
ISTORIA ORAŞELOR
___________________________________________________________________________
Nr. 154
Sibiu, iunie-octombrie 2011

Procesul-verbal al Adunării generale
a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România
Brăila, 27 mai 2011
Cu prilejul sesiunii naţionale a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România Viaţa
cotidiană urbană, găzduită de Muzeul Brăilei, în intervalul, 27-29 mai 2011, s-a desfăşurat şi
Adunarea generală a CIOR.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Raport de activitate de la Adunarea generală de anul trecut până la zi.
2. Dezbateri asupra raportului.
3. Stabilirea tematicii viitoarelor manifestări ştiinţifice.
4. Aprobarea noilor membri înscrişi în CIOR.
5. Diverse.
Raport de activitate al CIOR pentru perioada 27 octombrie 2010 – 27 mai 2011.
Adunarea generală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România din acest an este ocazionată
de Sesiunea anuală de comunicări organizată cu generozitate şi competenţă de Muzeul Brăilei
prin dl. prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul acestui lăcaş de cultură şi echipa sa de
muzeografi. Mulţumim călduros acestor colegi pentru ospitalitatea lor, pentru buna organizare
a întâlnirii noastre din acest an.
În exact jumătate de an cât a trecut de la întâlnirea noastră din 2010, activitatea Comisiei a evoluat în mod obişnuit, constând din activitatea individuală de investigare a trecutului
oraşelor, continuarea muncii la proiectele mari, pregătirea şi editarea publicaţiilor.
O problemă constantă este creşterea numărului de membri, acţiune la care suntem
deficitari. În cele şase luni supuse analizei am primit o singură înscriere, aceea a doamnei dr.
Maria Emilia Ţiplic, cercetătoare la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. S-au
înscrie în timpul sesiunii doamna Elena Gheorghe şi domnii Constantin Ardeleanu, Costin
Emilian Croitoru, George Daniel Ungureanu. Comitetul CIOR recomandă adunării generale
aprobarea acestor înscrieri, potrivit statului.
Se impune ca toţi membrii Comisiei să aibă o preocupare mai susţinută pentru a
îndrepta spre CIOR cât mai mulţi cercetători interesaţi de trecutul centrelor urbane; avem în
vedere îndeosebi faptul că unii dintre noi sunt universitari, au cursuri şi seminarii, îndrumă
doctoranzi care pot fi convinşi să ni se alăture. Avem încă mulţi colegi muzeografi, arhivişti,
urbanişti, arhitecţi, universitari care încă nu ne sunt alături. Cauze sunt mai multe.
În ultimele şase luni a avut loc o singură şedinţă a Comitetului CIOR, în Sala de
Consiliu a Academiei Române, în 10 februarie 2011. În cadrul şedinţei s-a abordat
organizarea sesiunii actuale, a altor manifestări ştiinţifice, au fost discutate proiectele mari ale
CIOR şi situaţia publicaţiilor periodice.

În aceeaşi perioadă, la Sibiu s-au făcut pregătirile necesare, selecţie, program pentru
sesiunea actuală, dar au continuat pregătirile începute încă de anul trecut, pentru găzduirea
simpozionului Comisiei Internaţionale de Istorie a Oraşelor din 9–10 septembrie 2011, cu
tema Oraşul şi spaţiile sale. În momentul de faţă echipa de la Sibiu (Paul Niedermaier,
Anda-Lucia Spânu) au rezolvat problemele principale (program, local de desfăşurare, cazarea,
excursia oaspeţilor din alte ţări).
Publicaţiile CIOR. În intervalul octombrie 2010–mai 2011 au continuat lucrările la
marile proiecte ale Comisiei:
– Atlasul istoric al oraşelor din România (coordonator Dan Dumitru Iacob) – a apărut anul
trecut la Editura Enciclopedică, fascicula Siret, iar în acest an este programată fascicula Brăila.
Anul viitor va începe lucrul la fascicula consacrată unui oraş transilvan, probabil Târgu Secuiesc.
– Dicţionarul istoric al oraşelor din România (coordonat de Anda-Lucia Spânu şi Maria
Emilia Ţiplic) este în lucru. Facem apel şi pe această cale la membrii CIOR care s-au angajat să
elaboreze anumite „voci” să-şi trimită contribuţiile.
– Bibliografia istorică a oraşelor din România urmează să fie continuată.
– Historia Urbana a fost evaluată la B+ şi este în baza de date internaţională CEEOL.
Volumul XIX/2011 a fost pregătit pentru tipar şi urmează să fie predat Editurii Academiei.
Deoarece Editura acordă prioritate la tipar acelor periodice care îi oferă sponsorizări, fie şi
parţiale, pentru a asigura apariţia la timp, până la sfârşitul lunii noiembrie a.c., ceea ce permite o
clasare bună a revistei în perspectivă, propunem adunării spre dezbatere şi aprobare ideea de a
se sponsoriza revista parţial, cu o sumă din contul Asociaţiei „Civitas Nostra”.
– Din buletinul Informaţii privind istoria oraşelor au apărut în intervalul discutat
numerele 151-153.
Ambele publicaţii periodice pot şi trebuie să fie mai mult sprijinite prin contribuţiile
membrilor CIOR, de la care se aşteaptă prezentări de cărţi şi periodice de specialitate, note
despre manifestări ştiinţifice, vernisaje de expoziţii muzeale privind trecutul centrelor urbane etc.
Situaţia financiară a CIOR. Până la 30 aprilie 2011 erau în contul Comisiei
(Asociaţiei „Civitas Nostra” 7.672, 37 lei, adunaţi în principal din cota 2% din impozitele
unora dintre noi, dirijată spre contul CIOR. Din cotizaţiile membrilor s-au adunat în 2010 540
lei, din care au fost utilizaţi 334 lei pentru editarea şi distribuirea buletinului „IIO”. În 2011 sau adunat până în prezent 260 de lei.
Reamintim şi de această dată că, întrucât CIOR nu este persoană juridică, a fost
înfiinţată Societatea „Civitas Nostra”. Societate pentru studiul istoriei oraşelor, ai cărei
membri sunt cei ai Comisiei. În consecinţă, sumele pe care le avem sunt gestionate prin contul
acestei societăţi, deschise la Raiffeisen Bank. Cheltuieli din acest cont nu s-au făcut în
ultimele şase luni decât pentru plata contabilului care a încheiat bilanţul contabil anual.
Supunem dezbaterii şi aprobării Dvs. acest raport de activitate, cu speranţa că la
viitoarea adunare generală vom putea prezenta o activitate mai bogată, cu mai multe rezultate
ale strădaniilor noastre ştiinţifice.
După discuţii, raportul de activitate a fost aprobat. De asemenea, adunarea a votat în unanimitate primirea noilor membri propuşi de comitet şi utilizarea, în caz de nevoie, din fondurile
Asociaţiei „Civitas Nostra”, pentru tipărirea revistei Historia Urbana, a unei sume de până în 1000 lei.
Adunarea a discutat şi aprobat ca buletinul Informaţii privind Istoria Oraşelor să apară
în viitor numai în ediţie electronică, ce poate fi accesată la http://www.icsusib.ro/main/
index.php?s=3ecbefa7ee81ac5d6819d954ca7a4cb9&f=change&idroot=32. Există şi varianta
abonării la acesta, prin opţiunea Înregistrare din secţiunea Newsletter a site-ului menţionat.
Anunţăm pe această cale că acesta este ultimul număr tipărit al buletinului IIO.
În privinţa viitoarei sesiuni a CIOR, domnul Emil Păunescu a avansat propunerea ca Muzeul
Judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu să găzduiască manifestarea de anul viitor.
Preşedinte CIOR Vasile Ciobanu

Congresul societăţilor istorice şi ştiinţifice din Franţa la cea de a 137-a
ediţie, cu tema Compoziţie(i) urbană(e), Tours, 23-28 aprilie 2012
Prin intermediul domnului Michel Tanase, CIOR a primit o invitaţie oficială de a
participa la Congresul societăţilor istorice şi ştiinţifice din Franţa, din 23-28 aprilie 2012, ce va
avea o temă generoasă, Compoziţie(i) urbană(e), care poate interesa şi membrii CIOR.
Organizatorii propun un plan tematic detaliat al congresului. Redăm aici doar titlurile
secţiunilor: Compoziţia urbană; Forme şi scări; Actorilor compoziţiei urbane Compoziţie urbană şi
reţele; Natură(i) şi compoziţie urbană; Reprezentarea oraşelor şi compoziţiile lor şi
Dimensiunile sensibile ale compoziţiei urbane. În cadrul congresului vor fi organizate şi patru
colocvii: Protecţia socială în spaţiul urban: locuri, beneficiari, meserii, Arheologie urbană,
Care sunt formele spaţiale pentru dezvoltarea urbană durabilă? şi A construi oraşul
(aprovizionarea cu materiale litice şi organizarea marilor şantiere urbane din Antichitate până în
timpurile moderne).
Propunerile de comunicări (data limită 1 noiembrie 2011) trebuie însoţite de un rezumat
în limba franceză şi vor fi studiate de un comitet. Fiecare comunicare acceptată are la dispoziţie 20 de minute pentru prezentare. Taxa de participare este de 30 €. Datele de contact
pentru înscrierea la congres sunt telefon: 33(0)155958964, fax: 33(0)155958966, e-mail:
congres@cths.fr, adresa poştală: CTHS – 137e Congrès 110 rue de Grenelle 75357 Paris Cedex 07.
Înscrierea se poate face şi on-line la http://www.cths.fr. aici se poate găsi fişa de
înscriere care trebuie completată (nu avem spaţiul necesar pentru a o reproduce aici). Autorii
trebuie să-şi precizeze neapărat titlul sau funcţia. Înscrierile trebuie trimise până la 1
noiembrie 2011.
Vasile Ciobanu

Colocviul Comisiei Internaţionale pentru Istoria Oraşelor (CIIO)
Sibiu, 8-10 septembrie 2011
CIIO s-a înfiinţat în 1955 şi este afiliată Comitetului Internaţional de Ştiinţe Istorice. Ea
este compusă din 50 de membri cooptaţi. Scopul Comisiei este abordarea comparativă a
cercetărilor, în mod unitar în timp şi spaţiu, a istoriei oraşelor, realizarea unor instrumente de
cercetare comune şi facilitarea contactelor între cercetătorii istoriei urbane.
Din anul 1975, România s-a afiliat acestei Comisii fiind reprezentată, succesiv, de către
prof. univ. dr. Samuil Goldenberg din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Paul Niedermaier din Sibiu
şi, din 2008, de când domnul Niedermaier a devenit membru de onoare, de conf. univ. dr.
Laurenţiu Rădvan din Iaşi.
Între 8 şi 10 septembrie 2011 s-a desfăşurat la Sibiu Colocviul CIIO, la carea au
participând 50 de cercetători, cea mai mare parte a acestora (40) fiind din străinătate (Austria,
Belgia, Cehia, Croaţia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie,
Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, Slovenia, Suedia şi Ungaria). Organizatorii manifestării
au fost CIOR, Asociaţia „Civitas Nostra” şi Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu,
supervizarea ştiinţifică fiind asigurată de CIIO.
În prima zi a întâlnirii, 8 septembrie 2011, au fost prezentate cinci comunicări: Keith
Lilley (Belfast), Conceptualizing the city: historical mapping, spatial theory and the
production of urban spaces; Ferdinand Opll (Viena), Topographical naming in medieval
towns as a mirror of spatial perception; Peter Clark (Helsinky), European City and Green
Space in the 19th and 20th Centuries; Laurenţiu Rădvan (Iaşi), Urban space in the Romanian

Principalities of the Middle Ages: organized or random development? Views in Romanian
historiography; Paul Niedermaier (Sibiu), Raumgestaltung in den mittelalterlichen Städten
Transsilvaniens, care au suscitat interesante şi animate dezbateri din partea celor prezenţi.
A doua parte a zilei a fost divizată în două intervale distincte. Pentru început a avut loc
şedinţa Comisiei Internaţionale pentru Istoria Oraşelor, unde s-au discutat probleme administrative şi au fost ţinute alegeri ale Consiliului Comisiei pentru următorii ani. Preşedinte al
Comisiei a fost reales prof. univ. dr. Michel Pauly (Luxemburg).
Mai apoi s-a desfăşurat o şedinţă dedicată Atlaselor oraşelor. Sarah Gearty (Dublin), a
prezentat The Irish Historic Towns Atlas: online possibilities, completări şi intervenţii având
Anngret Simms (Dublin), Katalin Szende (Budapesta), Keith Lilley (Belfast) şi Howard
Clarke (Dublin).
Cea de a doua zi a Colocviului, 9 septembrie 2011, a fost şi ea împărţită în două întâlniri
de lucru. În prima parte a zilei au fost patru prezentări: Sandrine Lavaud (Bordeaux), L'hinterland
de Bordeaux au miroir de son espace défensif durant la guerre de Cent ans; Jean-Pierre Poussou
(Paris), Le dévelopement des hinterlands urbains en France au XVIIIe siècle en liaison avec
l'expansion du commerce maritime; Caroline Le Mao (Bordeaux), Les arsenaux dans les
villes portuaires françaises des XVIIe-XVIIIe siècles [Arsenalele în oraşele-port franceze din
secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea] şi Howard Clarke (Dublin), Medieval Dublin and its
hinterland, fiecare dintre acestea dând ocazia unor discuţii suplimentare, punctuale.
În a doua parte a zilei au prezentat Maria Ţiplic (Sibiu), The role of commercial
privileges in the evolution of urban space in the Saxon towns from Transylvania (XIVth-XVth
centuries) şi Dan Dumitru Iacob (Sibiu), From the medieval market to the modern square.
The modernization of markets in Iaşi in the first half of the 19th century, ambii cercetători
români trebuind să răspundă numeroaselor întrebări ale invitaţilor străini, interesaţi de mai
multe aspecte ale realităţii spaţiului nostru.
Ultima zi a fost una plină, în 10 septembrie 2011 având loc excursia documentară
Patrimoniul Mondial Cultural Transilvănean, pe itinerariul Sibiu – Valea Viilor – Biertan –
Sighişoara şi retur.

Anda-Lucia Spânu
A apărut tomul XIX/2011 al revistei Historia Urbana, indexat în Central and Eastern European
Online Library (CEEOL): http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9b66d4aefe27-4b86-aff9-b170d61d381c. Sumarul, rezumatele şi recenziile revistei pot fi accesate şi pe
site-ul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu la adresa http://www.icsusib.ro/main/
index.php?s=25ad0cce93e8a0a2dbd3bd80cb647c67&f=change&idroot=96.
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STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN
Resümee
Die vorliegende Ausgabe des Informationsblattes, die letze die in gedruckter Form erscheint,
enthält das Protokoll der Mitgliederversammlung der Städtegeschichtekommission Rumäniens
(Brăila, 27. - 29. Mai 2011), die Besprechung des Kolloqiums der Internationalen Städtegeschichtekom-mission (Sibiu, 8.-10. September 2011) sowie Informationen über den Kongress
der historischen und wissenschaftlichen Gesellschaften Frankreichs zum Thema der Gliederung der Städte, der in der Zeitspanne vom 23. bis zum 28. April 2012 in Tours abgehalten wird.
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