
ACADEMIA ROMÂNĂ
COMISIA DE ISTORIE A ORAŞELOR DIN ROMÂNIA

INFORMAŢII PRIVIND
ISTORIA ORAŞELOR

________________________________________________________________________________
Nr. 169 Sibiu, ianuarie-martie 2016

ACADEMIA ROMÂNĂ – Comisia de Istorie a Oraşelor din România
COMPLEXUL MUZEAL JUDEȚEAN NEAMȚ

Organizează sesiunea de comunicări ştiinţifice
Locul centrelor istorice în contextul urban actual

Piatra Neamț, 19-21 mai 2016

Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, ediția a XXIII-a, 2016

Comisia de Istorie a Oraşelor din România și-a propus ca sesiunile sale anuale să fie
organizate în cât mai multe centre urbane, pentru a-și face cunoscută activitatea în diferite regiuni
ale țării. Anul acesta, CIOR beneficiază de acceptul colegilor de la Complexul Muzeal Județean
Neamț, pentru a colabora la organizarea sesiunii din 2016. În urma consultării membrilor
Comitetului Comisiei, cu acordul gazdelor, tema aleasă pentru această ediție a sesiunii este Locul
centrelor istorice în contextul urban actual. Manifestarea de la Piatra Neamț va avea loc în perioada
19-21 mai 2016.

Posibile subiecte de abordat în cadrul temei, propuse de domnul prof. univ. dr. Teodor
Octavian Gheorghiu:

– definirea zonei istorice din punct de vedere istoric și arheologic;
– definirea zonei istorice din punct de vedere urbanistic şi arhitectural;
– aspecte social-economice caracteristice centrului istoric, în raport cu restul oraşului;
– legislaţia referitoare la zona istorică;
– zone istorice urbane; zone istorice rurale;
– componentele zonei istorice (situri arheologice, tramă stradală / spaţiul public, parcelar,

arhitecturi majore istorice, noi elemente) şi evoluţia lor ca urmare a cercetării;
– administrarea zonei istorice în sine şi în raport cu restul oraşului;
– componentele naturale ale zonelor istorice;
– documentarea zonelor istorice urbane (istorie, arheologie, cartografie, fotografie etc.);
– cercetarea zonelor istorice urbane în România, în raport cu cea europeană;
– protecţia zonelor istorice urbane româneşti şi practica europeană;
– integrarea zonei istorice în dezvoltarea urbană actuală;
– tendinţe actuale de operare în zonele istorice româneşti;
– publicistica referitoare la centrele istorice urbane;
– centrul istoric în conştiinţa societăţii, în trecut şi acum;
– zonele istorice şi exploatarea lor turistică.
Potrivit tradiției, vom aborda și istoria orașului-gazdă, sub toate aspectele.
Pe lângă aceste sugestii pot fi alese, desigur, și alte subiecte care se încadrează în tema

generală, Locul centrelor istorice în contextul urban actual.
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ACADEMIA ROMÂNĂ – Comisia de Istorie a Oraşelor din România
COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Organizează sesiunea de comunicări ştiinţifice
Locuri ale memoriei în spațiul urban

Bistrița, 28-29 mai 2016

La propunerea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, Comitetul Comisiei de Istorie a
Orașelor din România a hotărât să colaboreze la organizarea sesiunii de comunicări științifice
Locuri ale memoriei în spațiul urban, care va avea loc în 28-29 mai 2016, la Bistrița. Organizatorii
au în vedere sensul dat noțiunii de „loc al memoriei” de istoricul francez Pierre Nora, la sfârșitul
secolului trecut. Locurile memoriei implică spațiul și timpul și contribuie la formarea reperelor din
memoria colectivă pentru valorile unei societăți. Locurile memoriei pot fi locuri propriu-zise,
artefacte, dar și evenimente sau personalități care au influențat și influențează societatea până
astăzi, îi oferă jaloane ale existenței sale. Ele au un caracter concret, dar în același timp au
semnificație memorială, ideologică, științifică. Rolul lor este de a stăvili uitarea, de a conferi un
anumit statut unor evenimente istorice, de a marca timpul și spațiul.

Avem în vedere, în principal, acele „locuri ale memoriei” aflate în centrele urbane. Acestea
pot fi locuri ale memoriei de interes general, pentru întreaga țară, dar pot fi legate și de identitatea
locală, pot reprezenta în memoria publică un simbol al orașului respectiv (de exemplu, Biserica
Neagră la Brașov, Turnul Sfatului la Sibiu, Palatul Culturii sau Parcul Copou de la Iași, Ateneul din
București etc). Asemenea locuri pot fi: muzee, biblioteci, arhive, spații publice (piețe, parcuri,

Locul centrelor istorice în contextul urban actual
Piatra Neamț, 19-21 mai 2016

Formular de înscriere (data limită 15 aprilie 2016)

Către Comisia de Istorie a Oraşelor din România
Bulevardul Victoriei nr. 40, 550024 Sibiu

și la adresele de e-mail andaluciaspanu@yahoo.com și vasileciobanu47@yahoo.com

Subsemnata/subsemnatul .............................................................................................
(titlul ştiinţific, numele şi prenumele)

de la .................................................................................. din ..............................................
(instituţia) (localitatea)

Intenţionez să prezint comunicarea: ......................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................. pentru care anexez rezumatul solicitat.

Adresa mea este ...........................................................................................................
(stradă, nr., bl., ap., cod, localitate, telefon, e-mail)

................................................................................................................................................

Semnătura ..........................................
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străzi, promenade), edificii reprezentative, cimitire, monumente de for public și monumentele
istorice în general, situri arheologice, fortificații, simboluri (inclusiv steag, imn), promenade etc.
Pentru orașele noastre, locuri ale memoriei pot fi și târguri, festivaluri, tradiții, obiceiuri, intrate în
memoria colectivă ca elemente identitare proprii întregii așezări sau doar ale unei etnii. Semnifi-
cația acestor locuri s-a putut schimba de la o epocă la alta; alteori unele locuri ale memoriei au
dispărut, pentru a reveni peste timp în atenția generală.

Este de dorit ca în abordările noastre să apară rolul și semnificația locurilor memoriei în
construirea identității unui centru urban, a unor grupuri de populație sau a locuitorilor întregii țări,
grija pentru locurile memoriei în diferite perioade istorice, metamorfozele locurilor istorice etc.

Organizarea a două manifestări științifice în acest an poate oferi posibilitatea de a participa
unui număr sporit de colegi. Desigur, este posibilă prezența la ambele manifestări. Diferența de doar
o săptămână între cele două sesiuni se datorează faptului că la Bistrița trebuia să fie organizat un
simpozion la această dată și am considerat oportun să nu refuzăm invitația.

*

* *

Vă rugăm să ne trimiteţi, până la 15 aprilie a.c., titlul şi rezumatul comunicării (între 10 şi
20 de rânduri) pe care intenţionaţi să o susţineţi la sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Oraşelor
din România de la Piatra Neamț, sau/și la simpozionul de la Bistrița. Pentru ambele manifestări, la
alegerea temei abordate vă rugăm să aveți în vedere că timpul de prezentare acordat fiecărei
comunicări este de 15 minute. Până la 25 aprilie a.c. veți fi anunțați dacă propunerea/propunerile
de comunicare a/au fost acceptată/e. Atât la Piatra Neamț cât și la Bistrița, cazarea și masa vor fi
asigurate de către organizatori, iar cheltuielile în legătură cu transportul revin participanților.

Locuri ale memoriei în spațiul urban
Bistrița, 28-29 mai 2016

Formular de înscriere (data limită 15 aprilie 2016)

Către Comisia de Istorie a Oraşelor din România
Bulevardul Victoriei nr. 40, 550024 Sibiu

și la adresele de e-mail andaluciaspanu@yahoo.com și vasileciobanu47@yahoo.com

Subsemnata/subsemnatul .............................................................................................
(titlul ştiinţific, numele şi prenumele)

de la .................................................................................. din ..............................................
(instituţia) (localitatea)

Intenţionez să prezint comunicarea: ......................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................. pentru care anexez rezumatul solicitat.

Adresa mea este ...........................................................................................................
(stradă, nr., bl., ap., cod, localitate, telefon, e-mail)

................................................................................................................................................

Semnătura ..........................................
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Semnalăm apariția volumului XXIII al revistei „Historia Urbana” (București: Editura
Academiei Române, 2015, 274 p., 20 lei). Acest număr conține, în principal, o parte dintre
comunicările susținute la sesiunea anuală de comunicări Relațiile sat-oraș, organizată de
Comisia de Istorie a Oraşelor din România și Complexul Muzeal Național „Astra” Sibiu, în
zilele de 23-24 iunie 2014, la Sibiu, dar și articole ce abordează alte teme, note de lectură și
prezentări de manifestări științifice.
Pentru procurarea revistei, cea mai bună soluție este abonamentul. Volumul XXIII, dar și
numere din anii anteriori se mai pot găsi la Editura Academiei și la redacția din Sibiu.

Romanian Academy
Commission for the History of Towns in Romania

INFORMATION ABOUT URBAN HISTORY

Summary

The current edition of the Newsletter contains thematic benchmarks concerning two events: the
annual Session of the Commission (Piatra Neamț, 19th–21st of May) presenting “The place of
Historical Centers within present-day Urban Context”, and the Scientific Session “Memory Sites in
the Urban Areas” (Bistrița, 28th–29th of May), as well as the registration form for those participants
who will contribute with papers (the deadline is 15th of April 2016 for both events). The Newsletter
also contains information about the printing of the latest issue of the Journal “Historia Urbana”.

Rumänische Akademie
Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN

Resümee

Die vorliegende Ausgabe des Informationsblattes beinhaltet die thematischen Anhaltspunkte
bezüglich der zwei folgenden Ereignisse: die Jahrestagung der Kommission (Piatra Neamț, 19–21
Mai), die heuer „Die Stellung der Historischen Zentren im heutigen urbanen Kontext“ zum Thema
hat, und die wissenschaftliche Tagung „Orte der Erinnerung in den städtischen Gebieten“ (Bistritz,
28-29 Mai), sowie das Einschreibeformular für Teilnehmer mit Referaten (Frist 15. April 2016 für
beide Veranstaltungen). Das Infoblatt enthält auch Informationen bezüglich der Print-Ausgabe der
Zeitschrift „Historia Urbana“.
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