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ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII ROMÂNE
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COMUNICAT DE PRESĂ

Caransebeş

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

COMUNICAT DE PRESĂ

Ziua Naţională a Culturii Române

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Colegiului Naţional C.D. Loga Caransebeş organizează Ziua Naţională a Culturii Române,
joi, 15 ianuarie 2015, începând cu ora 10.00, în sala de şedinţă de la parter a instituţiei de
cultură. Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Acţiunea va debuta printr-o expoziţie foto-documentară legată de viaţa şi activitatea
artistică a marelui poet şi va fi urmată de un recital de poezii din opera sa, după cum
urmează:
 Un colaj de poezie de Marin Sorescu (realizat de clasele liceale ale Colegiului
Naţional C.D. Loga Caransebeş) – coordonator: Prof. Ariana Covaci;
 Recital de poezie susţinut de elevi ai Colegiului Naţional C.D. Loga
Caransebeş: Trebuiau să poarte un nume (autor Marin Sorescu); Floare
albastră (autor Mihai Eminescu) – coordonator Prof. Iordache Pătrăşcanu.
Evenimentul aflat la cea de-a IV-a ediţie, acordă o deosebită apreciere culturii române
şi operei marelui poet român Mihai Eminescu precum şi locului și rolului său în contextul
patrimoniului cultural și de cunoaștere a umanității.
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE
Ziua Culturii, la Muzeu
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, în colaborare cu
Colegiul Naţional „C.D. Loga”, organizează joi, 15 ianuarie, începând cu ora 10, în sala de
şedinţe de la parter a instituţiei, Ziua Naţională a Culturii Române. Întreaga manifestare se
derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Acţiunea va debuta printr-o expoziţie foto-documentară legată de viaţa şi activitatea artistică
a marelui poet Mihai Eminescu, urmată de un recital de poezii din opera sa. Astfel, cei
prezenţi vor putea urmări un colaj de poezie de Marin Sorescu, realizat de clasele liceale ale
Colegiului Naţional „C.D. Loga”, coordonator prof. Ariana Covaci, şi un recital de poezie
susţinut de elevi ai aceleiaşi instituţii de învăţământ – Trebuiau să poarte un nume (autor
Marin Sorescu) şi Floare albastră (autor Mihai Eminescu) – coordonator prof. Iordache
Pătrăşcanu.
Evenimentul, aflat la cea de-a IV-a ediţie, acordă o deosebită apreciere culturii române şi
operei marelui poet român Mihai Eminescu, precum şi locului şi rolului său în contextul
patrimoniului cultural şi de cunoaştere a umanităţii. (M. Doman).
Sursă: http://www.7-zile.com/2015/01/15/ziua-culturii-la-muzeu/, accesat în data de 03.03.
2015

De 165 de ani, Eminescu…
Împlinirea a 165 de ani de la naşterea „Luceafărului” poeziei româneşti a fost marcată aşa
cum se cuvine şi de elevii şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ din municipiul de
pe malurile Timişului şi Sebeşului. Prima gazdă a unei asemenea manifestări a fost Muzeul
Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, care, în colaborare cu
Colegiul Naţional „C.D. Loga” şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a organizat
joi, 15 ianuarie, începând cu ora 10, în sala de şedinţe de la parter a instituţiei, cea de a IV-a
ediţie a Zilei Naţionale a Culturii Române. Acţiunea a debutat printr-o expoziţie fotodocumentară legată de viaţa şi activitatea artistică a marelui poet Mihai Eminescu, urmată de
un recital de poezii din opera sa. Astfel, cei prezenţi au putut urmări un colaj de poezie de
Marin Sorescu, realizat de elevii din clasele liceale ale Colegiului Naţional „C.D. Loga”,
coordonator prof. Ariana Covaci, şi un recital de poezie susţinut de elevi ai aceleiaşi instituţii
de învăţământ – Trebuiau să poarte un nume (autor Marin Sorescu) şi Floare albastră (autor
Mihai Eminescu) – coordonator prof. Iordache Pătrăşcanu. Evenimentul, în cadrul căruia a
fost amenajată şi o expoziţie de publicaţii care au legătură cu „Poetul Nepereche”, a acordat o
deosebită apreciere culturii române şi operei lui Mihai Eminescu, precum şi locului şi rolului
său în contextul patrimoniului cultural şi de cunoaştere a umanităţii.
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În organizarea Colegiilor Naţionale „C.D. Loga” şi „Traian Doda”, precum şi a Bibliotecii
„Mihail Halici” şi Casei de Cultură „George Suru” din Caransebeş, instituţie a cărei sală de
spectacole a şi găzduit acţiunea, tot joi, de la ora 12.30, a avut loc manifestarea culturalartistică intitulată „Repetabila iubire”. Programul a inclus momente muzicale, poetice,
teatrale, dar şi concursuri de genul „Vrei să fii milionarul culturii române?”, „Cel mai talentat
artist plastic”, „Cel mai inspirat actor”, „Cel mai talentat recitator”, „Cel mai aplaudat
moment artistic”, în care s-au întrecut elevii celor două licee. Coordonatorul acţiunii – care sa desfăşurat sub patronajul Primăriei Caransebeş – a fost prof. Ariana Covaci, iar profesori
responsabili – Iordache Pătrăşcanu, Ana Paica, Ana Borcean, Alina Ardelean, Maria Frenţiu,
Loredana Roşu, Nicolae Borlovan, Mihaela Muntean, Ion Drăghina, Dorina Coste, Florin
Roiban şi Oltea Fontul. „Prin organizarea, împreună, a acestui important eveniment, ne-am
adresat tuturor elevilor şi dascălilor din Caransebeş care ştiu să trăiască literatura frumos, din
suflet. Sunt mulţumită atât de reuşita spectacolului, cât şi de implicarea deosebită a elevilor
care au arătat, astfel, că talentul nu are vârstă şi nu cunoaşte bariere”, a declarat, după
spectacol, prof. Ariana Covaci.

Tot joi, dar de la ora 17, la Galeria de Artă „Corneliu Baba” a Casei de Cultură a avut loc o
seară lirică aşezată sub genericul „Testamentul unei generaţii”, manifestarea intitulându-se
„Dor de Eminescu…”. Elevii au recitat versuri din creaţiile lui Radu Gyr, Nichifor Crainic şi
Aron Cotruş, piesele muzicale făcând parte din repertoriul compozitorilor J. Pachelbel, G.F.
9

Handel, C.P. Basacopol, F. Kuhlau, L.v. Beethoven şi Bella Bartok. La acţiune, organizată de
profesorii Sorina Jurj, Delia Pui şi Alexandrina Avramescu, au participat elevii Şcolii de
Muzică şi cei ai claselor a X-a şi a XII-a Ştiinţe, de la Colegiul Naţional „C.D. Loga”.
Mădălina DOMAN
Ştefan ISAC
Sursă: http://www.7-zile.com/2015/01/22/de-165-de-ani-eminescu/, accesat în data de 03.03.
2015

Sarbatoresc prin poezie. Elevii de la CD Loga din Caransebes sunt gata
pentru Ziua Nationala a Culturii
Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes, impreuna cu
Colegiul National C.D. Loga Caransebes, organizează Ziua Nationala a Culturii Romane.
Evenimentul cultural este programat joi, 15 ianuarie 2015, incepand cu ora 10.00, in sala de
sedinta de la parterul institutiei de cultura. Intreaga manifestare se deruleaza cu sprijinul
Consiliului Judetean Caras-Severin. Actiunea va debuta printr-o expozitie foto-documentara
si va fi urmata de un recital de poezii din opera sa, dupa cum urmeaza:
-Un colaj de poezie de Marin Sorescu (realizat de clasele liceale ale Colegiului National C.D.
Loga Caransebes) – coordonator: Prof. Ariana Covaci;
-Recital de poezie sustinut de elevi ai Colegiului National C.D. Loga Caransebes: Trebuiau sa
poarte un nume (autor Marin Sorescu); Floare albastra (autor Mihai Eminescu) – coordonator
Prof. Iordache Patrascanu.
Evenimentul, aflat la cea de-a IV-a editie, acorda o deosebita apreciere culturii romane si
operei marelui poet roman Mihai Eminescu precum si locului si rolului sau in contextul
patrimoniului cultural si de cunoastere a umanitatii.
Sursă: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2849-sarbatoresc-prin-poezie-elevii-de-la-cdloga-din-caransebes-sunt-gata-pentru-ziua-nationala-a-culturii, accesat în data de 03.03. 2015

Mihai Eminescu, în centrul manifestărilor culturale din Caraș-Severin!
Ziua Națională a Culturii Române a fost marcată în toate orașele județului. Ample manifestări
au avut loc la Oravița, acolo unde cel mai vechi teatru din țară îi poartă numele, dar și la
Reșița și Caransebeș.
La Reșița, acțiunile au fost organizate de Biblioteca Municipală, în timp ce Ziua Națională a
Culturii Române a fost marcată la Caransebeș de Muzeul Județean de Etnografie și al
Regimentului de Graniță cu aportul cadrelor didactice de la catedra de Limba și Literatura
Română a Colegiului Național ,,C.D. Loga” din municipiu.
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Cu această ocazie a fost omagiat poetul național Mihai Eminescu printr-o expoziţie fotodocumentară legată de viaţa şi activitatea artistică a marelui poet. De asemenea, liceenii au
prezentat un colaj pe versurile lui Marin Sorescu și au recitat din opera lui Mihai Eminescu.
,,Inima trebuie să stea înaintea creierului, chiar dacă intelectul conduce, sau cel puțin să fie în
echilibru”, spune profesorul Iordache Pătrășcanu, coordonatorul acțiunii. ,,Elevii au un talent
deosebit și e păcat ca să-l piardă. Observ că sunt niște recitatori, dar și desenatori
extraordinari. Liceul nostru din anul 2000 a născut un copil cultural pe care l-am botezat
Repetabila Iubire. Ne-am bucurat în toți acești ani de sprijinul instituțiilor de cultură din oraș
pentru organizarea acestei manifestări care acordă și premii în cărți și bani elevilor talentați.
E vremea să predau ștafeta după atâția ani și cea care îmi urmează exemplul în susținerea
acestei acțiuni este fosta mea elevă, actuală profesoară de limba română dr. Ariana Covaci”, a
concluzionat profesorul Pătrășcanu.
La rândul ei Ariana Covaci a vorbit despre preocuparea elevilor pentru literatură și actorie:
,,Talentul elevilor noștri va fi pus în evidență de câte ori avem ocazia pentru că săptămânal,
prin orele de la clasă, încercăm să le inspirăm dragostea pentru lectură. Anul acesta aducem
în prim-plan o personalitate marcantă a spațiului literar bănățean, pe scriitorul Sorin Titel. Cu
bunăvoința profesorului. univ. dr. Cornel Ungureanu din Timișoara am prezentat o
comunicare despre cel care a scris romanul de succes Femeie, iată fiul tău, roman”, ne-a
declarat prof Ariana Covaci.
De la muzeul din Caransebeș elevii s-au mutat pe scena Casei de Cultură, unde au prezentat
un spectacol de cântec și poezie.
Sursă: http://expressdebanat.ro/mihai-eminescu-in-centrul-manifestarilor-culturale-din-carasseverin/, accesat în data de 03.03. 2015

Caransebeş: Ziua Naţională a Culturii Române
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE GRANIŢĂ
CARANSEBEŞ
Ziua Naţională a Culturii Române
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Colegiului Naţional C.D. Loga Caransebeş organizează Ziua Naţională a Culturii Române ,
joi, 15 ianuarie 2015, începând cu ora 10.00, în sala de şedinţă de la parter a instituţiei de
cultură. Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Acţiunea va debuta printr-o expoziţie foto-documentară legată de viaţa şi activitatea artistică
a marelui poet şi va fi urmată de un recital de poezii din opera sa, după cum urmează:
· Un colaj de poezie de Marin Sorescu (realizat de clasele liceale ale Colegiului Naţional
C.D. Loga Caransebeş) – coordonator: Prof. Ariana Covaci;
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· Recital de poezie susţinut de elevi ai Colegiului Naţional C.D. Loga Caransebeş: Trebuiau
să poarte un nume (autor Marin Sorescu); Floare albastră (autor Mihai Eminescu) –
coordonator Prof. Iordache Pătrăşcanu.
Evenimentul aflat la cea de-a IV-a ediţie, acordă o deosebită apreciere culturii române şi
operei marelui poet român Mihai Eminescu precum şi locului și rolului său în contextul
patrimoniului cultural și de cunoaștere a umanității.
Cristina Moisă
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă
P-ţa Gen. I. Dragalina Nr. 2
325400 Caransebeş
Jud. Caraş-Severin
România
Tel/Fax: 00 40 255 512 193
E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com

Surse: http://cimec.wordpress.com,
http://www.bloglovin.com/blogs/evenimente-culturale-recomandate-de-wwwcimecro
9251223?post=4083885437&group=0&frame_type=a&context=expanded_post&context_ids
=&blog=9251223&frame=1&click=0&user=0&viewer=true, accesate în data de 03.03. 2015

Ziua națională a culturii celebrată la Muzeul din Caransebeș
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Colegiului Naţional C.D. Loga Caransebeş organizează ,,Ziua Naţională a Culturii Române”
joi, 15 ianuarie 2015, începând cu ora 10.00, în sala de şedinţă de la parter, a instituţiei de
cultură. Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Acţiunea va debuta printr-o expoziţie foto-documentară legată de viaţa şi activitatea artistică
a marelui poet Mihai Eminescu şi va fi urmată de un recital de poezii din opera sa, după cum
urmează:
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• Un colaj de poezie de Marin Sorescu (realizat de clasele liceale ale Colegiului Naţional
C.D. Loga Caransebeş) – coordonator: Prof. Ariana Covaci;
• Recital de poezie susţinut de elevi ai Colegiului Naţional C.D. Loga Caransebeş: ,,Trebuiau
să poarte un nume” (autor Marin Sorescu); ,,Floare albastră” (autor Mihai Eminescu) –
coordonator Prof. Iordache Pătrăşcanu.
Evenimentul aflat la cea de-a IV-a ediţie, acordă o deosebită apreciere culturii române şi
operei marelui poet român Mihai Eminescu, precum şi locului și rolului său în contextul
patrimoniului cultural și de cunoaștere a umanității.
(Lavinia Călina)
Sursă:
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:ziuana%C8%9Bional%C4%83-a-culturii-celebrat%C4%83-la-muzeul-dincaransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139, accesat în data de 03.03. 2015
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156 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
- 24 IANUARIE 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ

Caransebeş
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

COMUNICAT DE PRESĂ

156 de ani
de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în
colaborare cu Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, organizează
manifestarea dedicată evenimentului de la 24 ianuarie 1859, 156 de ani de la UNIREA
PRINCIPATELOR ROMÂNE, joi, 22 ianuarie 2015, începând cu ora 10.00, în Aula Musei
Caransebesiensis de la etaj a instituţiei de cultură. Întreaga manifestare se derulează cu
sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Manifestarea va cuprinde o Masă rotundă cu tema: Alexandru Ioan Cuza - făuritorul
României moderne, în care specialişti din cadrul ambelor instituţii vor încerca să reliefeze
reformele modernizatoare care au pus bazele statului naţional român. În continuare, va avea
loc un spectacol de dansuri tradiţionale româneşti, susţinut de ansamblul folcloric Zestrea
gugulanilor, coregraf Simion Dragalina, încheiat cu tradiţionala Horă a Unirii.
Prin acest eveniment, sărbătorit de către instituţia noastră, se încearcă o scoatere în
evidenţă a importanţei politice a „Micii Uniri” cât şi a personalităţii lui Alexandru Ioan Cuza
pentru viitoarea Românie.
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE
[FOTO]156 de ani de la Unirea Principatelor marcaţi la Caransebeş
Pentru a marca cei 156 de ani de la Unirea Principatelor Române, Muzeul Judetean de
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în colaborare cu Serviciul Judeţean
Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, au organizat o manifestare ce a avut ca scop principal
rememorarea evenimentelor petrecute la 24 ianuarie 1859.
Manifestarea a debutat cu o dezbatere pe tema : Alexandru Ioan Cuza – făuritorul României
moderne, în care specialişti din cadrul ambelor instituţii au încerca să reliefeze reformele
modernizatoare care au pus bazele statului naţional român.
Colaborarea cu Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale s-a dovedit a fi una
de bun augur, dr. Ovidiu-Laurenţiu Roţu vorbindu-le celor prezenţi despre evenimentele
petrecute în urmă cu 156 de ani.
La final toţi au fost invitaţi la un vin fiert şi un spectacol de dansuri tradiţionale româneşti,
susţinut de ansamblul folcloric Zestrea gugulanilor, încheiat cu tradiţionala Hora a Unirii.

Sursă: https://radioresita.ro/foto156-de-ani-de-la-unirea-principatelor-marcati-la-caransebes/,
accesat în data de 03.03. 2015

Alexandru Ioan Cuza - fauritorul Romaniei moderne. 156 de ani de la Unirea
Principatelor Romane se sarbatoresc la Caransebes
Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes în colaborare cu
Serviciul Judetean Caras-Severin al Arhivelor Nationale organizeaza manifestarea dedicata
16

evenimentului de la 24 ianuarie 1859, 156 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR
ROMANE.

Evenimentul va avea loc joi, 22 ianuarie 2015, incepand cu ora 10.00, in Aula Musei
Caransebesiensis de la etaj a institutiei de cultura. Intreaga manifestare se deruleaza cu
sprijinul Consiliului Judetean Caras-Severin. ”Manifestarea va cuprinde o Masă rotunda cu
tema: Alexandru Ioan Cuza - făuritorul României moderne, in care specialisti din cadrul
ambelor institutii vor incerca sa reliefeze reformele modernizatoare care au pus bazele
statului national roman. In continuare, va avea loc un spectacol de dansuri traditionale
romanesti, sustinut de ansamblul folcloric Zestrea gugulanilor, coregraf Simion Dragalina,
incheiat cu traditionala Hora a Unirii.”, au anuntat organizatorii. Prin acest eveniment se
incearca o scoatere in evidenta a importantei politice a „Micii Uniri”, cat si a personalitatii lui
Alexandru Ioan Cuza pentru viitoarea Romanie.
Sursă: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2881-alexandru-ioan-cuza-fauritorulromaniei-moderne-156-de-la-unirea-principatelor-romane-se-sarbatoreste-la-caransebes,
accesat în data de 03.03. 2015

Muzeul şi Arhivele Naţionale au dat mână cu mână
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Aula Musei Caransebesiensis a Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă a găzduit joi, 22 ianuarie, manifestarea intitulată „156 de ani de la Unirea
Principatelor Române”, dedicată evenimentului din 24 ianuarie 1859. Acţiunea, organizată cu
sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a cuprins o masă rotundă cu tema „Alexandru
Ioan Cuza – făuritorul României moderne”, în cadrul căreia specialişti de la Muzeu şi de la
Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale au reliefat reformele modernizatoare
şi însemnătatea Unirii Principatelor pentru conştiinţa naţională şi făurirea Statului naţional
unitar modern. Directorul Muzeului, Adrian Ardeţ, a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în
1859 în Principate, şi ceea ce a urmat după aceea în Transilvania şi Banat.

„Am verificat în Arhivele Naţionale Caraş-Severin şi, în perioada la care ne referim, 1859,
zona noastră era sub stăpânire austriacă, iar veştile care ajungeau aici erau destul de
trunchiate, românii care trăiau în acest areal ajungând destul de greu la informaţii. Nu se
păstrează nici extrem de multe documente din perioada respectivă, cele mai importante, în
care sunt reflectate aceste evenimente, fiind cele care au fost create fie de către structurile
economice – St.E.G.-ul din Reşiţa, sau Regimentul de Graniţă din Caransebeş. Din acestea
reiese că de fapt activitatea se desfăşura în mod normal aici, şi aş scoate în evidenţă două
documente create în anul 1859, unul fiind un Decret prin care Comandamentul Militar
General Bănăţean laudă activitatea protopopului Nicolae Andreevici, ca director al Şcolilor
Naţionale Române din Graniţa militară, sau o corespondenţă a Comandamentului Militar
Bănăţean cu Regimentul de Graniţă Nr. 13, în acest sens. Un alt document, tot din 1859, este
o istorie a comunei şi parohiei Slatina-Timiş, de Ianăş Moatăr, cuprinzând date despre religia
locuitorilor, evenimentele din perioada 1726-1781”, a spus Laurenţiu-Ovidiu Roşu, şeful
Serviciului Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale.
În cadrul mesei rotunde, acesta a prezentat un document întocmit în 30 iulie 1859, la
Timişoara, şi este un Ordin al Generalului Coronini, Guvernatorul Banatului, către
Regimentul de Graniţă Nr. 13 Româno-Bănăţean, prin care cere luarea măsurilor de izolare a
românilor supuşi monarhiei habsburgice după Unirea Principatelor. „În document se
18

precizează: «Comunitatea de origine, limbă şi religie determină o parte din populaţia
austriacă la o receptivitate pentru exagerările propagandistice, se spunea în momentul
respectiv, din Principate, în timp ce o altă parte simpatizează, indiscutabil, cu membrii
imigraţiei revoluţionare, tolerată şi folosită de Cuza»”, a mai spus Laurenţiu-Ovidiu Roşu.
Manifestarea s-a încheiat cu un spectacol de dansuri tradiţionale româneşti, susţinut de
Ansamblul folcloric „Zestrea gugulanilor”, coregraf Simion Dragalina, la care au fost invitaţi
să ia parte elevi, după care toţi cei prezenţi la acţiune s-au prins în tradiţionala Horă a Unirii.
Bianca METEŞ
Sursă: http://www.7-zile.com/2015/01/29/muzeul-si-arhivele-nationale-au-dat-mana-cumana/, accesat în data de 03.03.2015

Gugulanii, Cuza și Unirea
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în colaborare cu
Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale organizează manifestarea dedicată
evenimentului de la 24 ianuarie 1859, 156 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR
ROMÂNE, joi, 22 ianuarie 2015, începând cu ora 10.00, în Aula Musei Caransebesiensis de
la etaj a instituţiei de cultură. Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului
Judeţean Caraş-Severin.

Manifestarea va cuprinde o Masă rotundă cu tema: Alexandru Ioan Cuza – făuritorul
României moderne, în care specialişti din cadrul ambelor instituţii vor încerca să reliefeze
reformele modernizatoare care au pus bazele statului naţional român. În continuare, va avea
loc un spectacol de dansuri tradiţionale româneşti, susţinut de ansamblul folcloric Zestrea
gugulanilor, coregraf Simion Dragalina, încheiat cu tradiţionala Horă a Unirii.
Prin acest eveniment se încearcă o scoatere în evidenţă a importanţei politice a „Micii Uniri”
cât şi a personalităţii lui Alexandru Ioan Cuza pentru viitoarea Românie.
Sursă: http://stiridinbanat.ro/2015/01/21/gugulanii-cuza-si-unirea/, accesat în data de 03.03.
2015
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Ce se întâmpla în Banat în 1859, în vremea Unirii Principatelor?
Mica Unire, ce a avut loc pe 24 Ianuarie 1859, aduce în prim-plan principatele Moldova și
Țara Românească. Asta, în timp ce Banatul intră într-un con de umbră. Bănățenii erau
„civilizați” de monarhia habsburgică.
În Arhivele Naționale Caraș-Severin sunt foarte puține documente cu privire la românii care
trăiau în actualul areal al județului Caraș-Severin în perioada Unirii Principatelor Române,
cunoscută ca Mica Unire.

Singurele documente ale perioadei respective fac referire la Ștegul din Reșița, structură
economică, sau la Regimentul de Graniță din Caransebeș.
În cadrul unei mese rotunde desfășurate la Caransebeș pentru a marca împlinirea a 156 de ani
de la Unirea Principatelor, directorul Arhivelor Statului filiala Caraș-Severin Ovidiu Roșu a
vorbit totuși despre importanța unui document păstrat în Arhivele Statului. Este un ordin
întocmit în 30 iulie 1859 la Timișoara al Generalului Coronini, Guvernatorul Banatului, care
a fost transmis către Regimentul de Graniță nr. 13 Româno-Bănățean prin care cere luarea
măsurilor de izolare a românilor supuși monarhiei habsburgice după Unirea principatelor.
Potrivit directorului arhivelor Ovidiu Roșu, în acest document se precizează comunitatea de
origine, limbă și religie, ce determină o parte din populația austriacă să fie receptivă la
exagerările propagandistice, în timp ce o altă parte simpatiza indiscutabil cu membrii
emigrației revoluționare tolerate și folosite de Cuza.
Sursă:
http://expressdebanat.ro/ce-se-intampla-in-banat-in-1859-in-vremea-uniriiprincipatelor/, accesat în data de 03.03.2015

Despre Mica Unire

20

Sursă: http://www.banatfm.ro/index.php?view=article&catid=73:news&id=11811:despre-micaunire&tmpl=component&print=1&page=, accesat în data de 03.03.2015
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SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE
IN MEMORIAM CONSTANTINI DAICOVICIU
Ediţia a XLI – a
17-20 FEBRUARIE 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ
COMUNICAT DE PRESĂ

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE ARHEOLOGIE ŞI
ISTORIE
IN MEMORIAM CONSTANTINI DAICOVICIU
Ediţia a XLI - a
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii va organiza cea de-a XLI - a
ediţie a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam Constantini
Daicoviciu. Tema din acest an a acestei manifestări este Dunărea şi comerţul între Orient şi
Occident din preistorie şi până în epoca contemporană. Simpozionul se va desfăşura în
perioada 17 - 20 februarie 2015.
În cadrul evenimentului ştiinţific vor fi prezenţi un număr record de participanţi, istorici şi
cercetători de la centre universitare din ţară şi din străinătate (Anglia, Franţa, Polonia, Italia,
Austria, Croaţia şi Serbia) alături de specialişti din muzee şi centre de cercetare.
Deschiderea oficială va avea loc miercuri, 18 februarie 2015, ora 11.00, în Aula Musei
Caransebesiensis a muzeului din Caransebeş. Între orele 12.00 - 13.00 vor avea loc două
Conferințe, prima susținută de Domnul Prof. Univ. Dr. Adrian Cioroianu, Decanul Facultății
de Istorie București şi a doua de Domnul Prof. Univ. Ekkehard Webber, Profesor emerit al
Universităţii din Viena.
Între orele 15.00 - 19.45 vor avea loc comunicările pe secţiuni după cum urmează:
 Arheologie (Aula Musei Caransebesiensis)
 Arheologie Medievală – Ev Mediu (Sala Constantin Daicoviciu)
Joi, 19 februarie 2015, vor fi prezentate comunicările aferente secţiunilor Studii Clasice
(09.00 – 20.00) şi Istorie Modernă – Contemporană (09.00 – 18.30), locaţia de desfăşurare
fiind aceeaşi ca şi în ziua anterioară.
Vineri, 20 februarie, ultima zi a acestui mare eveniment, programul prevede o excursie
tematică pe traseul Caransebeş – Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde participanţii vor vizita
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Biserica Ferdinand (Oţelu-Roşu), Parcul arheologic şi Muzeul Capitalei Daciei Romane
Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Prin numărul de participanţi şi prin valoarea comunicărilor, această manifestare este cea
mai importantă reuniune ştiinţifică din partea de vest a ţării.
Partenerii media ai acestui eveniment sunt: Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România,
Express de Banat, TVR Timişoara, Banat Tv, Info CS, Radio Reşiţa, Ziua de Vest, Caraş
Online şi 7 Zile.
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AFIŞ

25

INVITAŢIE OFICIALĂ SIMPOZION 2015
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PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL SIMPOZIONULUI
MINISTERUL CULTURII
CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL
REGIMENTULUI DE GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE
- IN MEMORIAM CONSTANTINI DAICOVICIU CEA DE - A XLI - A EDIŢIE

Dunărea şi comerţul între Orient şi Occident din
preistorie şi până în epoca contemporană

Caransebeş
17 - 20 Februarie 2015

Al XLI-lea Consiliu Știinţific al Simpozionului
27

In memoriam Constantini Daicoviciu

Conf. Univ. Dr. Carmen Albert (Reşiţa, România)
Dr. Adrian Ardeţ (Caransebeş, România)
Prof. Univ. Dr. Mircea Babeş (Bucureşti, România)
Prof. Univ. Dr. Florin Draşovean (Timişoara, România)
Prof. Kristina Džin (Pola, Croaţia)
Dr. Costin Feneşan (Bucureşti, România)
Dr. Milica Tapavički – Ilić (Belgrad, Serbia)
Prof. Univ. Dr. Fritz Mithoff (Viena, Austria)
Prof. Univ. Dr. Victor Neumann (Timişoara, România)
Prof. Univ. Dr. Virgil Ştefan Niţulescu (Bucureşti, România)
Prof. Univ. Dr. Ioan Piso (Cluj – Napoca, România)
Academician Ioan Aurel Pop (Cluj – Napoca, România)
Prof. Univ. Dr. Ekkehard Weber (Viena, Austria)

Program
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Marţi, 17 Februarie 2015
18
Sosirea şi înregistrarea participanţilor la simpozion
2000
Recepţie
00

Miercuri, 18 Februarie 2015, în Aula Musei Caransebesiensis
900 - 1100

Înregistrarea participanților

1100 – 1200 Ceremonia de deschidere a simpozionului
- Cuvânt de salut din partea Prea Sfinției Sale, Lucian Mic, Episcopul
Caransebeșului
- Cuvânt de salut din partea Domnului Dr. ing. Frunzăverde, președintele
Consiliului Județean Caraș-Severin
- Lansare de carte
1200 – 1230 Conferință susținută de Domnul Prof. Univ. Dr. Adrian Cioroianu, Decanul Facultății
de Istorie București
1230 – 1300

Conferință susținută de Domnul Prof. Univ. Ekkehard Webber, Profesor emerit al
Universităţii din Viena

1300 - 1500

Pauză de prânz

Miercuri, 18 Februarie 2015,

Secțiunea: ARHEOLOGIE
în Aula Musei Caransebesiensis

1500 - 1715
1500 - 1515

Moderator: Florin Drașovean
Secretar: Dimitrie Pavel Negrei

1515 – 1530

Adina Boroneanţ
(Bucureşti, România)
Cosmin Suciu

1530 – 1545

Dragoş Diaconescu

1545 – 1600

Dimitrie Negrei,

00

15

15

30

16 - 16
16 - 16

1630 - 1645
45

00

00

15

16 - 17
17 - 17

(Timişoara, România)
(Timişoara, România)

(Caransebeş, România)

Florin Drașoveanu,
(Timişoara, România)

Valeriu Sîrbu
(Brăila, România)
Al. Szentmiklosi
(Timişoara, România)
Cristian Plantos,

(Sibiu, România)
Caius Săcărin,
Dimitrie Negrei,

Legături pe distanţe lungi în preistoria Porţilor de Fier
Elemente de geomorfologie a sitului arheologic de la
Miercurea Sibiului – Valea Gârbovei
Cultura Vinča (fazele C şi D) în regiunea Dunării mijlocii.
Perspectiva metodei analizei de corespondenţă asupra
cronologiei şi a evoluţiei regionale
Plastica descoperită în aşezarea neolitică de la
Caransebeş – Balta Sărată în campaniile 2013 - 2014
Despre cronologia absolută a complexului cultural FoeniPetrești
Amfore sudice și pontice descoperite în câteva necropole
getice din zona Dunării de Jos (sec. V - III a. Chr.)
Contactele culturii Cruceni Belegiš cu Moravia Superioară
Traversând Dunărea. Un artefact roman de import din
site-ul dacic de la of Craiva ,,Piatra Craivii’’
Cetăţile dacice din Clisura Dunării
29

15

45

17 - 17

(Caransebeş, România)
Pauză de cafea

1745 - 1945
1745 - 1800

1800 - 1815

1815 - 1830

Moderator: Valeriu Sîrbu
Secretar: Bogdan Ciupercă
Adrian Ardeţ,
Lucia Carmen Ardeţ
Lavinia Grumeza
Dimitrie Negrei
(Caransebeş, România)
Adrian Ardeţ,
Lucia Carmen Ardeţ,
Lavinia Grumeza,
DimitrieNegrei
Imola Boda
(Caransebeş, România)
Bogdan Ciupercă

(Ploieşti, România)
Andrei Măgureanu

30

45

18 - 18

(Bucureşti, România)
Andrei Georgescu,

O nouă fortificaţie descoperită în munţi

Tibiscum – Jupa. Noi săpături arheologice la Edificiul XIV

Noi informații despre castrul roman de la Târgşoru Vechi,
județul Prahova
Aşezarea sarmatică de la Corneşti – Valea Pârâul Carani

(Timişoara, România)

1845 – 1900

Tomasz Gralak,
(Wrocław, Polonia)

Din Transilvania în Silezia – schimb sau refugiu

1900 - 1915

Lavinia Grumeza
(Caransebeş, România)

Ateliere ceramice post romane şi sarmate în Banatul sfârşitului
de secol III – început de secol V p. Chr.

1915 - 1930

Daniela Tănase
(Timişoara, România)
Al. Szentmiklosi
(Timişoara, România)

Obiecte bizantine de epocă avară descoperite în Banat

1930 - 1945

Stăvilarul de secol XVIII al fortificaţiei Timişorii

Miercuri, 18 Februarie 2015

1500 – 1700

Secțiunea: ARHEOLOGIE MEDIEVALĂ – EV MEDIU
(în sala Constantin Daicoviciu)
Moderator: Silviu Oţa
Secretar: Oana Minodora Neagoe

1500 - 1515

Răzvan Găvan,

1515 – 1530

Andrei Măgureanu,

30

15 – 15

45

1545 – 1600
1600 - 1615

(Timişoara, România)
(Bucureşti, România)

Silviu Oţa,
(Bucureşti, România)

Marin I. Neagoe,
(DrobetaTurnuSeverin, România)
Oana M. Neagoe,
(DrobetaTurnuSeverin, România)

Conservarea mozaicului sec. XII - Frumuşeni - Bizere Jud. Arad
Discuţii referitoare la expresia identităţilor norddanubiene în sec. VI - VII p. Chr.
Obiecte de vestimentaţie descoperite în fortifcaţiile din
Banat
Un mormânt de înhumare în ciste de cărămidă găsit în
Cetatea Severinului
Ceramica cu semne de olar descoperită la Cetatea
Severinului
30

1615 - 1630
1630 - 1645

Alin Anton,
(Ploieşti, România)
Andrei Măgureanu,

Târguri medievale în judeţul Prahova (sec. XIV - XVII)

(Bucureşti, România)

Noi cercetări arheologice în teritoriul Târgşorului
medieval

Bogdan Ciupercă,
Alin Anton
(Ploieşti, România)

1645 - 1700
1700 - 1745

Andrei Bălărie,
(Timişoara, România)
Pauză de cafea

1745 - 1945

Contragarda I a Bastionului VII Eugeniu de Savoya

Moderator: Martyn Rady
Secretar: Livia Magina

1745 - 1800

Martyn Rady
(Ramsgate, Marea
Britanie)

Mori de apă şi dreptul cutumiar in regiunea Dunării în
Evul mediu

1800 - 1815

Loredana Dascăl
(Bucureşti, România)

Arhivologia caselor comerciale medievale eurobalcanice ‒
paradigma greacă(secolele al XVII -lea ‒ al XIX -lea)

1815 - 1830

Dunărea în relaţiile sârbo-ungare în secolele XIV - XV
Neven Isailović
(Belgrad, Serbia)
Miloš Ivanović
(Velika Plana, Serbia),
Interferenţa epocilor la turbulentele frontiere: oraşele
Aleksandar Krstić
(Belgrad, Serbia)
sârbeşti de pe Dunăre în secolul XV
Adrian Magina
Drumuri, târguri şi mărfuri. „Micul comerţ” în Banatul
(Reşiţa, România)
medieval
Între Transilvania şi Balcani: rolul Caransebeşului în
Livia Magina
(Reşiţa, România)
comerţul transilvănean (sec. XVI - XVII)1
Dinamica activităților economice de schimb de pe
Ligia Boldea
(Reşiţa, România)
domeniile funciare ale comitatelor bănățene medievale
Comerţ şi nunţi în triconfinium-ul Severin-Vidin-Belgrad
Alexandru Simon
(Cluj-Napoca, România) (1342 -1360)

1830 - 1845
1845 – 1900
1900 - 1915
1915 - 1930
1930 - 1945

Joi, 19 Februarie 2015

Secțiunea: STUDII CLASICE
în Aula Musei Caransebesiensis

900 - 1045
900 - 915
1

Moderator: Ioan Piso
Secretar: Florin Fodorean
Inga Gluszek,

Legături comerciale în Marea Neagră şi comerţul în Atena în

Lucrare finanțată prin proiectul ”MINERVA - Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și postdoctorală”, cod

contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013.
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(Torun, Polonia)
15

30

Dan Elefterescu,
(Călăraşi, România)
Ingrid Weber-Hiden
(Viena, Austria)

9 -9

930 - 945

perioada clasică
,,Tesserae” din plumb găsite în Durostorum - Ferma 4 Ostrovit
Comerciaţi din est în Carnuntum

945 - 1000

Călin Timoc
(Timişoara, România)

Comercianţi palmyreni în Dacia romană

1000 - 1015

Mateusz Żmudziński

1015 – 1030

Florian Matei
Popescu
(Bucureşti, România)

Despre relațiile comerciale ale castrelor romane de pe Dunăre,
(Novae)
Negustori atestaţi epigraphic în provinciile moesice

1030 - 1045

Marija Buzov
(Zagreb, Croaţia)

1045 - 1115
1115- 1300

Pauză de cafea

1115- 1130

Ioan Piso

1130 - 1145

(Cluj-Napoca, România)
Teodora Brankovic
Instrumente de cântărit descoperite la Viminacium
Dragan Jacanovic

45

00

11 - 12

(Wrocław, Polonia)

Limesul dunărean

Moderator: Kristina Dzin
Secretar: Mateusz Żmudziński

(Pozarevac, Serbia)
Florin Fodorean

Legiunea a V-a Macedonica şi războiul oriental a lui Caracalla

Drumul roman de-a lungul Dunării între Singidunum și

(Cluj-Napoca, România) Viminacium în sursele geografice antice

1200 - 1215
1215 - 1230
1230– 1245

45

00

12 - 13

1300 - 1500
00

15 -17

Kristina Dzin
(Pola, Croaţia)
Yolande Marion
Pierre Machut
(Bordeaux, France)

Istar-Isteria-Istria în sursele antice - legături între estul și vestul
Europei
Comerţul cu ulei istrian între Marea Adriatică şi Dunăre noi
perspective de cercetare

Marina Marcelli
Massimiliano Munzi
Alberto Ciotola

Infrastructura portuară şi comerţul în epoca imperială: o
comparaţie între Roma şi zona de vărsare a Dunării pe baza
indicatorilor de mărfuri din Africa

(Roma, Italia)
Mihail Zahariade
(Bucureşti, România)
Masa de prânz

15

Moderator: Jelena Anđelković Grašar
Secretar: Lavinia Grumeza

1500 - 1515

Radu Ardevan

1515 –1530

Livio Zerbini
(Ferrara, Italia)
Cristian Găzdac

1530 –1545
1545 – 1600

De la castra din secolele II - IV la polis din secolele V - VI: evoluţie
urbană într-un areal fortificat: Halmyris, un caz test la Dunărea de
Jos

Danuvius versus Istros. O perspectivă asupra orientării comerciale

(Cluj-Napoca, România) la Dunărea de Jos în sec. II-III d. Chr.

Comerţul şi schimbul de-a lungul Dunării în epoca romană
Cine a aprovizionat cu monede oraşul roman Drobeta? Cazul

(Cluj-Napoca, Romania) monedelor ,,P M S COL VIM’’ şi ,,PROVINCIA DACIA’’
Viorica Rusu-Bolindeţ Influenţe reciproce şi particularităţi ale producţiei ceramice locale
(Cluj-Napoca, România) pe cele două maluri ale Dunării – cazul provinciilor Dacia şi
32

00

15

16 - 16

1615 - 1630

Moesia Inferior
Rolul frontierelor riverane ale Imperiului Roman în relaţiile
George Cupcea
(Cluj-Napoca, România) comerciale şi culturale
Jelena Anđelković
Câteva observaţii cu privire la cultele feminine din Moesia
Grašar
Superior

1630 - 1645

MilicaTapavički – Ilić
(Belgrade, Serbia)
Dragana Rogić
Jelena Anđelković
Grašar
(Belgrade, Serbia)

Motive ale călătoriei: officina artistică de la Viminacium, tendinţa
picturii antice târzii

1645 - 1700

Felix Marcu

Coh. V Gallorum şi baza de aprovizionare stabilită la Pojejena

(Cluj-Napoca, România)

1700 - 1715

Rada Varga
(Cluj-Napoca, România)

1715 - 1730

Muncă şi identitate. Insripţiile negustorilor din Pannonia, Dacia şi
Moesia

Pauză de cafea

1730- 2000

Moderator: Viorica Rusu Bolindeţ
Secretar: Rada Varga

1730 - 1745

Mariana Crînguş
Balaci
(Timişoara, România)

Influenţe şi interferenţe artistice în arta provincial din sud-vestul
Daciei romane

1745 - 1800

Gică Băeştean
(Deva, România)
Jacek Rakoczy
(Torun, Polonia)

Colonia Ulpia Traiana Dacica Sarmizegetusa după războaie

Dorel Bondoc
Gabriela Filip
(Craiova, Romania)
Jakub Mosiejczyk
(Toruń, Poland) -

Thermae ale legiunii VII Claudia de la Cioroiu Nou

1800 - 1815
1815 - 1830
1830 - 1845
1845 –1900
00

15

19 - 19

1915 - 1930

Ioana Creţulescu
Lucian - M. Mureşan

(Bucureşti, România)
Ştefan Honcu
(Iaşi, România)
Alexandru Flutur
(Timişoara, România)

1930 - 1945

Maria Violeta
Răileanu
(Iaşi, Romania)

1945 - 2000

Radu Zăgreanu
(Bistriţa, România)

Fibule de importat descoperite în Perkowo, regiunea Kuiavia,
Polonia

Comerţul cu grâne şi difuzarea ideilor religioase în Egiptul
ptolemeic. Observaţiii cu privire la cultul lui Serapis în bazinul
Mării Negre şi în Africa de Nord
Statutul juridic al sarcofagelor în dreptul roman – între sepulcru și
monument
Ceramica romană de bucătărie descoperită în castrul de la
Noviodunum
Despre transportul de sare din provincia Dacia pe traseul Mureş –
Tisa – Dunăre
Observații privind regimul funcției de prefect pretorian pe baza
sursele literare antice
Influențe sud-dunărene în arta sculpturală a Daciei Porolissensis

Joi, 19 Februarie 2015

Secțiunea: ISTORIE MODERNĂ - CONTEMPORANĂ
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(în sala Constantin Daicoviciu)
900 - 1045

Moderator: Carmen Albert
Secretar: Andrei Milin

900 - 915

Bogdana Branca
(Caransebeş, România)

915 - 930

Nino Delić
(Belgrade, Serbia)
Lavinia Micu

930 - 945
45

9 - 10

00

1000 - 1015
1015 – 1030
1030 - 1045

Sistemul de carantină din perioada habsburgică de-a
lungul Dunării
Statisticile de transport ale primei Companii Austriece de
Transport cu Aburi pe Dunăre (DDSG) 1829 – 1848
Începutul navigaţiei cu aburi pe Dunăre

(Caransebeş, România)
Eusebiu M. Narai
(Timişoara, România)

Costin Scurtu
(Constanţa, România)
Laurenţiu Ovidiu
Roşu
(Caransebeş, România)
Pr. Daniel Alic
(Caransebeş, România)

Activitatea politcă şi cultural a lui Eftimie Murgu înainte
de 1848
Evoluția provinciei Dobrogea în cadrul Imperiului Otoman
înprima jumătate a secolului al XIX –lea
Izvoare arhivistice privind apa în Banatul Montan pe
parcursul secolelor XIX-XX
Dunărea bănăţeană în Primul Război Mondial

1045 - 1115
1115- 1300

Pauză de cafea

1115- 1130

Carmen Albert
(Reşiţa, România)
Milan Kutlešić
(Beograd, Serbia)

Un proiect de dezvoltare rurală la Dunăre

Vasile M. Zaberca,
Cristian Rudolf

Germanii din Banatul de Sud (1918 – 1940). Comerţul zonal şi
de transit

1130 - 1145
1145 - 1200

Moderator: Nino Delić
Secretar: Costin Scurtu

Dunărea ca o verigă de legătură comercială şi de trafic
între Serbia modernă şi Europa

(Reşiţa, România)

1200 - 1215

Lucia Carmen Ardeţ
(Caransebeş, România)

1215 - 1230

Constantin Brătescu

30

45

12 – 12

(Caransebeş, România)

1245 - 1300

Radu Păiuşan
(Timişoara, România)
Miodrag Milin,
Andrei Milin
(Timişoara, România)

1300 - 1500

Masa de prânz

1500 - 1730

Studiu
monografic:
Colegiul
Naţional
“Traian
Doda“Caransebeş
Aspecte ale situaţiei economice şi sociale din oraşul
Caransebeş între 1941 – 1944
Activitatea Partidului Național-Popular în Banat în a doua
jumătate a anului 1947
Minoritari români şi sârbi în Banatul istoric. Documentar
din arhive secrete

Moderator: Vasile Mircea Zaberca
Secretar: Bogdana Branca
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1500 - 1515
1515 – 1530
1530 – 1545
1545 – 1600
1600 - 1615
15

30

Milan Gulić
(Belgrade, Serbia)
Mihaela Martin,
Mihai Vişan
(Reşita, Romania)
Minodora Damian
(Reşiţa, România)

Autorităţile iugoslave şi construcţia hidrocentalei de la
Porţile de Fier
Comerţul român din sud vest la începutul sec. XX

Horia Pavel
Chioariu
(Oţelu Roşu, România
Ioan Cubin

Familia de pictori Gheorghe şi Corneliu Baba, pictorii
bisericii din parohia Ferdinand – Oţelu Roşu

Reclama - sufletul comerțului

Interferenţe spirituale pe Valea Bistrei

(Oţelu - Roşu, România)

16 - 16

Dumitru Jompan

1630 - 1645

Vasile Pistolea
(Constantin Daicoviciu,

Timotei Popovici – preocupările sale muzicologice

(Caransebeş, România)

Bradul în cultura tradiţională românească

România)
45

00

00

30

16 - 17

Eghita Silvia Pop

Din cronica manuscrisă a Parohiei Verendin

(Caransebeş, România)

17 - 17
1730 - 1830

Pauză de cafea

1730 - 1745

Carmen Neumann
(Caransebeş, România)
Florina Fara
(Caransebeş, România)

Obiecte din lemn legate de credinţe şi obiceiuri

Cristina Moisă
(Caransebeş, România)
Lucian Ionescu
(Caransebeş, România)

Din activitatea MJERG Caransebeş - 2014

1745 - 1800
1800 - 1815
1815 - 1830

Moderator: Dumitru Jompan
Secretar: Minodora Damian
Obiceiuri şi tradiţii din localitatea Valea-Timişului legate
de naştere

Istoricul fotografiei din România

Vineri, 20 Februarie 2015
845
900
930
1030

Plecarea din faţa hotelului GeAS 1
Plecarea din faţa hotelului Armando
Vizitarea Bisericii Ferdinand (Oţelu Roşu)
Placarea spre Ulpia Traiana Sarmizegetusa

1100
1300 - 1400

Vizitarea Parcului arheologic şi a Muzeului Capitalei Daciei Romane Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Picnic

1400

Întoarcerea la Caransebeş

1500

Închiderea simpozionului

Lista participanţilor la Simpozionul Internaţional
IN MEMORIAM CONSTANTINI DAICOVICIU, ed. a XLI - a
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17 - 20 februarie 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Carmen Albert
Pr. Daniel Alic
Alin Anton
Radu Ardevan
Adrian Ardeţ
Lucia Carmen Ardeţ
Silviu Ardeţ
Gică Băeştean
Andrei Bălărie
Imola Boda
Ligia Boldea
Viorica Rusu-Bolindeţ
Dorel Bondoc
Adina Boroneanţ
Bogdana Branca
Teodora Brankovic
Constantin Brătescu
Marija Buzov
Horia Pavel Chioariu
Alberto Ciotola
Bogdan Ciupercă
Mariana Balaci Crînguş
Ioana Creţulescu
Ioan Cubin
George Cupcea
Minodora Damian
Loredana Dascăl
Nino Delić
Dragoş Diaconescu
Florin Draşovean
Kristina Dzin
Dan Elefterescu
Florina Fara
Gabriela Filip
Alexandru Flutur
Florin Fodorean
Cristian Găzdac
Răzvan Găvan
Andrei Georgescu
Inga Gluszek
Tomasz Gralak
Jelena Anđelković Grašar
Lavinia Grumeza
Milan Gulić

Reşiţa, România
Caransebeş, România
Ploieşti, România
Cluj-Napoca, România
Caransebeş, România
Caransebeş, România
Caransebeş, România
Deva, România
Timişoara, România
Cluj-Napoca, România
Reşiţa, România
Cluj-Napoca, România
Craiova, România
Bucureşti, România
Caransebeş, România
Pozarevac, Serbia
Caransebeş, România
Zagreb, Croaţia
Oţelu-Roşu, România
Roma, Italia
Ploieşti, România
Timişoara, România
Bucureşti, România
Oţelu-Roşu, România
Cluj-Napoca, România
Reşiţa, România
Bucureşti, România
Belgrad, Serbia
Timişoara, România
Timişoara, România
Pola, Croaţia
Călăraşi, România
Caransebeş, România
Craiova, România
Timişoara, România
Cluj-Napoca, România
Cluj-Napoca, România
Timişoara, România
Timişoara, România
Toruń, Polonia
Wrocław, Polonia
Belgrad, Serbia
Caransebeş, România
Belgrad, Serbia
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Ştefan Honcu
Milica Tapavički – Ilić
Neven Isailović
Miloš Ivanović
Dragan Jacanovic
Dumitru Jompan
Aleksandar Krstić
Milan Kutlešić
Gheorghe Lazarovici
Pierre Machut
Adrian Magina
Livia Magina
Marina Marcelli
Felix Marcu
Yolande Marion
Mihaela Martin

Iaşi, România
Belgrad, Serbia
Belgrad, Serbia
Velika Plana, Serbia
Pozarevac, Serbia
Caransebeş, România
Belgrad, Serbia
Belgrad, Serbia
Cluj-Napoca, România
Bordeaux, Franţa
Reşiţa, România
Reşiţa, România
Roma, Italia
Cluj-Napoca, România
Bordeaux, Franţa
Reşiţa, România

61. Dan Matei

Cluj-Napoca, România

62. Andrei Măgureanu

Bucureşti, România

63. Lavinia Micu
64. Andrei Milin
65. Miodrag Milin

Caransebeş, România
Timişoara, România
Timişoara, România

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Toruń, Polonia
Roma, Italia
Bucureşti, România
Timişoara, România
Drobeta Turnu-Severin, România
Drobeta Turnu-Severin, România
Caransebeș, România
Caransebeş, România
Bucureşti, România
Timişoara, România
Cluj-Napoca, România
Constantin Daicoviciu, România
Sibiu, România
Caransebeş, România
Bucureşti, România
Ramsgate, Marea Britanie
Toruń, Polonia
Iaşi, România
Belgrad, Serbia
Caransebeş, România
Gdańsk, Polonia
Reşiţa, România
Caransebeş, România
Brăila, România

Jakub Mosiejczyk
Massimiliano Munzi
Lucian-Mircea Mureşan
Eusebiu -Marcel Narai
Marin Iulian Neagoe
Oana Minodora Neagoe
Dimitrie Negrei
Carmen Neumann
Silviu Oţa
Radu Păiuşan
Ioan Piso
Vasile Pistolea
Cristian Plantos
Eghita Silvia Pop
Florian Matei Popescu
Martyn Rady
Jacek Rakoczy
Maria Violeta Răileanu
Dragana Rogić
Laurenţiu Ovidiu Roşu
Marcin Różański
Cristian Rudolf
Caius Săcărin
Valeriu Sîrbu
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90. Costin Scurtu
91. Alexandru Simon
92. Cosmin Suciu
93. Alexandru Szentmiklosi
94. Francis Tassaux
95. Daniela Tănase
96. Călin Timoc
97. Rada Varga
98. Mihai Vişan
99. Ekkehard Weber
100. Ingrid Weber-Hiden
101. Vasile Mircea Zaberca
102. Radu Zăgreanu
103. Ana Maria Zahariade
104. Mihail Zahariade
105. Livio Zerbini
106. Mateusz Żmudziński

Constanţa, România
Cluj-Napoca, România
Timişoara, România
Timişoara, România
Bordeaux, Franţa
Timişoara, România
Timişoara, România
Cluj-Napoca, România
Reşiţa, România
Viena, Austria
Viena, Austria
Reşiţa, România
Bistriţa, România
Bucureşti, România
Bucureşti, România
Ferrara, Italia
Wrocław, Polonia
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE
Simpozion Internațional de Arheologie şi Istorie la Caransebeș
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, organizează în
perioada 17-20 februarie, cea de-a 41-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi
Istorie „In Memoriam Constantini Daicoviciu”. Tema din acest an a manifestării este
„Dunărea şi comerţul între Orient şi Occident din preistorie şi până în epoca contemporană”,
după cum ne-au transmis Diac. Pavel Canea, Darius Herea.

Simpozionul a debutat în Aula Musei Caransebesiensis cu câteva piese de muzică clasică,
interpretate de cvartetul „Integro” de la Opera Națională din Timișoara. La deschiderea
manifestării a fost prezent și Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, alături
de prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității
București, autorități județene și locale și istorici şi cercetători de la centre universitare din ţară
şi din străinătate Anglia, Franţa, Polonia, Italia, Austria, Croaţia şi Serbia.
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Preasfințitul Părinte Lucian a adresat un cuvânt de binecuvântare pentru buna desfășurare a
evenimentului științific, prezentând câteva aspecte care arată că fluviul Dunărea nu este un
simplu râu, ci este o apă sfântă. „Dunărea este într-adevăr fluviul care unește Europa
Creștină, este «râul sfințit» care leagă Orientul Ortodox de Occidentul Catolic și nu în ultimul
rând este «artera spirituală» care leagă cei doi «plămâni» ai Bisericii Apostolice Universale,
Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, prin care respiră și trăiește în duh și adevăr o lume
care și-a asumat de 2000 de ani viața în Hristos. În Dunăre și afluenții săi și-au găsit sfârșitul
creștinesc și moartea martirică pentru Biserica lui Hristos, foarte mulți misionari și
propovăduitori, dar și foarte mulți mărturisitori și mucenici, printre care și preotul dacoroman Montanus din Singidunum și soția sa Maxima, martirizați în anul 304”, a arătat
Preasfințitul Părinte Lucian. De asemenea, Preasfinția Sa a dat citire rugăciunii pe care
preotul Montanus a spus-o înainte de a se uni în veșnicie cu Hristos: „Doamne Iisuse
Hristoase care ai pătimit pentru mântuirea lumii, primește sufletele robilor Tăi Montanus și
Maxima, care pătimesc pentru numele Tău. Crește Doamne și apără turma cea credincioasă a
Bisericii Tale din Singidunum și de prin toate văile Dunării. Cu ochii minții văd Doamne,
cum în această latură de pământ se ridică un popor nou, care cheamă numele Tău cel sfânt
prin biserici, în limba romană”.

În primele două zile au avut loc comunicări aferente secţiunilor: Arheologie, Arheologie
Medievală – Ev Mediu, Studii Clasice şi Istorie Modernă – Contemporană. Simpozionul s-a
încheiat cu o excursie tematică pe traseul Caransebeş – Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde
participanţii au vizitat Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din Oţelu-Roşu, Parcul arheologic
şi Muzeul capitalei Daciei Romane Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
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Sursă:
http://basilica.ro/simpozion-internaional-de-arheologie-si-istorie-la-caransebes104415.html, accesat în data de 03.03. 2015

Istoricul Adrian Cioroianu vine la Simpozionul International de Arheologie si
Istorie. Una dintre cele mai importante reuniuni stiintifice va avea loc
saptamana viitoare la Caransebes
Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes cu sprijinul
Consiliului Judetean Caras-Severin si al Ministerului Culturii va organiza cea de-a XLI - a
editie a Simpozionului International de Arheologie si Istorie In Memoriam Constantini
Daicoviciu.

Tema din acest an a acestei manifestari este Dunarea si comertul intre Orient si Occident din
preistorie si pana in epoca contemporana. Simpozionul se va desfasura in perioada 17 - 20
februarie 2015. In cadrul evenimentului stiintific vor fi prezenti un numar record de
participanti, istorici si cercetatori de la centre universitare din tara si din strainatate (Anglia,
Franta, Polonia, Italia, Austria, Croatia si Serbia), alaturi de specialisti din muzee si centre de
cercetare. Deschiderea oficiala va avea loc miercuri, 18 februarie 2015, ora 11.00, in Aula
Musei Caransebesiensis a muzeului din Caransebes. Intre orele 12.00 - 13.00 vor avea loc
doua Conferinte, prima sustinuta de Prof. Univ. Dr. Adrian Cioroianu, Decanul Facultatii de
Istorie Bucuresti si a doua de Prof. Univ. Ekkehard Webber, Profesor emerit al Universitatii
din Viena.
Intre orele 15.00 - 19.45 vor avea loc comunicarile pe sectiuni, dupa cum urmeaza:
Arheologie (Aula Musei Caransebesiensis)
Arheologie Medievala – Ev Mediu (Sala Constantin Daicoviciu)
Joi, 19 februarie 2015, vor fi prezentate comunicarile aferente sectiunilor Studii Clasice
(09.00 – 20.00) si Istorie Moderna – Contemporana (09.00 – 18.30), locatia de desfasurare
fiind aceeasi ca si in ziua anterioara.
Vineri, 20 februarie, ultima zi a acestui mare eveniment, programul prevede o excursie
tematica pe traseul Caransebes – Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde participantii vor vizita
Biserica Ferdinand (Otelu-Rosu), Parcul arheologic si Muzeul Capitalei Daciei Romane
Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
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Sursă:
http://resita.ro/index.php/cultura/item/2986-istoricul-adrian-cioroianu-vine-lasimpozionul-international-de-arheologie-si-istorie-una-dintre-cele-mai-importante-reuniunistintifice-va-avea-loc-saptamana-viitoare-la-caransebes, accesat în data de 03.03. 2015

In Memoriam Constantin Daicoviciu
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniță Caransebeș cu sprijinul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii, va organiza cea de-a XL-a
ediţie a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam Constantin
Daicoviciu. Tema din acest an a manifestării este Dunărea şi comerţul între Orient şi
Occident din preistorie şi până în epoca contemporană. Simpozionul se va desfășura în
perioada 17 – 20 februarie 2015.
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În cadrul evenimentului științific vor fi prezenți un număr record de participanți, istorici şi
cercetători de la centre universitare din ţară şi din străinătate (Anglia, Franţa, Polonia, Italia,
Austria, Croaţia şi Serbia) alături de specialişti din muzee şi centre de cercetare.
Deschiderea oficială va avea loc miercuri, 18 februarie 2015, ora 11.00, în Aula Musei
Caransebesiensis a muzeului din Caransebeş. În prima zi vor avea loc două Conferințe: prima
susținută de Domnul Prof. Univ. Dr. Adrian Cioroianu – Decanul Facultății de Istorie
București și fost ministru al afacerilor externe, iar a doua de Domnul Prof. Univ. Ekkehard
Webber – Profesor emerit al Universităţii din Viena.
Prin numărul de participanți şi prin valoarea comunicărilor, această manifestare este cea mai
importantă reuniune științifică din partea de vest a țării. (Lavinia Călina)
Sursă: https://radioresita.ro/in-memoriam-constantini-daicoviciu/, accesat în data de 03.03.
2015
Alte surse: https://cimec.wordpress.com/2015/02/12/caransebes-simpozionului-internationalde-arheologie-si-istorie-in-memoriam-constantini-daicoviciu/, accesat în data de 03.03.2015

Dunărea a adus istorici de peste mări şi ţări la Caransebeş
În perioada 18-20 februarie, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă
Caransebeş, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii,
organizează ediţia cu numărul 41 a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie „In
Memoriam Constantini Daicoviciu”. Tema din acest an a prestigioasei manifestări este
„Dunărea şi comerţul între Orient şi Occident, din preistorie şi până în epoca contemporană”.

La simpozion şi-au anunţat prezenţa un număr record de participanţi, peste 100 de istorici şi
cercetători de la centre universitare din ţară şi din străinătate – Anglia, Franţa, Polonia, Italia,
Austria, Croaţia şi Serbia –, alături de specialişti din muzee şi centre de cercetare din
România. Printre aceştia se numără conf. univ. dr. Carmen Albert din Reşiţa, dr. Adrian
Ardeţ – Caransebeş, prof. univ. dr. Mircea Babeş din Bucureşti, prof. univ. dr. Florin
Draşovean din Timişoara, prof. Kristina Džin din Pola – Croaţia, dr. Costin Feneşan din
43

Bucureşti, dr. Milica Tapavički-Ilić din Belgrad, prof. univ. dr. Fritz Mithoff – Viena, prof.
univ. dr. Victor Neumann din Timişoara, prof. univ. dr. Virgil Ştefan Niţulescu – Bucureşti,
prof. univ. dr. Ioan Piso şi academician Ioan Aurel Pop din Cluj-Napoca, şi prof. univ. dr.
Ekkehard Weber din Viena.

Deschiderea oficială a avut loc miercuri, 18 februarie, în Aula Musei Caransebesiensis a
instituţiei de cultură din municipiu. La ceremonie au participat Episcopul Caransebeşului,
P.S. Lucian Mic, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ilie Iova, citymanagerul Nicolae Borcean, precum şi invitatul de onoare al acestui eveniment, prof. univ.
dr. Adrian Cioroianu, decanul Facultăţii de Istorie Bucureşti.
În deschidere, toţi cei prezenţi în aula muzeului au putut savura un moment muzical de
excepţie, concertul susţinut de „Incanto Quartetto”, de la Opera Naţională din Timişoara. În
cuvântul de bun-venit adresat invitaţilor, directorul muzeului, Adrian Ardeţ, a subliniat rolul
Consiliului Judeţean, atât în desfăşurarea activităţii instituţiei pe care o conduce, cât şi în
organizarea acestui simpozion.
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„Dunărea este fluviul care uneşte Europa Creştină. Ea leagă Orientul ortodox de Occidentul
catolic şi, nu în ultimul rând, este artera spirituală care leagă cei doi plămâni ai Bisericii
Apostolice Universale – Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, prin care respiră şi
trăieşte în Duh şi Adevăr o lume care şi-a asumat, de 2000 de ani, viaţa în Hristos. În Dunăre
şi afluenţii săi şi-au găsit sfârşitul creştinesc şi moartea martirică în Biserica lui Hristos foarte
mulţi misionari şi propovăduitori, dar şi foarte mulţi mărturisitori şi mucenici”, a spus P.S.
Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului.
Transmiţând salutul preşedintelui Consiliului Judeţean, Sorin Frunzăverde, care nu a putut
onora cu prezenţa evenimentul, vicepreşedintele acestui for, Ilie Iova, şi-a exprimat
convingerea că, pentru toţi cei prezenţi, simpozionul de la Caransebeş este o adevărată
provocare. „Rolul nostru, al celor din administraţia judeţeană, este unul simplu. Având în
vedere că Muzeul Regimentului de Graniţă este în subordinea Consiliului Judeţean, noi
asigurăm fondurile necesare desfăşurării activităţii instituţiei şi organizării simpozionului,
lucru de care, atât în ultimii ani, cât şi în viitor, ne-am achitat şi ne vom achita. Bugetul
tuturor acţiunilor muzeului caransebeşean este asigurat şi ţin să-l felicit pe Adrian Ardeţ
pentru faptul că agenda de activităţi culturale a instituţiei este foarte încărcată în fiecare an,
ceea ce ne onorează, iar noi vom continua să le finanţăm, deoarece lasă în urma noastră
lucruri şi fapte frumoase şi notabile”.
„Ca reprezentant al administraţiei locale, vă salut cu toată cordialitatea din partea domnului
primar Marcel Vela, care nu a putut fi alături de noi în acest moment deosebit… Pentru mine,
acest simpozion internaţional, care, iată, devine tradiţional, reprezintă şi o manifestare de
suflet. Spun asta pentru că, personal, l-am cunoscut pe academicianul Constantin Daicoviciu,
pe vremea studenţiei mele, la Cluj. Era un om extrem de comunicativ, extrem de jovial, şi
cum noi eram foarte mulţi studenţi din Banat la Cluj, domnia-sa găsea timp să fie prezent la
Balul Bănăţenilor pe care îl organizam în fiecare an. Ştia să fie şi academic, ştia să fie şi
riguros, dar era şi extrem, extrem de prietenos. Era extraordinar să stai alături de această
personalitate grandioasă. Îmi amintesc cu plăcere de domnia-sa cu atât mai mult cu cât
Diploma mea de licenţă este semnată de Constantin Daicoviciu, şi mă mândresc cu asta”, a
spus city-managerul municipiului, Nicolae Borcean.
După acest moment au avut loc două conferinţe, prima susţinută de prof. univ. dr. Adrian
Cioroianu, decanul Facultăţii de Istorie Bucureşti, iar a doua de prof. univ. Ekkehard Webber,
profesor emerit al Universităţii din Viena.
În cursul după-amiezii de miercuri, la muzeu au avut loc comunicările pe secţiunile
Arheologie, în Aula Musei Caransebesiensis, şi Arheologie Medievală – Ev Mediu, în Sala
Constantin Daicoviciu). La prima secţiune, printre alţii, au avut intervenţii Dimitrie Negrei,
din Caransebeş – „Plastica descoperită în aşezarea neolotică de la Caransebeş – Balta Sărată,
în campaniile 2013-2014”, Caius Săcărin din Reşiţa şi Dimitrie Negrei – „Cetăţile dacice din
Clisura Dunării”, Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Lavinia Grumeza şi Dimitrie Negrei
din Caransebeş, comunicarea cu titlul „O nouă fortificaţie descoperită în munţi”, acelaşi
colectiv, căruia i s-a alăturat Imola Boda – „Tibiscum – Jupa. Noi săpături arheologice la
Edificiul XIV”, Lavinia Grumeza din Caransebeş – „Ateliere ceramice post-romane şi
sarmate în Banatul sfârşitului de secol III – început de secol V p. Chr.”. La Secţiunea
Arheologie Medievală, din judeţul Caraş-Severin au susţinut comunicări Adrian Magina din
Reşiţa – „Drumuri, târguri şi mărfuri. «Micul comerţ» în Banatul medieval”, Livia Magina,
tot din Reşiţa, „Între Transilvania şi Balcani: rolul Caransebeşului în comerţul transilvănean
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(sec. XVI – XVII)”, precum şi Ligia Boldea din Reşiţa – „Dinamica activităţilor economice
de schimb de pe domeniile funciare ale comitatelor bănăţene medievale”.
Joi, 19 februarie, are loc prezentarea comunicărilor aferente secţiunilor Studii Clasice şi
Istorie Modernă – Contemporană, la aceasta din urmă având intervenţii Bogdana Branca din
Caransebeş – „Sistemul de carantină din perioada habsburgică, de-a lungul Dunării”, Lavinia
Micu din Caransebeş – „Începutul navigaţiei cu aburi pe Dunăre”, Laurenţiu Ovidiu Roşu din
Caransebeş, şeful Serviciului Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale – „Izvoare
arhivistice privind apa în Banatul Montan, pe parcursul secolelor XIX-XX”, pr, Daniel Alic,
de la Episcopia Caransebeşului – „Dunărea bănăţeană în Primul Război Mondial”, Carmen
Albert din Reşiţa – „Un proiect de dezvoltare rurală la Dunăre”, Vasile M. Zaberca şi Cristian
Rudolf din Reşiţa – „Germanii din Banatul de Sud (1918 – 1940). Comerţul zonal şi de
tranzit”, Lucia Carmen Ardeţ din Caransebeş – „Studiu monografic: Colegiul Naţional
«Traian Doda» Caransebeş”, Constantin Brătescu din Caransebeş – „Aspecte ale situaţiei
economice şi sociale din oraşul Caransebeş între 1941 – 1944”, Mihaela Martin şi Mihai
Vişan din Reşiţa – „Comerţul românesc din sud-vest, la începutul secolului XX”, Minodora
Damian din Reşiţa – „Reclama – sufletul comerţului”, Horia Pavel Chioariu din Oţelu Roşu –
„Familia de pictori Gheorghe şi Corneliu Baba, pictorii bisericii din parohia Ferdinand –
Oţelu Roşu”, Ion Cubin din Oţelu Roşu – „Interferenţe spirituale pe Valea Bistrei”, Dumitru
Jompan din Caransebeş – „Timotei Popovici – preocupările sale muzicologice”, Vasile
Pistolea din Constantin Daicoviciu – „Bradul în cultura tradiţională românească”, Eghita
Silvia Pop din Caransebeş – „Din cronica manuscrisă a Parohiei Verendin”, Carmen
Neumann din Caransebeş – „Obiecte din lemn legate de credinţe şi obiceiuri”, Florina Fara,
Caransebeş – „Obiceiuri şi tradiţii din localitatea Valea-Timişului, legate de naştere”, Cristina
Moisă din Caransebeş – „Din activitatea MJERG Caransebeş – 2014”, şi Lucian Ionescu, tot
din Caransebeş – „Istoricul fotografiei din România”.
Vineri, 20 februarie, ultima zi a acestui mare eveniment, programul prevede o excursie
tematică pe traseul Caransebeş – Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în cadrul căreia participanţii
vor vizita Biserica Ferdinand (Oţelu-Roşu) şi Parcul Arheologic şi Muzeul Capitalei Daciei
Romane Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Prin numărul de participanţi şi prin valoarea comunicărilor, această manifestare dovedeşte, şi
de această dată, că este cea mai importantă reuniune ştiinţifică din partea de vest a ţării.
Sonia BERGER
Sursă:
http://www.7-zile.com/2015/02/19/dunarea-a-adus-istorici-de-peste-mari-si-tari-lacaransebes/, accesat în data de 03.03. 2015

Pregatiti pentru simpozion
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii va organiza cea de-a 41-a ediţie
a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam Constantini Daicoviciu.
Tema din acest an a acestei manifestări este Dunărea şi comerţul între Orient şi Occident din
preistorie şi până în epoca contemporană.
Reportaj Audio-video
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Sursa:
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=10255,
accesat în data de 03.03. 2015

Adrian Cioroianu, impresionat de Caransebes
Istoricul Adrian Cioroianu, unul dintre invitații de marcă ai Simpozionului Internaţional de
Arheologie şi Istorie „In Memoriam Constantin Daicoviciu“, ce se desfășoară în aceste zile la
Caransebeș, a rămas plăcut impresionat de manifestare și de municipiul de pe Timiș și Sebeș.
Pe pagina personală de Facebook, fostul șef al diplomației române a semnalat evenimentul de
de la Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, considerându-l un
exemplu pentru România de astăzi.
„Conferința, la cea de-a 41-a ediție, este prin tradiție dedicată istoricului Constantin
Daicoviciu, născut nu departe. Astfel de evenimente au loc în multe centre intelectuale din
țară. Cred că presa locală și națională ar trebui să le dea o atenție mai mare, pentru că merită.
Și pentru că România nu e într-atât de modestă intelectual pe cât s-ar zice după grosul
programelor TV”, scrie istoricul pe rețeaua de socializare. Acesta a fost impresionat și de
latura istorică a capitalei spirituale a Banatului de Munte.

„Simpozionul are loc într-o clădire ea însăși istorică, fostă cazarmă habsburgică, ridicată în
ultimii ani ai secolului al XVIII-lea! Caransebeșul este un oraș românesc și bănățean, a cărui
istorie este fascinantă: sediu de episcopie ortodoxă, de unde a plecat Miron Cristea, primul
nostru patriarh, dar și loc al unei închisori prin care au trecut Gheorghiu-Dej și alții în
perioada interbelică! În parcul din centrul orașului, pe locul unei foste statui a împăratului
austro-ungar Franz Iosef, se află un foarte frumos monument închinat generalului Ion
Dragalina (oare de ce? - cei care nu știu să recitească istoria Primului Război Mondial)”, mai
concluzionează Cioroianu pe Facebook după participarea la simpozionul la care istorici din
Franța, Croația, Polonia, Austria, Serbia, Italia și România conferențiază despre spațiul
dunărean, din epoca antică spre cea modernă.
Surse: http://www.caon.ro/adrian-cioroianu-impresionat-de-caransebes/1506681, accesat în
data de 03.03. 2015, http://www.ziare.com/resita/stiri-actualitate/adrian-cioroianuimpresionat-de-caransebes-5318594, accesat în data de 03.03. 2015
http://vela.ro/2015/02/adrian-cioroianu-impresionat-de-caransebes/, accesat în data de 03.03.
2015

47

Adrian Cioroianu vine la Caransebeș, la cel mai mare simpozion de
arheologie din țară!

FOTO: TVR2.ro
Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate arheologiei din țară se va desfășura la
Caransebeș în această săptămână.
Timp de trei zile Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu
sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii va organiza cea de-a
XLI-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie „In Memoriam Constantin
Daicoviciu”. Tema din acest an a manifestării este „Dunărea şi comerţul între Orient şi
Occident din preistorie şi până în epoca contemporană”. Simpozionul se desfășoară de mâine,
17 februarie, și se încheie vineri.
În cadrul evenimentului ştiinţific vor fi prezenţi un număr record de participanţi, istorici şi
cercetători de la centre universitare din ţară şi din străinătate (Anglia, Franţa, Polonia, Italia,
Austria, Croaţia şi Serbia).
În deschiderea oficială a simpozionului vor avea loc două conferințe, prima susținută de prof.
univ. dr. Adrian Cioroianu, Decanul Facultății de Istorie București, şi a doua de prof. univ.
Ekkehard Webber, profesor emerit al Universităţii din Viena. Vineri, 20 februarie, în ultima
zi a acestui mare eveniment, programul prevede o excursie tematică pe traseul Caransebeş –
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde participanţii vor vizita Biserica Ferdinand (Oţelu-Roşu),
Parcul arheologic şi Muzeul Capitalei Daciei Romane Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
„Prin numărul de participanţi şi prin valoarea comunicărilor, această manifestare este cea mai
importantă reuniune ştiinţifică din partea de vest a ţării”, a precizat directorul muzeului
Adrian Ardeț.
Sursă: http://stiritransilvania24.ro/caras-severin/adrian-cioroianu-vine-la-caransebes-la-celmai-mare-simpozion-de-arheologie-din-tara_18202.html, accesat în data de 03.03. 2015

Manifestare reusita
A 41-a editie a Simpozionului International In memoriam Constantin Daicoviciu a fost un
succes. Manifestarea a fost organizata de Muzeul judetean de Etnografie si al Regimentului
de Granita din Caransebes si Consiliul Judetean Caras Severin.
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Sursă:
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=10312,
accesat în data de 03.03. 2015 (Reportaj audio-video)
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TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI EDIŢIA A V – A
25 FEBRUARIE – 1 MARTIE 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ
TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI
EDIŢIA A V - A
Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș în colaborare cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale va organiza în
perioada 25 Februarie – 1 Martie 2015 cea de-a V - a ediţie a Târgului Mărțișorului. Întreaga
manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Târgul va avea loc în incinta muzeului caransebeșean, unde se vor comercializa mărțișoare și
cadouri confecționate manual de producători din diverse părți ale țării. Aceştia folosesc ca
sursă de inspirație lumea și mitologia țărănească.
Vor fi expuse spre vânzare mărţişoare tradiţionale, gablonţuri, cadouri deosebite, felicitări şi
aranjamente florale. Târgul de Mărțișor, ce va fi deschis până pe 1 martie, le oferă
cărășenilor posibilitatea de a cumpăra obiecte de decor frumoase, mărțișoare clasice, ce vor fi
cadouri potrivite pentru prima zi de primăvară din acest an.
Scopul evenimentului îl reprezintă promovarea valorilor și tradițiilor românești în ceea ce
privește simbolul mărțișorului, de la originea lui, până la formele cunoscute din zilele noastre.
Manifestarea, dedicată publicului larg, va fi deschisă între orele 10:00 - 18:00. Intrarea este
liberă!
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE
Târgul Mărțișorului

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, în colaborare cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, va organiza în
perioada 25 Februarie – 1 Martie 2015 cea de-a V-a ediţie a Târgului Mărțișorului. Întreaga
manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
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Târgul va avea loc în incinta muzeului caransebeșean, unde se vor comercializa mărțișoare și
cadouri confecționate manual de producători din diverse părți ale țării. Este folosită ca sursă
de inspirație lumea și mitologia țărănească.
Vor fi expuse spre vânzare mărțișoare tradiționale, gablonţuri, cadouri deosebite, felicitări şi
aranjamente florale. Târgul de Mărțișor, ce va fi deschis până pe 1 martie, le oferă cărășenilor
posibilitatea de a cumpăra obiecte de decor frumoase, mărțișoare clasice, ce vor fi cadouri
potrivite pentru prima zi de primăvară din acest an.
Scopul evenimentului îl reprezintă promovarea valorilor și tradițiilor românești în ceea ce
privește simbolul mărțișorului, de la originea lui, până la formele cunoscute din zilele noastre.
Manifestarea, dedicată publicului larg, va fi deschisă între orele 10:00 – 18:00. Intrarea este
liberă! (Lavinia Călina)
Sursă: https://radioresita.ro/targul-martisorului/, accesat în data de 03.03. 2015
Alte surse:
http://www.banatfm.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=12143:targulmriorului-la-caransebe&catid=73:news&Itemid=71, accesat în data de 03.03. 2015
http://www.banatfm.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=12165:mrioare-lamuzeu&catid=73:news&Itemid=71, accesat în data de 03.03. 2015

[FOTO] Târgul Mărţişorului
A cincia ediţie a Târgului Mărțișorului a fost inaugurată astăzi în incinta Muzeului Județean
de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș. Scopul evenimentului îl reprezintă
promovarea valorilor și tradițiilor românești în ceea ce privește simbolul mărțișorului, de la
originea lui, până la formele cunoscute din zilele noastre. Caransebeșenii, care doresc să facă
un cadou special persoanelor dragi, pot alege dintr-o gamă variată de mărțișoare şi
aranjamente florale.

Muzeografa Fara Florina ne-a oferit mai multe detalii despre acest eveniment. Târgul va fi
deschis publicului în perioada 25 Februarie – 1 Martie, între orele 10:00 – 18:00. Întreaga
manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în colaborare cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.
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Sursă: https://radioresita.ro/foto-targul-martisorului/, accesat în data de 03.03. 2015

Târg de mărţişoare la muzeu
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, în colaborare cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin,
organizează în perioada 25 februarie – 1 martie cea de a V-a ediţie a Târgului Mărţişorului.
Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Târgul are loc în incinta Muzeului caransebeşean, unde se comercializează mărţişoare şi
cadouri confecţionate manual de producători din diverse părţi ale ţării. Aceştia folosesc ca
sursă de inspiraţie lumea şi mitologia ţărănească.

Sunt expuse spre vânzare mărţişoare tradiţionale, gablonţuri, cadouri deosebite, felicitări şi
aranjamente florale. Târgul de Mărţişor, care este deschis până în 1 martie, le oferă
cărăşenilor posibilitatea de a cumpăra obiecte de decor frumoase, mărţişoare clasice, cadouri
potrivite pentru prima zi de primăvară din acest an.
54

Scopul evenimentului îl reprezintă promovarea valorilor şi tradiţiilor româneşti în ceea ce
priveşte simbolul mărţişorului, de la originea lui, până la formele cunoscute din zilele noastre.
Manifestarea, dedicată publicului larg, este deschisă între orele 10-18. Intrarea este liberă.
Autor: Bianca METEŞ
Sursă: http://www.7-zile.com/2015/02/26/targ-de-martisoare-la-muzeu/, accesat în data de
03.03. 2015

Caransebeș: Târgului Mărțișorului
Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș în colaborare cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale va organiza în
perioada 25 Februarie – 1 Martie 2015 cea de-a V – a ediţie a Târgului Mărțișorului. Întreaga
manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Târgul va avea loc în incinta muzeului caransebeșean, unde se vor comercializa mărțișoare și
cadouri confecționate manual de producători din diverse părți ale țării. Aceştia folosesc ca
sursă de inspirație lumea și mitologia țărănească.
Vor fi expuse spre vânzare mărţişoare tradiţionale, gablonţuri, cadouri deosebite, felicitări şi
aranjamente florale. Târgul de Mărțișor, ce va fi deschis până pe 1 martie, le oferă cărășenilor
posibilitatea de a cumpăra obiecte de decor frumoase, mărțișoare clasice, ce vor fi cadouri
potrivite pentru prima zi de primăvară din acest an.
Scopul evenimentului îl reprezintă promovarea valorilor și tradițiilor românești în ceea ce
privește simbolul mărțișorului, de la originea lui, până la formele cunoscute din zilele noastre.
Manifestarea, dedicată publicului larg, va fi deschisă între orele 10:00 – 18:00. Intrarea este
liberă!
Referent Relaţii Publice şi Comunicare,
Cristina Moisă
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş
P-ţa. Gen. Ioan Dragalina, Nr. 2
325400 Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Tel./Fax: 0040 255 512 193
e-mai: mjergcaransebes@yahoo.com

Sursă: https://cimec.wordpress.com/category/targ/, accesat în data de 03.03. 2015

Targ de martisor
Dupa ce la muzeul din Caransebes a avut loc Simpozionul In Memoriam Constantin
Daicoviciu iata ca incep alte si alte manifestari. Maine se deschide Targul de Martisor.
Reportaj Audio-Video
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Sursă:
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=10328,
accesat în data de 03.03. 2015

S-a deschis targul de martisor
La Muzeul din Caransebes s-a deschis targul de martisoare. Cei interesati pot sa-i treaca
zilnic pragul intre orele 10 si 18.
Reportaj Audio-Video
Sursă:
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=10342,
accesat în data de 03.03. 2015

Targ de martisor. Un eveniment pe care nu ai voie sa il ratezi

Iubitorii de martisoare speciale au ocazia, cel putin sa vada daca nu sa si cumpere persoanelor
dragi, cele mai originale si frumoase martisoare.
Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes in colaborare cu
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale va organiza,
incepand de miercuri si pana duminica, cea de-a V - a editie a Targului Martisorului. Targul
va avea loc in incinta muzeului caransebesean, unde se vor comercializa martisoare si cadouri
confectionate manual de producatori din diverse parti ale tarii. Acestia folosesc ca sursa de
inspiratie lumea si mitologia taraneasca. ”Vor fi expuse spre vanzare martisoare traditionale,
gablonturi, cadouri deosebite, felicitari si aranjamente florale. Targul de Martisor, ce va fi
deschis pana pe 1 martie, le ofera carasenilor posibilitatea de a cumpara obiecte de decor
frumoase, martisoare clasice, ce vor fi cadouri potrivite pentru prima zi de primavara din
acest an. Scopul evenimentului il reprezinta promovarea valorilor si traditiilor romanesti in
ceea ce priveste simbolul martisorului, de la originea lui, pana la formele cunoscute din zilele
noastre”, au anuntat organizatorii. Manifestarea, dedicata publicului larg, va fi deschisa intre
orele 10:00 - 18:00. Intrarea este libera!
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Sursă:
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/3047-targ-de-martisor-un-eveniment-pecare-nu-ai-voie-sa-il-ratezi, accesat în data de 03.03. 2015
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ȘCOALA ALTFEL
06. 04. 2015 - 10. 04. 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ
COMUNICAT DE PRESĂ
Școala Altfel
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş alături
de Consiliul Judeţean Caraş-Severin organizează în perioada 06. 04. 2015 - 10. 04. 2015, cu
prilejul programului educațional intitulat Şcoala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
următoarele evenimente dedicate activităților educative extracurriculare și extrașcolare:
Sediul Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță
Caransebeș:
06. 04. 2015 – 10. 04. 2015, între orele 10.00 – 18.00
Vizitarea următoarelor expoziții:
 Din istoria Regimentului de Graniţă Româno – Bănățean Nr. 13
 Artă plastică contemporană : Ion Sălişteanu
 Artă laică și religioasă din colecția MJERG Caransebeș
 Meşteşuguri tradiţionale din Banatul de Munte
 Moara cu ciutură
 Casa pădurarului din Marga
Activități:
Luni, 06. 04. 2015, ora 10.00 – Proiecție de filme istorice: Dacii, Columna
Marți, 07. 04. 2015, ora 10.00 – Confecționarea de figurine de Paști
Miercuri, 08. 04. 2015, ora 10.00 – Workshop: Conservarea și restaurarea bunurilor
culturale mobile (ceramică, țesături, carte)
Joi, 09. 04. 2015, ora 10.00 – Proiecție de film: Gladiatorul
Vineri, 10. 04. 2015, ora 10.00 – Proiecție de film: Attila
Rezervația Arheologică Tibiscum – Jupa
06. 04. 2015 – 10. 04. 2015, între orele 10.00 – 18.00
Vizitarea Muzeului în aer liber al Rezervației Arheologice Tibiscum Jupa
 Comandamentul militar
 Garnizoana militară
 Municipiul roman
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Memorialul Constantin și Hadrian Daicoviciu (comuna Constantin Daicoviciu, în
incinta școlii din localitate) 06. 04. 2015 – 10. 04. 2015, între orele 10.00 – 18.00 - Vizitarea
expoziției
Scopul acestei acțiuni este creșterea implicării elevilor în activităţi culturale şi
apropierea lor faţă de folclorul şi meşteşugurile tradiţionale specifice Banatului Montan.
Persoană de contact pentru programări:
Cristina Moisă, tel.: 00 40 255 512 193, 00 40 754 233 086

60

APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE

Elevii incep seria de activitati denumita “Scoala altfel”. Institutiile de cultura
ale Consiliului Judetean s-au pregatit
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Consiliul Judetean Caras-Severin si Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului
de Granita din Caransebes organizeaza mai multe evenimente cu prilejul programului
educational ”Scoala Altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” desfasurat in intervalul 6-10
aprilie 2015.
Astfel, in urmatoarea perioada, zilnic, intre orele 10:00 si 18:00, la sediul muzeului
din Caransebes elevii pot vizita sase expozitii: Din istoria Regimentului de Granita Romano
– Banatean Nr. 13; Arta plastica contemporana: Ion Salisteanu; Arta laica si religioasa din
colectia MJERG Caransebes; Mestesuguri traditionale din Banatul de Munte; Moara cu
ciutura si Casa padurarului din Marga. In fiecare zi elevii sunt invitati sa participe la diverse
activitati, fie ca este vorba de proiectii de film istoric sau ateliere pentru confectionarea de
figurine de Pasti, sau cele pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile
(ceramica, tesaturi, carte). Tot pe parcursul saptamanii, la Rezervatia Arheologica Tibiscum –
Jupa, in fiecare zi, intre orele 10:00 si 18:00, se va putea vizita Muzeul in aer liber, respectiv:
Comandamentul militar, Garnizoana militara si Municipiul roman. Nu in ultimul rand, in
incinta scolii din comuna Constantin Daicoviciu se va desfasura ”Memorialul Constantin si
Hadrian Daicoviciu”. Actiunile sunt organizate in scopul cresterii implicarii elevilor in
activitati culturale si apropierea lor fata de folclorul si mestesugurile traditionale specifice
Banatului Montan.
In paralel, la Biblioteca Judeteana Paul Iorgovici, in prima zi din saptamana este
programata, pentru mai multi elevi, o prima vizita la Sectia pentru copii a bibliotecii unde vor
afla povestea Iepurasului de Pasti. Vor participa elevii de la Liceul Teoretic ,,Diaconovici
Tietz”, cei de la clasa pregatitoare, dar si copii de la Gradinita P.N. 5 Resita.
Activitatile se vor relua marti, insa, de data aceasta, vizitatori vor fi elevi de la Scoala
cu cls. I-IV si copii de la Gradinita cu program normal din Nermed, comuna Carasova. Tot
marti, pe 7 aprilie, elevii de la Liceul ”Diaconovici-Tietz” vor afla despre rolul bibliotecii
publice in comunitate, iar pe 8 aprilie, vor vorbi despre scriitorul I.L. Caragiale.
Pe data de 9 aprilie, elevi de Scoala Primara Vodnic si Scoala Gimnaziala nr. 2 Resita
vor participa la un atelier de traditii pascale.
Surse: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/3243-elevii-incep-seria-de-ativitatidenumita-scoala-altfel-institutiile-de-cultura-ale-consiliului-judetean-s-au-pregatit, accesat în
data de 11 mai 2015
http://www.ziare.com/resita/articole/muzeul+judetean, accesat în data de 11 mai 2015

O săptămana altfel la instituțiile de cultură ale Consiliului Județean
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Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului
de Graniţă din Caransebeş organizează mai multe evenimente cu prilejul programului
educațional”Şcoala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” desfășurat în intervalul 6-10
aprilie 2015.
Astfel, în perioada amintită, zilnic, între orele 10:00 și 18:00, la sediul muzeului din
Caransebeș elevii pot vizita șase expoziții: Din istoria Regimentului de Graniţă Româno –
Bănățean Nr. 13; Artă plastică contemporană: Ion Sălişteanu; Artă laică și religioasă din
colecția MJERG Caransebeș; Meşteşuguri tradiţionale din Banatul de Munte; Moara cu
ciutură și Casa pădurarului din Marga.
În fiecare zi, elevii sunt invitați să participe la diverse activități, fie că este vorba de
proiecții de film istoric sau ateliere pentru confecționarea de figurine de Paști sau cele pentru
conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile (ceramică, țesături, carte).
Tot pe parcursul săptămânii viitoare, la Rezervația Arheologică Tibiscum – Jupa, în
fiecare zi, între orele 10:00 și 18:00, se va putea vizita Muzeul în aer liber, respectiv,
Comandamentul militar, Garnizoana militară și Municipiul roman.
Nu în ultimul rând, în incinta școlii din comuna Constantin Daicoviciu se va desfășura
Memorialul Constantin și Hadrian Daicoviciu.
Acțiunile sunt organizate în scopul creșterii implicării elevilor în activităţi culturale şi
apropierea lor faţă de folclorul şi meşteşugurile tradiţionale specifice Banatului Montan.
În paralel, la Biblioteca Județeană Paul Iorgovici, în prima zi din săptămână este
programată, pentru mai mulți elevi, o primă vizită la Secția pentru copii a bibliotecii unde vor
afla povestea iepurașului de Paști. Vor participa elevii de la Liceul Teoretic ,,Diaconovici
Tietz”, cei de la clasa pregatitoare dar și copii de la Grădinița P.N. 5 Reșița.
Activitățile se vor relua marți, însă, de data aceasta, vizitatori vor fi elevi de la Școala
cu cls. I-IV și copii de la Grădinița cu program normal din Nermed, comuna Carașova. Tot
marți, pe 7 aprilie, elevii de la Liceul Diaconovici-Tietz vor afla despre rolul bibliotecii
publice în comunitate, iar pe 8 aprilie, vor vorbi despre scriitorul I.L. Caragiale.
Pe data de 9 aprilie, elevi de Școala Primară Vodnic și Școala Gimnazială nr. 2 Reșița
vor participa la un atelier de tradiții pascale.
Serviciul Comunicare, Relații Publice
și Control Managerial Intern
Sursa: http://www.infocs.ro/o-saptamana-altfel-la-institutiile-de-cultura-ale-consiliuluijudetean/, accesat în data de 11 mai 2015
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Şcoala Altfel, la muzeele din Caransebeș! Elevii schimbă cursurile cu o
experiență inedită!

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, alături
de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, organizează în perioada 6-10 aprilie 2015, cu prilejul
programului educaţional intitulat „Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, o serie de
acţiuni dedicate activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare.
Astfel, începând de astăzi, între orele 10 şi 18, la sediul Muzeului vor putea fi vizitate
expoziţiile Din istoria Regimentului de Graniţă Româno-Bănăţean Nr. 13, Artă plastică
contemporană – Ion Sălişteanu, Artă laică şi religioasă, Meşteşuguri tradiţionale din Banatul
de Munte, Moara cu ciutură sau Casa pădurarului din Marga.

De asemenea, vor avea loc proiecţii de filme, vor fi confecţionate figurine de Paşti, va
avea loc un workshop cu tema Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile
(ceramică, ţesături, carte) şi va putea fi vizitat Muzeul în aer liber al Rezervaţiei Arheologice
Tibiscum Jupa.
În aceeaşi perioadă, se organizează vizite la Memorialul Constantin şi Hadrian
Daicoviciu, în incinta şcolii din comuna care poartă numele marelui istoric.
Scopul acestei acţiuni este creşterea implicării elevilor în activităţi culturale şi
apropierea lor faţă de folclorul şi meşteşugurile tradiţionale specifice Banatului Montan.
Cosmin VLAD
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Sursa:
http://reper24.ro/scoala-altfel-la-muzeele-din-caransebes-elevii-schimbacursurile-cu-o-experienta-inedita/, accesat în data de 11 mai 2015
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NOAPTEA EUROPEANĂ A MUZEELOR
EDIȚIA A XI – A 16 MAI 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

COMUNICAT DE PRESĂ
Noaptea Europeană a Muzeelor
Ediţia a XI - a
16 Mai 2015
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, Liceul
„Bănăţean” Oţelu Roşu și Primăria Comunei Constantin Daicoviciu în colaborare cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, Episcopia
Ortodoxă a Caransebeşului – Parohia Ortodoxă Ferdinand – Oţelu Roşu, Reţeaua Naţională a
Muzeelor din România și Asociaţia ASTRA – Filiala Oţelu Roşu organizează sâmbătă, 16
mai 2015, Noaptea Europeană a Muzeelor, eveniment ajuns la cea de-a XI -a ediţie, în
intervalul orar 16.00 - 05.00.
Această manifestare culturală de mare amploare se desfăşoară atât la nivel naţional cât
şi internaţional, la acest eveniment înscriindu-se muzee din ţară şi străinătate.
Anul acesta sub egida Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță
Caransebeș se va realiza un circuit expozițional: Arta în Banatul de Munte, care cuprinde
expoziția de artă religioasă și laică a Muzeului din Caransebeș, ce se va desfăşura la sediu,
Biserica ,,Ferdinand’’ din Oțelu Roșu (pictată de celebrii Gheorghe și Corneliu Baba),
Muzeul de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu” din Oțelu Roșu (ce oferă spre vizitare
manuscrise ale scriitorilor români de mare valoare literară) şi Muzeul Memorial „Constantin
şi Hadrian Daicoviciu” (ilustrează arta romană din provincia Dacia). De asemenea, în
localitatea Constantin Daicoviciu se va realiza o proiecţie de filme istorice începând cu ora
20.30.
Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută arta specifică Banatului de
Munte din antichitate până în prezent.
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Prin urmare, în intervalul orar: 16.00 (16 mai 2015) - 05.00 (17 mai 2015), cei
interesaţi vor putea vizita expoziţii ce conturează arta laică şi religioasă din Banatul de
Munte:
La sediul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş:


Casa pădurarului din Marga



Din Istoria Regimentului de Graniţă Româno-Bănăţean nr. 13



Expoziţie de artă plastică a pictorului Ion Sălişteanu



Icoane pe lemn şi sticlă din colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş



Meşteşuguri tradiţionale în Banatul de Munte

În comuna Constantin Daicoviciu (Căvăran), într-o sală special amenajată în cadrul Şcolii
cu Clasele I-VIII


Muzeul Memorial „Constantin şi Hadrian Daicoviciu” (interval orar 16.00 - 05.00)



Proiecție de filme istorice (ora 20.30): Dacii, Columna (în curtea școlii din localitate)

În localitatea Oţelu Roşu:


Biserica ,,Ferdinand’’ din Oțelu Roșu (pictată de celebrii Gheorghe și Corneliu Baba)



Muzeul de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu” din Oțelu Roșu

Noutatea acestui an este conferită de înscrierea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş la protestul cultural iniţiat de Reţeaua Naţională a
Muzeelor din România intitulat Revolta Colecţiilor ce are drept scop atragerea unui semnal
de alarmă referitor la situaţia bunurilor culturale mobile şi imobile. În ultimii 10 ani, peste
120 de sedii unde funcționează muzee de tot felul și zeci de mii de piese din colecțiile mai
multor astfel de muzee sunt gata retrocedate sau aflate în curs de retrocedare. Pentru toate
acestea nu sunt identificate încă soluții alternative de funcționare, situație unică în Europa și
poate chiar în lume
Participarea în cadrul acestei acţiuni va consta în alegerea unui obiect reprezentativ
din cadrul patrimoniului MJERG Caransebeş şi acoperirea lui cu o pânză neagră în timpul
Nopţii europene a muzeelor. Piesa ce va fi expusă central la sediul muzeului este Silenul de
la Tibiscum, o veritabilă piesă de artă, realizată în bronz, este o reprezentare a zeului
Dionysos, zeul vinului și al teatrului dovedind preocuparea pentru arta teatrală a locuitorilor
din anticul oraş Tibiscum.
Informaţii suplimentare legate de expoziţiile incluse în programul aferent Nopţii
Europene
ale
Muzeelor
le
puteţi
găsi
accesând
următoarele
link-uri:
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/,
www.noaptea-muzeelor.ro,
www.muzeulcaransebes.ro sau pe pagina de facebook a instituţiei de cultură: https://roro.facebook.com/muzeul.caransebes.
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Partenerii media ai acestui eveniment sunt: UNIUNEA ZIARIŞTILOR
PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA, EXPRESS DE BANAT, TVR TIMIŞOARA, BANAT
TV, INFO CS, RADIO REŞIŢA, ZIUA DE VEST, CARAŞ ONLINE, 7 ZILE, TV ONLINE
CARANSEBEŞ.
Atmosfera va fi completată cu muzică de toate genurile şi tradiţionalii mici de Deva.
Intrarea este liberă!
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Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș
Arta în Banatul de Munte

Program de vizitare: 16.00 – 05.00.
Acces: gratuit
Adresă: . Piaţa Gen. Ioan Dragalina Nr. 2, Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Telefon: 0255.512.193
E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com
Site: www.muzeul-caransebes.ro, https://ro-ro.facebook.com/muzeul.caransebes
Anul acesta sub egida Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță
Caransebeș se va realiza un circuit expozițional: Arta în Banatul de Munte, care cuprinde
expoziția de artă religioasă și laică a Muzeului din Caransebeș ce se va desfăşura la sediu,
Biserica Ferdinand din Oțelu Roșu (pictată de celebrii Gheorghe și Corneliu Baba), Muzeul
de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu” din Oțelu Roșu (oferă spre vizitare manuscrise ale
scriitorilor români de mare valoare literară) şi Muzeul Memorial „Constantin şi Hadrian
Daicoviciu” (ilustrează arta romană din provincia Dacia). De asemenea, în localitatea
Constantin Daicoviciu se va realiza o proiecţie de filme istorice începând cu ora 20.30.
Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută arta specifică Banatului de
Munte din antichitate până în prezent.
Parteneri: Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Reţeaua Naţională a Muzeelor din
România, Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, Liceul „Bănăţean” Oţelu Roşu,
Asociaţia ASTRA – Filiala Oţelu Roşu, Primăria Constantin Daicoviciu, Episcopia Ortodoxă
a Caransebeşului – Parohia Ortodoxă Ferdinand – Oţelu Roşu
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Parteneri media: Uniunea Ziariştilor Profesionişti Din România, Express De Banat,
Tvr Timişoara, Banat Tv, Info Cs, Radio Reşiţa, Ziua De Vest, Caraş Online, 7 Zile, Tv
Online Caransebeş.
Sursa:
http://www.noapteamuzeelor.ro/2015/04/07/muzeul-judetean-de-etnografie-si-alregimentului-de-granita-caransebes-4/, accesat în data de 20 mai 2015

Noaptea Europeană a Muzeelor, 16 mai, Caransebeş

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, Liceul
„Bănăţean” Oţelu Roşu și Primăria Comunei Constantin Daicoviciu în colaborare cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, Episcopia
Ortodoxă a Caransebeşului – Parohia Ortodoxă Ferdinand – Oţelu Roşu, Reţeaua Naţională a
Muzeelor din România și Asociaţia ASTRA – Filiala Oţelu Roşu organizează sâmbătă, 16
mai 2015, Noaptea Europeană a Muzeelor, eveniment ajuns la cea de-a XI -a ediţie, în
intervalul orar 16.00 – 05.00.
Această manifestare culturală de mare amploare se desfăşoară atât la nivel naţional cât
şi internaţional, la acest eveniment înscriindu-se muzee din ţară şi străinătate.
Anul acesta sub egida Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță
Caransebeș se va realiza un circuit expozițional: Arta în Banatul de Munte, care cuprinde
expoziția de artă religioasă și laică a Muzeului din Caransebeș, ce se va desfăşura la sediu,
Biserica ,,Ferdinand’’ din Oțelu Roșu (pictată de celebrii Gheorghe și Corneliu Baba),
Muzeul de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu” din Oțelu Roșu (ce oferă spre vizitare
manuscrise ale scriitorilor români de mare valoare literară) şi Muzeul Memorial „Constantin
şi Hadrian Daicoviciu” (ilustrează arta romană din provincia Dacia). De asemenea, în
localitatea Constantin Daicoviciu se va realiza o proiecţie de filme istorice începând cu ora
20.30.
Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută arta specifică Banatului de
Munte din antichitate până în prezent.
Prin urmare, în intervalul orar: 16.00 (16 mai 2015) – 05.00 (17 mai 2015), cei
interesaţi vor putea vizita expoziţii ce conturează arta laică şi religioasă din Banatul de
Munte:
La sediul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş:
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Casa pădurarului din Marga
Din Istoria Regimentului de Graniţă Româno-Bănăţean nr. 13
Expoziţie de artă plastică a pictorului Ion Sălişteanu
Icoane pe lemn şi sticlă din colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş
Meşteşuguri tradiţionale în Banatul de Munte
În comuna Constantin Daicoviciu (Căvăran), într-o sală special amenajată în cadrul
Şcolii cu Clasele I-VIII
Muzeul Memorial „Constantin şi Hadrian Daicoviciu” (interval orar 16.00 – 05.00)
Proiecție de filme istorice (ora 20.30): Dacii, Columna (în curtea școlii din localitate)
În localitatea Oţelu Roşu:
Biserica ,,Ferdinand’’ din Oțelu Roșu (pictată de celebrii Gheorghe și Corneliu Baba)
Muzeul de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu” din Oțelu Roșu
Noutatea acestui an este conferită de înscrierea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş la protestul cultural iniţiat de Reţeaua Naţională a
Muzeelor din România intitulat Revolta Colecţiilor ce are drept scop atragerea unui semnal
de alarmă referitor la situaţia bunurilor culturale mobile şi imobile. În ultimii 10 ani, peste
120 de sedii unde funcționează muzee de tot felul și zeci de mii de piese din colecțiile mai
multor astfel de muzee sunt gata retrocedate sau aflate în curs de retrocedare. Pentru toate
acestea nu sunt identificate încă soluții alternative de funcționare, situație unică în Europa și
poate chiar în lume.

73

Participarea în cadrul acestei acţiuni va consta în alegerea unui obiect reprezentativ
din cadrul patrimoniului MJERG Caransebeş şi acoperirea lui cu o pânză neagră în timpul
Nopţii europene a muzeelor. Piesa ce va fi expusă central la sediul muzeului este Silenul de la
Tibiscum, o veritabilă piesă de artă, realizată în bronz, este o reprezentare a zeului Dionysos,
zeul vinului și al teatrului dovedind preocuparea pentru arta teatrală a locuitorilor din anticul
oraş Tibiscum.
Informaţii suplimentare legate de expoziţiile incluse în programul aferent Nopţii
Europene
ale
Muzeelor
le
puteţi
găsi
accesând
următoarele
link-uri:
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/,
www.noaptea-muzeelor.ro,
www.muzeulcaransebes.ro sau pe pagina de facebook a instituţiei de cultură: https://roro.facebook.com/muzeul.caransebes.
Partenerii media ai acestui eveniment sunt: UNIUNEA ZIARIŞTILOR
PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA, EXPRESS DE BANAT, TVR TIMIŞOARA, BANAT
TV, INFO CS, RADIO REŞIŢA, ZIUA DE VEST, CARAŞ ONLINE, 7 ZILE, TV ONLINE
CARANSEBEŞ.
Atmosfera va fi completată cu muzică de toate genurile şi tradiţionalii mici de Deva.
Intrarea este liberă!
Sursa: http://uzp.org.ro/noaptea-europeana-a-muzeelor-16-mai-caransebes/, accesat în data de
20 mai 2015

Noaptea Europeană a Muzeelor la Caransebeş

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş,
organizează sâmbătă, 16 mai, Noaptea Europeană a Muzeelor, în intervalul orar 16:00 –
05:00, după cum ne-a transmis Darius Herea. Evenimentul ajuns la cea de-a XI -a ediţie, va
oferii un circuit expozițional sub genericul „Arta în Banatul de Munte”. Astfel publicul
doritor va putea vizita expoziția de artă religioasă și laică a Muzeului din Caransebeș, ce se
va desfăşura atât la sediul muzeului, cât și la Biserica „Ferdinand” din Oțelu Roșu, pictată de
celebrii Gheorghe și Corneliu Baba; Muzeul de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu” din
Oțelu Roșu, ce oferă spre vizitare manuscrise ale scriitorilor români de mare valoare literară
şi Muzeul Memorial „Constantin şi Hadrian Daicoviciu”, care ilustrează arta romană din
provincia Dacia.
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De asemenea, în localitatea Constantin Daicoviciu se va realiza o proiecţie de filme
istorice începând cu ora 20:30, „Dacii, Columna”, în curtea școlii din localitate. Vizitatorii se
vor bucura totodată și de o expoziţie de artă plastică a pictorului Ion Sălişteanu, icoane pe
lemn şi sticlă, meşteşuguri tradiţionale în Banatul de Munte, precum și de o veritabilă piesă
de artă, realizată în bronz, dovedind preocuparea pentru arta teatrală a locuitorilor din anticul
oraş Tibiscum.
Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută arta specifică Banatului de
Munte, din antichitate până în prezent. Partenerii acestei manifestări culturale sunt: Episcopia
Caransebeşului, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ministerul Culturii şi Comunicării din
Franţa, Liceul „Bănăţean” Oţelu Roşu, Primăria Comunei Constantin Daicoviciu, Parohia
Ortodoxă Ferdinand – Oţelu Roşu, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România și Asociaţia
ASTRA – Filiala Oţelu Roşu.
See
more
at:
http://basilica.ro/noaptea-europeana-a-muzeelor-la-caransebes106707.html#sthash.njv5pIA7.dpuf
Sursa:
http://basilica.ro/noaptea-europeana-a-muzeelor-la-caransebes-106707.html,
accesat în data de 20 mai 2015

Noaptea muzeelor europene la Caransebeş

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş va
găzdui sâmbătă, 16 mai, Noaptea Europeană a Muzeelor, eveniment ajuns anul acesta la cea
de-a XI-a ediţie, în intervalul orar 16.00 – 05.00. Astfel, se va realiza un circuit expozițional
cu sloganul: „Arta în Banatul de Munte”, care cuprinde expoziția de artă religioasă și laică a
muzeului din municipiul de pe Timiş şi Sebeş, ce se va desfăşura la Biserica „Ferdinand” din
Oțelu Roșu, Muzeul de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu” din Oțelu Roșu şi Muzeul
Memorial „Constantin şi Hadrian Daicoviciu”.
De asemenea, în localitatea Constantin Daicoviciu se va realiza o proiecţie de filme
istorice începând cu ora 20.30. Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută arta
specifică Banatului de Munte din antichitate până în prezent. Cei interesaţi vor putea vizita
expoziţii precum: Casa pădurarului din Marga, din Istoria Regimentului de Graniţă RomânoBănăţean nr. 13, artă plastică a pictorului Ion Sălişteanu, Icoane pe lemn şi sticlă din colecţia
Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, meşteşuguri
tradiţionale în Banatul de Munte.
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Noutatea acestui eveniment este conferită de înscrierea Muzeului Judeţean de
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş la protestul cultural iniţiat de Reţeaua
Naţională a Muzeelor din România intitulat Revolta Colecţiilor ce are drept scop atragerea
unui semnal de alarmă referitor la situaţia bunurilor culturale mobile şi imobile. În ultimii 10
ani, peste 120 de sedii unde funcționează muzee de tot felul și zeci de mii de piese din
colecțiile mai multor astfel de muzee sunt gata retrocedate sau aflate în curs de retrocedare.

Pentru toate acestea nu sunt identificate încă soluții alternative de funcționare, situație
unică în Europa și poate chiar în lume. Participarea în cadrul acestei acţiuni va consta în
alegerea unui obiect reprezentativ din cadrul patrimoniului MJERG Caransebeş şi acoperirea
lui cu o pânză neagră în timpul Nopţii europene a muzeelor. Piesa ce va fi expusă central la
sediul muzeului este Silenul de la Tibiscum, o veritabilă piesă de artă, realizată în bronz, o
reprezentare a zeului Dionysos, zeul vinului și al teatrului dovedind preocuparea pentru arta
teatrală a locuitorilor din anticul oraş.
(Hardy Cvoica)

Sursa: http://radioresita.ro/125586/noaptea-muzeelor-europene-la-caransebes, accesat în data
de 20 mai 2015

Noaptea Muzeelor în Banat
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Publicul iubitor de frumos şi toţi cei care doresc să petreacă o seară de weekend în
compania operelor maeştrilor de altădată, dar şi a artiştilor contemporani au ocazia sâmbăta
aceasta să participe la „Noaptea Muzeelor“. Şi în acest an, mai multe instituţii muzeale din
ţara noastră sunt partenere în derularea acestui eveniment internaţional ajuns la cea de-a XIa ediţie. Între acestea se numără muzee şi galerii de artă importante din Timişoara, Arad şi
Caransebeş.
Evenimentul va aduce de această dată în atenţia publicului peste 125 de muzee şi
instituţii culturale din toată ţara şi este coordonat de Reţeaua Naţională a Muzeelor din
România (RNMR), partener oficial al evenimentului la nivel internaţional. La nivel local, în
oraşul de pe Bega, coordonatorul circuitului muzeal este Muzeul de Artă Timişoara, membru
al RNMR. Ca şi la ediţiile precedente, programul „Noaptea Muzeelor“ 2015 din Timişoara
este organizat atât de muzee, cât şi de alte organizaţii cu profil cultural. Astfel, alături de
Muzeul de Artă Timişoara, Memorialul Revoluţiei din Timişoara, Muzeul Satului Bănăţean
Timişoara şi Muzeul Catedralei Mitropolitane, vor participa Universitatea de Arte şi Design,
Fundaţia Interart Triade, Casa Artelor şi patru galerii, Galeria Calina, Galeria Calpe, Jecza
Gallery şi Galeria Helios a Uniunii Artiştilor Plastici.
Muzee deschise la Arad
Arădenii vor avea ocazia sâmbăta aceasta să viziteze mai multe muzee şi instituţii de
artă din oraş, înscrise în programul evenimentului „Noaptea Muzeelor“. În acest sens, pot
vizita la Palatul Cultural expoziţia de arheologie, atelierul de pictură pe basorelief (pentru
copii şi adulţi), expoziţia „Mănăstirea Bizere - Viaţa monastică, artă şi tehnologie“, expoziţia
de istorie- reconstituire istorică, dar şi expoziţia de numismatică „Înconjurul Pământului în
8.000 de monede“ - colecţionar Kiss Gabriel. De asemenea, la Muzeul de Artă vor putea
admira expoziţia de artă românească şi europeană şi expoziţia de pictură şi grafică semnată
de artistul Adrian Sandu.
Noaptea Europeană a Muzeelor la Caransebeş
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş
organizează sâmbătă, 16 mai, Noaptea Europeană a Muzeelor, în intervalul orar 16:00 - 5:00.
Evenimentul ajuns la cea de-a XI-a ediţie va oferi un circuit expoziţional sub genericul „Arta
în Banatul de Munte“. Astfel publicul doritor va putea vizita expoziţia de artă religioasă şi
laică a Muzeului din Caransebeş, ce se va desfăşura atât la sediul muzeului, cât şi la Biserica
„Ferdinand“ din Oţelu Roşu, pictată de celebrii Gheorghe şi Corneliu Baba, Muzeul de
Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu“ din Oţelu Roşu, ce oferă spre vizionare manuscrise ale
scriitorilor români de mare valoare literară, şi Muzeul Memorial „Constantin şi Hadrian
Daicoviciu“, care ilustrează arta romană din provincia Dacia.
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De asemenea, în localitatea Constantin Daicoviciu se va realiza o proiecţie de filme
istorice începând cu ora 20:30, „Dacii, Columna“, în curtea şcolii din localitate. Vizitatorii se
vor bucura totodată şi de o expoziţie de artă plastică a pictorului Ion Sălişteanu, icoane pe
lemn şi sticlă, meşteşuguri tradiţionale în Banatul de Munte, precum şi de o veritabilă piesă
de artă, realizată în bronz, dovedind preocuparea pentru arta teatrală a locuitorilor din anticul
oraş Tibiscum.
Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută arta specifică Banatului de
Munte, din Antichitate până în prezent. Partenerii acestei manifestări culturale sunt:
Episcopia Caransebeşului, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ministerul Culturii şi
Comunicării din Franţa, liceul bănăţean Oţelu Roşu, Primăria Comunei Constantin
Daicoviciu, Parohia Ortodoxă Ferdinand - Oţelu Roşu, Reţeaua Naţională a Muzeelor din
România şi Asociaţia ASTRA - filiala Oţelu Roşu. (George Giurgiu, Darius Herea)
Sursa: http://ziarullumina.ro/noaptea-muzeelor-in-banat-101621.html, accesat în data
de 21 mai 2015

Cultură şi revoltă la muzeul caransebeşean

Noaptea de sâmbătă spre duminică a fost una albă pentru Muzeul Judeţean de
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, dar nu numai.
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La acţiunea care s-a înscris în ampla manifestare intitulată generic Noaptea Europeană
a Muzeelor, manifestare culturală de mare amploare, care se desfăşoară atât la nivel naţional,
cât şi internaţional şi care a ajuns la cea de-a XI-a ediţie, au mai participat şi instituţii din
Oţelu Roşu şi comuna Constantin Daicoviciu.

Sub egida Muzeului caransebeşean, a fost realizat un circuit expoziţional – „Arta în
Banatul de Munte”, care a cuprins expoziţia de artă religioasă şi laică a Muzeului din
Caransebeş, desfăşurată la sediul instituţiei de cultură, începând din 16 mai, de la ora 16, şi
până duminică dimineaţa la ora 5. În cadrul acesteia, consumatorii de cultură au vizitat Casa
pădurarului din Marga, expoziţiile „Din Istoria Regimentului de Graniţă Româno-Bănăţean
Nr. 13”, cea de artă plastică a pictorului Ion Sălişteanu, cea de icoane pe lemn şi sticlă din
colecţia Muzeului, precum şi pe cea intitulată „Meşteşuguri tradiţionale în Banatul de
Munte”.
La Constantin Daicoviciu, într-o sală special amenajată în cadrul Şcolii cu Clasele IVIII din centrul de comună, cei interesaţi de istorie au vizitat Muzeul Memorial „Constantin
şi Hadrian Daicoviciu”, care ilustrează arta romană din provincia Dacia.
În curtea unităţii de învăţământ a avut loc şi proiecţia filmelor istorice „Dacii” şi
„Columna”.
În Oţelu Roşu, cei care au vrut să petreacă o noapte albă încărcată de cultură au vizitat
Biserica ,,Ferdinand’’, pictată de celebrii Gheorghe şi Corneliu Baba, precum şi Muzeul de
Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu”, care adăposteşte manuscrise ale scriitorilor români de
mare valoare literară.
Noapte încărcată de cultură, dar și de proteste!
Anul acesta, Muzeul caransebeşean s-a înscris la protestul cultural iniţiat de Reţeaua
Naţională a Muzeelor din România, intitulat „Revolta Colecţiilor”, ce a avut drept scop
tragerea unui semnal de alarmă referitor la situaţia bunurilor culturale mobile şi imobile.
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În ultimii 10 ani, ne-a spus Adrian Ardeţ, directorul muzeului, peste 120 de sedii unde
funcţionează astfel de instituţii şi zeci de mii de piese din colecţiile acestora sunt deja
retrocedate sau se află în curs de retrocedare. Pentru toate acestea, nu sunt identificate încă
soluţii alternative de funcţionare, situaţie unică în Europa şi poate chiar în lume.
Participarea în cadrul acestei acţiuni a constat în alegerea unui obiect reprezentativ din
cadrul Patrimoniului Muzeului din Caransebeş şi acoperirea lui cu o pânză neagră în timpul
Nopţii Europene a Muzeelor. Piesa expusă central la sediul muzeului a fost Silenul de la
Tibiscum, o veritabilă operă de artă, realizată în bronz, o reprezentare a zeului Dionysos, Zeul
vinului şi al teatrului, dovedind preocuparea pentru arta teatrală a locuitorilor din anticul oraş
Tibiscum.
Manifestarea a fost organizată de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului
de Graniţă din Caransebeş, Liceul Bănăţean Oţelu Roşu şi Primăria comunei Constantin
Daicoviciu, în colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ministerul Culturii şi
Comunicării din Franţa, Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului – Parohia Ortodoxă Ferdinand
– Oţelu Roşu, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România şi Asociaţia ASTRA – Filiala
Oţelu Roşu.
Cosmin VLAD
Sursa: http://reper24.ro/cultura-si-revolta-la-muzeul-caransebesean/, accesat în data
de 21 mai 2015

Insomnii şi proteste la Muzeul caransebeşean

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, Liceul
„Bănăţean” Oţelu Roşu şi Primăria comunei Constantin Daicoviciu, în colaborare cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, Episcopia
Ortodoxă a Caransebeşului – Parohia Ortodoxă Ferdinand – Oţelu Roşu, Reţeaua Naţională a
Muzeelor din România şi Asociaţia ASTRA – Filiala Oţelu Roşu, organizează sâmbătă, 16
mai, între orele 16 şi 5, Noaptea Europeană a Muzeelor, eveniment ajuns la cea de-a XI-a
ediţie.
Această manifestare culturală de mare amploare se desfăşoară atât la nivel naţional,
cât şi internaţional, la eveniment înscriindu-se muzee din ţară şi străinătate.
Anul acesta, sub egida Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă
Caransebeş, se va realiza un circuit expoziţional – „Arta în Banatul de Munte”, care cuprinde
expoziţia de artă religioasă şi laică a Muzeului din Caransebeş, ce se va desfăşura la sediu,
Biserica ,,Ferdinand’’ din Oţelu Roşu (pictată de celebrii Gheorghe şi Corneliu Baba),
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Muzeul de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu” din Oţelu Roşu, ce oferă spre
vizitare manuscrise ale scriitorilor români de mare valoare literară, şi Muzeul Memorial
„Constantin şi Hadrian Daicoviciu”, care ilustrează arta romană din provincia Dacia. De
asemenea, în localitatea Constantin Daicoviciu se va realiza o proiecţie de filme istorice
începând cu ora 20.30. Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută arta specifică
Banatului de Munte, din antichitate până în prezent.
Prin urmare, sâmbătă, de la ora 16, până duminică dimineaţă, la ora 5, cei interesaţi
vor putea vizita expoziţii ce conturează arta laică şi religioasă din Banatul de Munte. La
sediul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, vor putea
vedea Casa pădurarului din Marga, expoziţiile Din Istoria Regimentului de Graniţă RomânoBănăţean Nr. 13, cea de artă plastică a pictorului Ion Sălişteanu, de Icoane pe lemn şi sticlă
din colecţia Muzeului, precum şi Meşteşuguri tradiţionale în Banatul de Munte.
În comuna Constantin Daicoviciu (Căvăran), într-o sală special amenajată în cadrul
Şcolii cu Clasele I-VIII, vor putea vizita Muzeul Memorial „Constantin şi Hadrian
Daicoviciu”, precum şi o proiecţie de filme istorice (ora 20.30) – Dacii şi Columna (în curtea
şcolii din localitate).
În Oţelu Roşu, doritorii pot vedea Biserica ,,Ferdinand’’ din Oţelu Roşu, precum şi
Muzeul de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu”.

Noutatea acestui an este conferită de înscrierea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş la protestul cultural iniţiat de Reţeaua Naţională a
Muzeelor din România, intitulat „Revolta Colecţiilor”, ce are drept scop tragerea unui semnal
de alarmă referitor la situaţia bunurilor culturale mobile şi imobile. În ultimii 10 ani, peste
120 de sedii unde funcţionează muzee de tot felul şi zeci de mii de piese din colecţiile mai
multor astfel de muzee sunt gata retrocedate sau aflate în curs de retrocedare. Pentru toate
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acestea, nu sunt identificate încă soluţii alternative de funcţionare, situaţie unică în Europa şi
poate chiar în lume
Participarea în cadrul acestei acţiuni va consta în alegerea unui obiect reprezentativ
din cadrul Patrimoniului MJERG Caransebeş şi acoperirea lui cu o pânză neagră în timpul
Nopţii Europene a Muzeelor. Piesa ce va fi expusă central la sediul muzeului este Silenul de
la Tibiscum, o veritabilă piesă de artă, realizată în bronz, o reprezentare a zeului Dionysos,
Zeul vinului şi al teatrului, dovedind preocuparea pentru arta teatrală a locuitorilor din anticul
oraş Tibiscum.
Atmosfera va fi completată cu muzică de toate genurile, dar şi de tradiţionalii Mici de
Deva. Intrarea este liberă.

Revolta – flacără în Noaptea Muzeelor

La sfârşitul săptămânii trecute, noaptea de sâmbătă spre duminică a fost una albă
pentru Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, dar nu
numai. La acţiunea care s-a înscris în ampla manifestare intitulată generic Noaptea Europeană
a Muzeelor, manifestare culturală de mare amploare, care se desfăşoară atât la nivel naţional,
cât şi internaţional şi care a ajuns la cea de-a XI-a ediţie, au mai participat şi instituţii din
Oţelu Roşu şi comuna Constantin Daicoviciu.
Astfel, sub egida Muzeului caransebeşean, a fost realizat un circuit expoziţional –
„Arta în Banatul de Munte”, care a cuprins expoziţia de artă religioasă şi laică a Muzeului din
Caransebeş, care s-a desfăşurat la sediul instituţiei de cultură, începând din 16 mai, de la ora
16, şi până duminică dimineaţa la ora 5, în cadrul ei consumatorii de cultură vizitând Casa
pădurarului din Marga, expoziţiile „Din Istoria Regimentului de Graniţă Româno-Bănăţean
Nr. 13”, cea de artă plastică a pictorului Ion Sălişteanu, cea de icoane pe lemn şi sticlă din
colecţia Muzeului, precum şi pe cea intitulată „Meşteşuguri tradiţionale în Banatul de
Munte”.
La Constantin Daicoviciu, într-o sală special amenajată în cadrul Şcolii cu Clasele IVIII din centrul de comună, cei interesaţi de istorie au vizitat Muzeul Memorial „Constantin
şi Hadrian Daicoviciu”, care ilustrează arta romană din provincia Dacia, în curtea unităţii de
învăţământ având loc şi proiecţia filmelor istorice „Dacii” şi „Columna”.
În Oţelu Roşu, cei care au vrut să petreacă o noapte albă încărcată de cultură au vizitat
Biserica ,,Ferdinand’’, pictată de celebrii Gheorghe şi Corneliu Baba, precum şi Muzeul de
82

Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu”, care adăposteşte manuscrise ale scriitorilor români de
mare valoare literară.
Rolul acestui circuit cultural, ne-a spus dr. Adrian Ardeţ, directorul Muzeului
Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, a fost acela de a face
cunoscută arta specifică Banatului de Munte, din antichitate până în prezent.

Anul acesta, Muzeul caransebeşean s-a înscris la protestul cultural iniţiat de Reţeaua
Naţională a Muzeelor din România, intitulat „Revolta Colecţiilor”, ce a avut drept scop
tragerea unui semnal de alarmă referitor la situaţia bunurilor culturale mobile şi imobile. În
ultimii 10 ani, ne-a mai spus dr. Adrian Ardeţ, peste 120 de sedii unde funcţionează muzee de
tot felul şi zeci de mii de piese din colecţiile mai multor astfel de instituţii sunt deja
retrocedate sau se află în curs de retrocedare. Pentru toate acestea, nu sunt identificate încă
soluţii alternative de funcţionare, situaţie unică în Europa şi poate chiar în lume
Participarea în cadrul acestei acţiuni a constat în alegerea unui obiect reprezentativ din
cadrul Patrimoniului Muzeului din Caransebeş şi acoperirea lui cu o pânză neagră în timpul
Nopţii Europene a Muzeelor. Piesa expusă central la sediul muzeului a fost Silenul de la
Tibiscum, o veritabilă operă de artă, realizată în bronz, o reprezentare a zeului Dionysos, Zeul
vinului şi al teatrului, dovedind preocuparea pentru arta teatrală a locuitorilor din anticul oraş
Tibiscum.
Pe tot parcursul manifestării, organizată de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă din Caransebeş, Liceul Bănăţean Oţelu Roşu şi Primăria comunei
Constantin Daicoviciu, în colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ministerul Culturii
şi Comunicării din Franţa, Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului – Parohia Ortodoxă
Ferdinand – Oţelu Roşu, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România şi Asociaţia ASTRA –
Filiala Oţelu Roşu, atmosfera a fost completată cu muzică de toate genurile, iar de la tarabe
nu au lipsit tradiţionalii Mici de Deva.
Sonia BERGER

http://www.7-zile.com/2015/05/21/revolta-flacara-in-noaptea-muzeelor/, accesat în data de
21 mai 2015
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Vizitatori la Muzeu

Muzeul din Caransebes a fost si in acest an una din institutiile de cultura din Caras
Severin care a tinut portile deschise in noaptea de sambata spre duminica. A fost o noua
editie a Noptii Muzeelor la care a participat si Muzeul de Etnografie si al Regimentului de
Granita din Caransebes.
Sursa:
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=1093
2, (reportaj audio-video), accesat în data de 21 mai 2015
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VERNISAJ EXPOZIȚIE BANATUL ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
- 06. 06. 2015
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MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

COMUNICAT DE PRESĂ
Vernisaj expoziție
Banatul în Primul Război Mondial
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în
colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova va organiza vernisajul
expoziţiei temporare Banatul în Primul Război Mondial. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6
iunie 2015, ora 15.00, în incinta Muzeului Memorial ,,Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte
(secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova), strada George Enescu, nr. 1 –
3, jud. Prahova.
Prin această manifestare, managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş, dr. Adrian Ardeţ, şi-a propus să surprindă partea
nevăzută a războiului, sentimentele şi trăirile combatanţilor, aduse în actualitate printr-o serie
de obiecte, documente, fotografii şi însemnări, aduse în faţa publicului.
Exponatele fac parte din colecţia personală a domnului Gheorghe Rancu, profesor de
pe Valea Almăjului, pasionat de istorie.
Expoziția va putea fi vizitată zilnic între orele 9.00 – 17.00, în zilele de luni muzeul
fiind închis.
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Banatul în Primul Război Mondial

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş va organiza
vernisajul expoziţiei temporare „Banatul în Primul Război Mondial”. Evenimentul va avea
loc sâmbătă, 6 iunie de la ora 15.00, în incinta Muzeului Memorial ,,Nicolae Iorga” din
Vălenii de Munte, judeţul Prahova. Prin această manifestare, managerul Muzeului Judeţean
de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, dr. Adrian Ardeţ, şi-a propus să
surprindă partea nevăzută a războiului, sentimentele şi trăirile combatanţilor, aduse în
actualitate printr-o serie de obiecte, documente, fotografii şi însemnări.

Exponatele fac parte din colecţia personală a lui Gheorghe Rancu, profesor de pe
Valea Almăjului, pasionat de istorie. Expoziția va putea fi vizitată zilnic în intervalul orar
9.00 – 17.00. (Hardy Cvoica)
Sursa: http://radioresita.ro/128864/banatul-in-primul-razboi-mondial, accesat în data
de 1 iulie 2015

Comunicat de presă - Muzeul Județean de Istorie și Arheologie
Prahova
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SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ,,Rolul
muzeelor memoriale în muzeografia românească”

Vineri, 5 iunie 2015, ora 10,30 la Muzeul memorial' Nicolae Iorga' din Vălenii de
Munte, strada George Enescu, nr. 1-3, sectie a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie
Prahova, se vor deschide lucrările celei de a X-a ediții a Sesiunii Naționale de Comunicări
Științifice' Rolul muzeelor memoriale în muzeografia românească', dedicată împlinirii a 144
de ani de la nasterea istoricului Nicolae Iorga.
Cu acest prilej va fi vernisată expoziția de fotografii' Un deceniu la Vălenii de Munte'.
În cadrul prezentei ediții vor susține comunicări științifice colegi din reteaua națională
a muzeelor, invitați de onoare fiind prof. Dr. Ovidiu Cristea, prof. Univ. Dr. Petre Turlea și
conf. Univ. Dr. Ioan Cristescu, personalități marcante ale istoriei și culturii naționale.
Sâmbătă, 6 iunie 2015, ora 15,00 va avea loc vernisajul expoziției temporare
,,Banatul în Primul Război Mondial’’, organizată în colaborare cu Muzeul Județean de
Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș.
Biroul Relatii publice
Irina Voinescu
Sursa: http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/06/02/comunicat-de-presa-muzeul-judeteande-istorie-si-arheologie-prahova-17-09-06, accesat în data de 1 iulie 2015

Obiecte, documente, fotografii si insemnari din Primul Razboi Mondial.
Colectia personala a unui carasan va fi expusa la muzeul din Valenii de
Munte

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes in
colaborare cu Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova va organiza vernisajul
expozitiei temporare - ”Banatul in Primul Razboi Mondial”.
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Evenimentul va avea loc sambata, 6 iunie 2015, ora 15.00, in incinta Muzeului Memorial
,,Nicolae Iorga” din Valenii de Munte (sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie
Prahova), strada George Enescu, nr. 1 – 3, jud. Prahova.

resita.ro - Colectia personala a unui carasan va fi expusa la muzeul din Valenii de Munte

”Prin aceasta manifestare, managerul Muzeului Judetean de Etnografie si al
Regimentului de Granita Caransebes, dr. Adrian Ardet, si-a propus sa surprinda partea
nevazuta a razboiului, sentimentele si trairile combatantilor, aduse in actualitate printr-o serie
de obiecte, documente, fotografii si insemnari, aduse in fata publicului. Exponatele fac parte
din colectia personala a domnului Gheorghe Rancu, profesor de pe Valea Almajului, pasionat
de istorie”, a anuntat Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita
Caransebes. Expozitia va putea fi vizitata zilnic intre orele 9.00 – 17.00, in zilele de luni
muzeul fiind inchis.
Sursa: http://resita.ro/index.php/cultura/item/3501-obiecte-documente-fotografii-siinsemnari-din-primul-razboi-mondial-colectia-personala-a-unui-carasan-va-fi-expusa-lamuzeul-din-valenii-de-munte, accesat în data de 1 iulie 2015
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ZIUA PORȚILOR DESCHISE LA TIBISCUM
25 IULIE 2015
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Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în
colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara, Colectivul de Istorie al Facultății de
Litere, Istorie și Teologie Timișoara, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ansamblurile
Folclorice Florile Stăvilarului din Coștei, Zestrea Gugulanilor din Caransebeș și MICE BOOK EVENTS va organiza sâmbătă, 25 iulie 2015, începând cu ora 10.00, Ziua Porţilor
Deschise la Tibiscum – Jupa.
Programul acestei manifestări culturale cuprinde o serie de activități: lupte de
gladiatori, jocuri romane, workshop arheologic, ateliere meșteșugărești, ghidajul sitului
arheologic, recital de poezii în grai bănățean susținut de prof. univ. dr. V. Boldurean, concert
Duo Vilon și spectacol de dansuri populare. În cadrul ediției din acest an, publicul se va
bucura de prezența scenică a trupei clujene de reconstituiri istorice Virtus Antiqua. La această
acțiune culturală va participa și vestitul bucătar bănățean Uica Mihai. El este unul dintre cei
mai îndrăgiți bucătari bănățeni. De formație jurnalist, Uica Mihai a devenit mai cunoscut în
ultimii ani pentru emisiunile culinare pe care le realizează la TVR, dar și pentru volumele de
proză și poezie publicate.Vă așteptăm cu mare drag la Tibiscum – Jupa să gustați din bucatele
tradiționale realizate de un mare maestru al bucătăriei din Banat!
Scopul acestui eveniment este acela de a atrage un număr cât mai mare de turiști
dornici să viziteze situl arheologic Tibiscum – Jupa şi de a capta atenția opiniei publice pentru
pentru o mai bună valorificare istorică şi turistică a acestuia. Cei interesați vor avea
posibilitatea de a vedea felul în care se desfăşoară o zi din viaţa unui arheolog.
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În cadrul acestei manifestări se vor comercializa produse tradiționale românești.
Intrarea este liberă!
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Tibiscum îşi deschide porţile pentru vizitatori

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în
colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara, Colectivul de Istorie al Facultății de
Litere, Istorie și Teologie Timișoara, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ansamblurile
Folclorice Florile Stăvilarului din Coștei, Zestrea Gugulanilor din Caransebeș și MICE –
BOOK EVENTS va organiza sâmbătă, 25 iulie, începând cu ora 10.00, Ziua Porţilor
Deschise la Tibiscum – Jupa.
Programul acestei manifestări culturale cuprinde o serie de activități: lupte de
gladiatori, jocuri romane, workshop arheologic, ateliere meșteșugărești, ghidajul sitului
arheologic, recital de poezii în grai bănățean susținut de prof. univ. dr. V. Boldurean, concert
Duo Vilon și spectacol de dansuri populare. În cadrul ediției din acest an, publicul se va
bucura de prezența scenică a trupei clujene de reconstituiri istorice Virtus Antiqua.
Scopul evenimentului este acela de a atrage un număr cât mai mare de turiști dornici
să viziteze situl arheologic Tibiscum – Jupa şi de a capta atenția opiniei publice pentru pentru
o mai bună valorificare istorică şi turistică a acestuia. Cei interesați vor avea posibilitatea de a
vedea felul în care se desfăşoară o zi din viaţa unui arheolog. În cadrul acestei manifestări se
vor comercializa produse tradiționale românești.
Sursa: http://radioresita.ro/135321/tibiscum-isi-deschide-portile-pentru-vizitatori, accesat în
data de 31 iulie 2015

Lupte de gladiatori şi jocuri romane la Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum –
Jupa

Lupte de gladiatori, jocuri romane, dansuri populare – sunt doar câteva dintre
activităţile pregătite pentru ziua de sâmbătă, 25 iulie 2015, când situl arheologic de epoca
romană din apropierea satului Jupa îşi va „deschide porţile” pentru toţi cei dornici să afle cum
se desfăşoară viaţa unui arheolog.
Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum – Jupa va începe de la ora 10.00, programul
acestei manifestări culturale cuprinzând o serie de activități pentru toate vârstele. Spre
deliciul celor mici, trupa clujeană de reconstituiri istorice Virtus Antiqua va veni echipată în
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ţinută de luptă şi vor fi puse în scenă tot felul de jocuri romane şi chiar lupte de gladiatori.
Vor avea loc şi ateliere meșteșugărești, un workshop arheologic, un recital de poezii în grai
bănățean susținut de prof. univ. dr. V. Boldurean, un concert Duo Vilon și un spectacol de
dansuri populare susţinut de Ansamblurile Folclorice Florile Stăvilarului din Coștei şi Zestrea
Gugulanilor din Caransebeș. De asemenea, publicul va beneficia şi în acest an de un ghidaj al
sitului arheologic asigurat de specialiştii din cadrul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş.
Scopul acestui eveniment este acela de a atrage un număr cât mai mare de turiști
dornici să viziteze situl arheologic Tibiscum – Jupa şi de a capta atenția opiniei publice
pentru pentru o mai bună valorificare istorică şi turistică a acestuia. Cei interesați vor avea
posibilitatea de a vedea felul în care se desfăşoară o zi din viaţa unui arheolog, declară
organizatorii evenimentului.
În cadrul acestei manifestări se vor comercializa produse tradiționale românești.
Intrarea este liberă!

Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum – Jupa este organizată de Muzeul Judeţean de
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul Consiliului Judeţean CaraşSeverin şi al Universităţii de Vest din Timișoara (Colectivul de Istorie al Facultății de Litere,
Istorie și Teologie Timișoara).
***
Situl arheologic de epoca romană din apropierea satului Jupa este până în prezent cel
mai intens cercetat din Banat şi mai bine cunoscut în literatura arheologică. Cu o suprafaţă
totală este de circa 17 ha, localitatea antică a fost ridicată în secolul al III-lea la rangul de
municipium, complexul arheologic fiind compus dintr-un castru, vicus militar şi aşezarea
civilă, respectiv oraşul roman. Din 1977, zona arheologică aflată pe malul stâng al Timişului,
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cuprinzând castrul şi o parte din vicus-ul militar, a fost organizată în Rezervaţia Arheologică
Tibiscum.
Sursa: http://www.paginidecultura.ro/2015/07/lupte-de-gladiatori-si-jocuri-romane-laziua-portilor-deschise-la-tibiscum-%E2%80%93-jupa/, accesat în data de 31 iulie 2015

Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, în
colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara, Colectivul de Istorie al Facultății de
Litere, Istorie și Teologie Timișoara, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ansamblurile
Folclorice Florile Stăvilarului' din Coștei, Zestrea Gugulanilor din Caransebeș și MICE BOOK EVENTS, va organiza sâmbătă, 25 iulie 2015, începând cu ora 10.00, Ziua Porţilor
Deschise la Tibiscum – Jupa.

Programul acestei manifestări culturale cuprinde o serie de activități: lupte de
gladiatori, jocuri romane, workshop arheologic, ateliere meșteșugărești, ghidajul sitului
arheologic, recital de poezii în grai bănățean susținut de prof. univ. dr. V. Boldurean, concert
Duo Vilon și spectacol de dansuri populare. În cadrul ediției din acest an, publicul se va
bucura de prezența scenică a trupei clujene de reconstituiri istorice Virtus Antiqua.
Scopul acestui eveniment este acela de a atrage un număr cât mai mare de turiști
dornici să viziteze situl arheologic Tibiscum – Jupa şi de a capta atenția opiniei publice
pentru pentru o mai bună valorificare istorică şi turistică a acestuia. Cei interesați vor avea
posibilitatea de a vedea felul în care se desfăşoară o zi din viaţa unui arheolog.
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În cadrul acestei manifestări se vor comercializa produse tradiționale românești.
Intrarea este liberă!
Publicat de Dragos Vartejanu la 00:04
Sursa: http://sanuuitam.blogspot.ro/2015/07/ziua-portilor-deschise-la-tibiscum.html,
accesat în data de 31 iulie 2015

Dacia Romană, cu porţile deschise, la Tibiscum-Jupa

Sâmbătă, 25 iulie, la Rezervația Tibiscum-Jupa a avut loc ,,Ziua Porţilor Deschise”.
Situl arheologic este situat în apropierea cartierului caransebeşean Jupa, întinzându-se pe o
suprafaţă de aproximativ 17 hectare, cu acces de pe Drumul European 70. Pe ambele sensuri
ale şoselei sunt amplasate panouri informative care menţionează existenţa, aici, a vestigiilor
istorice.

La acțiunea de sâmbătă au participat specialişti în domeniu din Timişoara, Cluj,
Reşiţa și Caransebeş, precum şi un numeros public din zonă.
De-a lungul zilei au avut loc o serie de activităţi precum prezentare de carte şi sesiuni
de comunicare de specialitate, demonstaţii de lupte cu gladiatori, dansuri romane, un recital
de poezie în grai autentic susţinut de prof. univ. dr. Viorel Boldurean, concertul formaţiei
„Duo Vilon” – Ada Vizman şi Simona Dehelean, dar şi spectacole de dansuri populare
susţinute de grupurile folclorice „Florile Stăvilarului” din comuna Coştei, cu solista vocală
Sabrina Danciu, conducător Liliana Carebia, şi „Zestrea Gugulanilor” din Caransebeş, solistă
Daiana Cucuruz Novac, coregraf Simion Dragalina. De asemenea, membrii trupei clujene de
reconstituiri istorice „Virtus Antiqua” au încântat publicul cu prezenţa lor scenică.
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La manifestare a participat şi cunoscutul bucătar bănăţean Uica Mihai, colaborator al
Postului regional din Timişoara al Televiziunii Române. Cu îndemânarea-i binecunoscută,
acesta a aruncat în oala fermecată doi berbecuţi şi a preparat la ceaun „Papricaş ca la oraş”,
cu salată de ardei copţi, dar şi alte specialităţi culinare tradiţionale. El a fost însoţit de Ionel
Stef din Buziaş şi de Dan Condre din Timişoara, ambii mari iubitori şi cunoscători de istorie.

De la manifestare nu au lipsit micii şi ţuica, dar mai ales, având în vedere căldura
tropicală, berea şi sucul.

„Scopul desfăşurării acestui eveniment este acela de a se atrage un număr cât mai
mare de turişti la Situl arheologic Tibiscum. Totodată, dorim captarea atenţiei opiniei publice
asupra acestui obiectiv arheologic, pentru o mai bună valorificare istorică şi turistică a
acestuia. Nu în ultimul rând, ne dorim o promovare eficientă a patrimoniului nostru cultural
naţional, dar şi universal, precum şi integrarea sitului în circuitul turistic intern şi
internaţional”, ne-a spus Adrian Ardeţ, directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă din Caransebeş.
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Evenimentul a fost organizat de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă din Caransebeş, cu aportul Colectivului de Istorie al Facultăţii de Litere, Istorie şi
Teologie din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi al
altor colaboratori apropiaţi.
Antica aşezare Tibiscum a fost fondată în anul 101 după Hristos, fiind situată în
depresiunea de contact dintre culoarele râurilor Timiş şi Bistra, pe o câmpie înaltă, la şase
kilometri nord de municipiul Caransebeş.
Între localităţile Daciei Romane, Tibiscum se evidenţia printr-o istorie marcată de
multe elemente inedite. Poziţia sa geografică, aproximativ în centrul zonei de sud-vest a
Daciei, dezvoltarea economică a aşezării, urmată de o creştere demografică şi de înflorirea
urbană, au determinat şi impulsionat apariţia unui centru militar, economic şi spiritual extrem
de important.
Zona în care au fost amplasate castrul şi aşezarea civilă Tibiscum, de o parte şi de alta
a râului, era formată din două terase înalte, ferite de inundaţii. În timp însă, cursul fluctuant al
râului Timiş a determinat apariţia unor denivelări care au condus la modificarea configuraţiei
terenului şi inundarea zonei. Prin urmare, în prezent, cea mai mare parte a vechii aşezări,
respectiv partea centrală, nu mai există.
Un alt aspect care evidenţiază importanţa anticei localităţi se referă la faptul că
aceasta se afla la intersecţia a două drumuri imperiale.
În secolul al II-lea, în perioada Împăratului Septimius Severus, aşezarea Tibiscum a
deţinut locul cel mai important în sistemul defensiv al sud-vestului provinciei şi, implicit, al
capitalei Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Situl arheologic de lângă urbea de pe Timiş şi Sebeş este cel mai mare din Regiunea
Banat. Descoperirile de aici sunt deosebit de valoroase şi importante, între acestea
remarcându-se „Silenul de la Tibiscum”, o reprezentare de pe un vas, care îl întruchipează pe
zeul vinului şi al teatrului. Piesa este unicat în România, are o valoare de patrimoniu
internaţional, şi se află într-o perfectă stare de conservare.
Vasi POPESCU
Ştefan ISAC
Sursa: http://www.7-zile.com/2015/07/30/dacia-romana-cu-portile-deschise-latibiscum-jupa/, accesat în data de 31 iulie 2015

Lupte de gladiatori, jocuri romane și dansuri de Ziua Porților Deschise la
Tibiscum-Jupa
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Muzeul de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş organizează sâmbătă, 25
iulie, Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum – Jupa. Programul manifestării culturale cuprinde
lupte de gladiatori, jocuri romane, workshop arheologic, ateliere meşteşugăreşti, ghidajul
sitului arheologic, concerte şi spectacole de dansuri.
Obiectivul organizatorilor este acela de a atrage un număr cât mai mare de turişti
dornici să viziteze situl arheologic de lângă Caransebeş, şi de o mai bună valorificare istorică
şi turistică a acestuia.
În cadrul manifestării se vor comercializa produse tradiţionale româneşti, iar intrarea
este liberă. (Foto: dcnews.ro)

Sursa: http://radiotimisoara.ro/2015/07/14/lupte-de-gladiatori-jocuri-romane-si-dansuri-deziua-portilor-deschise-la-tibiscum-jupa/, accesat în data de 31 iulie 2015

Spectacol de zile mari. Lupte de gladiatori si jocuri romane la ”Ziua Portilor
Deschise la Tibiscum” – Jupa

foto:citynews.ro
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Se anunta spectacol de zile mari la doi pasi de Caransebes.
Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes, in
colaborare cu Universitatea de Vest din Timisoara, Colectivul de Istorie al Facultatii de
Litere, Istorie si Teologie Timisoara, Consiliul Judetean Caras-Severin, Ansamblurile
Folclorice Florile Stavilarului din Costei, Zestrea Gugulanilor din Caransebes si MICE BOOK EVENTS va organiza sambata, 25 iulie 2015, incepand cu ora 10.00, ”Ziua Portilor
Deschise la Tibiscum” – Jupa.
Programul acestei manifestari culturale cuprinde o serie de activitati: lupte de
gladiatori, jocuri romane, workshop arheologic, ateliere mestesugaresti, ghidajul sitului
arheologic, recital de poezii in grai banatean sustinut de prof. univ. dr. V. Boldurean, concert
Duo Vilon si spectacol de dansuri populare. In cadrul editiei din acest an, publicul se va
bucura de prezenta scenica a trupei clujene de reconstituiri istorice Virtus Antiqua. ”Scopul
acestui eveniment este acela de a atrage un numar cat mai mare de turisti dornici sa viziteze
situl arheologic Tibiscum – Jupa si de a capta atentia opiniei publice pentru o mai buna
valorificare istorica si turistica a acestuia.
Cei interesati vor avea posibilitatea de a vedea felul in care se desfasoara o zi din viata
unui arheolog”, au anuntat organizatorii. In cadrul acestei manifestari se vor comercializa
produse traditionale romanesti. Intrarea este libera!
Sursa: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/3657-spectacol-de-zile-mari-lupte-degladiatori-si-jocuri-romane-la-ziua-portilor-deschise-la-tibiscum-jupa, accesat în data de 31
iulie 2015

FOTO. Gladiatorii au cucerit situl arheologic Tibiscum!
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O dată pe an, conducerea muzeului din Caransebeș încearcă să reconstituie o parte din
momentele trăite în urmă cu aproape 2.000 de ani, când romanii au cucerit Dacia și au reușit
să colonizeze mai multe teritorii, transformându-le în provincii militare.
Așa se întâmplă că iubitorii de istorie și de arheologie au admirat astăzi un spectacol
menit să amintească de luptele dintre daci și romani, dar și de măiestria și iscusința oamenilor
din orașul roman ajuns la rang de municipiu, Tibiscum. Ziua Porților Deschise la Tibiscum sa aflat la a III-a ediție și le-a propus celor pasionați de istorie să ia parte la o zi din viața unui
arheolog. Cum să sape în zona unei presupuse descoperiri, cum să curețe zona și să conserve
obiectele găsite. Cu această ocazie, trupa Virtus Antiqua din Cluj Napoca a prezentat
publicului un spectacol inedit de lupte romane dintre gladiatori, costume de domnițe și
mărgele și produse care se confecționau în vremea Daciei Romane.
Potrivit directorului muzeului, Adrian Ardeț, pentru deliciile culinare l-a invitat pe
uica Mihai de la Timișoara să pregătească preparate din berbecuț la ceaun. „În anul 101,
înainte să cucerească Dacia, aici, la Tibiscum, a poposit împăratul Traian. Între Tibiscum și
Porțile de Fier ale Transilvaniei s-a dat lupta dintre daci și romani. Ne străduim să reinventăm
acest loc pentru că este păcat ca oamenii să nu cunoască informații despre așezarea Tibiscum,
care se remarcă printr-o istorie marcată de multe elemente inedite. Poziția sa geografică,
aproximativ în centrul zonei de sud-vest a Daciei, dezvoltarea economică a așezării, urmată
de o creștere demografică și de înflorirea urbană au determinat și impulsionat apariția unui
centru militar, economic și spiritual important. Numele de Tibiscum, de origine traco-dacică,
a fost preluat de la Tibiscus, tradus – râul Timiș de azi, și ar avea semnificația de loc
mlăștinos“, a povestit directorul muzeului.
„Locul în care a fost ridicat anticul Tibiscum este cunoscut sub numele de Cetate sau
Peste ziduri. Complexul acesta de ruine se compune dintr-un castru, vicus militar și așezarea
civilă, respectiv orașul. Un specialist al muzeului le-a fost ghid astăzi curioșilor care au dorit
să observe ruinele vechii cetăți. Vrem să fie cât mai cunoscut acest sit arheologic, pentru a
putea, în viitorul apropiat, să-l integrăm într-un circuit turistic național”, a adăugat directorul
muzeului Județean de Etnografie și al regimentului de Graniță din Caransebeș, Adrian Ardeț.
De Cornelia Vlaicu în 25 iulie 2015, ora 11:07 PM
Sursa: http://expressdebanat.ro/foto-gladiatorii-au-cucerit-situl-arheologic-tibiscum/,
accesat în data de 31 iulie 2015

Scene din Gladiatorul, aproape de Timisoara. In ce conditii se va lupta ca-n
celebrul film?
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CARAS-SEVERIN. Sarbatoare mare la nici 100 de kilometri de Timisoara. Vor fi
lupte intre gladiatori, jocuri romane, workshopuri de arheologie, ateliere mestesugaresti,
recital de poezii in grai banatean, precum si un spectacol de dansuri populare.
Totul se intampla in localitatea caraseana Jupa, unde are loc o noua editie a
evenimentului „Ziua Portilor Deschise la Tibiscum”. Cei interesati vor putea sa cumpere si
produse artizanale, dar si sa vada ce inseamna, de fapt, o zi din viata unui arheolog.
Adunarea se striga sambata, 25 iulie, incepand cu ora 10:00, in satul de dinainte de
Caransebes, dinspre Timisoara. Localitatea este renumita pentru situl arheologic TibiscumJupa.
„Scopul acestui eveniment este acela de a atrage un numar cat mai mare de turisti
dornici sa viziteze situl arheologic Tibiscum – Jupa si de a capta atentia opiniei publice
pentru o mai buna valorificare istorica si turistica a acestuia. Cei interesati vor avea
posibilitatea de a vedea felul in care se desfasoara o zi din viata unui arheolog”, transmit
organizatorii.
Manifestarea este organizata de Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de
Granita Caransebes, in colaborare cu mai multe institutii.
Sursa: http://www.opiniatimisoarei.ro/scene-din-gladiatorul-aproape-de-timisoara-ince-conditii-se-va-lupta-ca-n-celebrul-film/14/07/2015, accesat în data de 31 iulie 2015

Lupte de gladiatori la Tibiscum

Locul vechiului castru roman de la Tibiscum, azi localitatea Jupa din județul CarașSeverin, va răsuna din nou de strigătele gladiatorilor. Trupele de reconstituire istorică vor
organiza lupte în cadrul Zilei Porților Deschise, din 25 iulie.
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Tibiscumul este locul unde vor fi reconstituite luptele romane de gladiatori

Pe lângă demonstrațiile de lupte care făceau deliciul spectatorilor de acum două
milenii, vizitatorii vor putea descoperi ce înseamnă o zi din viața unui arheolog, vor putea
admira artefactele care au fost descoperite în ruinele de la Tibiscum în timpul campaniei de
săpături din această vară, vor putea cumpăra produse ale meșteșugarilor locali, vor urmări
recitaluri de poezie în grai bănățean sau vor putea urmări demonstrații de dansuri populare.
”Celebrarea va începe în 25 iulie, de la ora 10.00”, au anunțat reprezentanții organizatorilor,
Muzeul Județean de Etnografie și cel al Regimentului Grăniceresc din Caransebeș.
Istorie mai veche de două milenii
Tibiscum a fost, inițial, o așezare dacică, lucru dovedit de fragmentele de ceramică
preromană descoperite în acest sit arheologic. În timpul războaielor dintre împăratul roman
Traian și regele dac Decebal, la Tibiscum au fost cantonate unități auxiliare ale armatei
romane, care au rămas acolo până în timpul retragerii armatei romane la sud de Dunăre,
decisă de împăratul Aurelian, în 271. La început, au fost cantonate unități cu rang de cohortă,
care au ridicat un castru cu ziduri de pământ. Mai apoi, fortificația a fost întărită și mărită, iar
zidurile de piatră au luat locul celor de pământ. În locul cohortelor au fost aduse unități din
categoria numeri.
Castrul roman avea o poziție strategică, deoarece el domina depresiunea unde se
întâlnesc culoarele Timiș și Cerna. Tot acolo se întâlneau drumurile care duceau spre capitala
Daciei Romane, Colonia Augusta Dacica Ulpia Traiana Sarmisegetuza, spre Lederata și spre
Dierna. În perioada de maximă dezvoltare, castrul roman din Tibiscum avea o suprafață de
5,4 hectare. Lângă castrul roman s-a dezvoltat o așezare civilă, vicus, unde locuiau negustorii
care își bazau afacerile pe contractele cu armată sau cu soldații romani, prostituatele,
meșteșugarii care lucrau pentru armata, precum și familiile soldaților. Peste râul Timiș s-a
dezvoltat o altă așezare civilă, care a evoluat până la rangul de municipium. Cel mai probabil,
acest titlu i-a fost acordat în timpul împăratului Septimius Severus. Născut în Africa de Nord,
la Leptis Magna, acesta și-a construit o impresionantă carieră militară, înainte de a deveni
primul împărat roman cu origini barbare. Septimius Severus a fost proclamat împărat de
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soldații din legiunile de la Dunăre, în primăvara anului 193, după asasinarea împăratului
Pertinax, care domnise doar 87 de zile.
Septimius Severus a trebuit să lupte patru ani pentru a-și elimina rivalii. Apoi, el a
domnit până în anul 211 și a pus bazele dinastiei Severilor. Septimius Severus nu i-a uitat
niciodată pe cei care l-au sprijinit încă din primele zile de după proclamarea sa ca împărat. În
timpul domniei sale, provinciile dunărene Dacia și Moesia au cunoscut o dezvoltare
impresionantă. Orașul Tibiscum ajunsese să ocupe o suprafață de 27 de hectare și, deși nu a
primit niciodată rangul de colonia, era una dintre cele mai mari așezări din provincia romană
Dacia. Orașul apare menționat și în lucrarea Geografia a lui Claudius Ptolemeus.
Sursa:
http://www.romanialibera.ro/aldine/history/lupte-de-gladiatori-la-tibiscum385933, accesat în data de 31 iulie 2015

Ansamblul folcloric ”Florile Stavilarului” din Costeiu, cap de afis la
evenimentul "Ziua Portilor Deschise” la Tibiscum-Jupa.

lugojinfo.ro-Ansamblul folcloric ”Florile Stavilarului” din Costeiu, cap de afis la evenimentul "Ziua Portilor
Deschise” la Tibiscum-Jupa

Sute de turisti din tot vestul tarii sunt asteptati la sfarsitul saptamanii viitoare, pe 25
iulie, langa Caransebes, unde are loc ”Ziua Portilor Deschise” la situl Tibiscum – Jupa.
Printre invitatii acestui eveniment se numara si membrii Ansamblului Folcloric
„Florile Stavilarului” din Costeiu. Evenimentul este organizat de Muzeul Judetean de
Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes in colaborare cu Universitatea de Vest
din Timisoara, Colectivul de Istorie al Facultatii de Litere, Istorie si Teologie Timisoara,
Consiliul Judetean Caras-Severin. Alaturi de dansatorii de la Costeiu, in cadrul evenimentului
106

va mai evolua si ansamblul ”Zestrea Gugulanilor” din Caransebes .Manifestarea incepe
sambata, la ora 10, iar programul acestei manifestari culturale cuprinde o serie de activitati:
lupte de gladiatori, jocuri romane, workshop arheologic, ateliere mestesugaresti, ghidajul
sitului arheologic, recital de poezii in grai banatean sustinut de prof. univ. dr. V. Boldurean,
concert Duo Vilon si spectacol de dansuri populare, scrie resita.ro. In cadrul editiei din acest
an, publicul se va bucura de prezenta scenica a trupei clujene de reconstituiri istorice Virtus
Antiqua.
”Scopul acestui eveniment este acela de a atrage un numar cat mai mare de turisti
dornici sa viziteze situl arheologic Tibiscum - Jupa si de a capta atentia opiniei publice pentru
o mai buna valorificare istorica si turistica a acestuia. Cei interesati vor avea posibilitatea de a
vedea felul in care se desfasoara o zi din viata unui arheolog”, au anuntat organizatorii. In
cadrul acestei manifestari se vor comercializa produse traditionale romanesti. Intrarea este
libera!
Sursa: http://lugojinfo.ro/index.php/cultura/item/314-ansamblul-folcloric-florilestavilarului-din-costeiu-cap-de-afis-la-evenimentul-ziua-portilor-deschise-la-tibiscum-jupa,
accesat în data de 31 iulie 2015

O zi in vremuri apuse

La situl arheologic Jupa de langa Caransebes cei care au participat la ziua portilor
deschise s-au intalnit cu romanii care traiau acolo si in urma cu 2000 de ani, au mancat
bunatati pregatite la ceaun de Uica Mihai si s-au distrat pe muzică populară romanesca si
sarbeasca .Mai mult chiar au vazut si cum isi petrece un arheolog o zi pe un santier.
Reportaj audio-video sursa
(http://btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=11507),
accesat în data de 31 iulie 2015
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Dacia Romană în lumina arheologiei - Rezervaţia „Tibiscum” şi-a deschis
porţile publicului interesat de istoria antică a zonei municipiului Caransebeş

Manifestarea derulată sub genericul de „Ziua Porţilor Deschise” a programat ample
activităţi culturale la Rezervaţia Arheologică „Tibiscum”.
Situl arheologic în cauză este situat în apropierea cartierului caransebeşean Jupa,
întinzându-se pe o suprafaţă de aproximaiv 17 hectare, cu acces de pe Drumul European 70.
Pe ambele sensuri ale şoselei sunt amplasate panouri informative ce menţionează despre
existenţa vestigilor.

Evenimentul în cauză a fost organizat de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă din Caransebeş, cu aportul Colectivului de Istorie al Facultăţii de
Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de "Vest" Timişoara, Consiliul Judeţean
Caraş-Severin şi a altor colaboratori apropiaţi.
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Programul acestei acţiuni culturale a consemnat o serie de activităţi precum:
prezentare de carte şi sesiuni de comunicare de specialitate, demonstaţii de lupte cu
gladiatori, dansuri romane, recital de poezii în grai autentic susţinut de profesorul universitar
Viorel Boldurean, concertul formaţiei “Duo Vilon”, dar şi spectacole de dansuri populare
performate de grupurile folclorice “Florile Stăvilarului” din comuna Coştei şi “Zestrea
Gugulanilor” din Caransebeş.
De asemenea, membrii trupei clujene de reconstituiri istorice “Virtus Antiqua” au
încântat publicul cu prezenţa lor scenică.

La manifestare a participat şi cunoscutul bucătar bănăţean Uica Mihai, colaborator al
postului regional din Timişoara al Televiziunii Române. Cu îndemânarea-i binecunoscută,
acesta a preparat la ceaun un “Papricaş ca la oraş” din carne de berbecuţ cu salată de ardei
copţi, dar şi alte specialităţi culinare tradiţionale.
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“Scopul desfăşurării acestui eveniment este acela de a se atrage un număr cât mai
mare de turişti la situl arheologic Tibiscum. Totodată, dorim captarea atenţiei opiniei publice
asupra acestui obiectiv arheologic pentru o mai bună valorificare istorică şi turistică a
acestuia. Nu în ultimul rând, ne dorim o promovare eficientă a patrimoniului nostru cultural
naţional, dar şi universal, precum şi integrarea sitului în circuitul turistic intern şi
internaţional”, a precizat directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă din Caransebeş, Adrian Ardeţ.

Antica aşezare "Tibiscum" a fost fondată în anul 101 după Hristos, fiind situată în
depresiunea de contact dintre culoarele râurilor Timiş şi Bistra, pe o câmpie înaltă, la şase
kilometri nord de municipiul Caransebeş.
Între localităţile Daciei Romane, "Tibiscum" se evidenţia printr-o istorie marcată de
multe elemente inedite. Poziţia sa geografică, aproximativ în centrul zonei de sud-vest a
Daciei, dezvoltarea economică a aşezării, urmată de o creştere demografică şi de înflorirea
urbană, au determinat şi impulsionat apariţia unui centru militar, economic şi spiritual extrem
de important.

110

Zona în care a fost amplasat castrul şi aşezarea civilă "Tibiscum", de o parte şi de alta
a râului, era formată din doua terase înalte, ferite de inundaţii. În timp însă, cursul fluctuant al
râului Timiş a determinat apariţia unor denivelări care au condus la modificarea configuraţiei
terenului şi inundarea zonei. Prin urmare, în prezent, cea mai mare parte a vechii aşezări,
respectiv, partea centrală, nu mai există.

Un alt aspect care evidenţiază importanţa anticei localităţi se referă la faptul că
aceasta se afla la intersecţia a două drumuri imperiale.
În secolul al II-lea, în perioada Împăratului Septimius Severus, aşezarea "Tibiscum" a
deţinut locul cel mai important în sistemul defensiv al sud-vestului provinciei şi, implicit, al
capitalei "Ulpia Traiana Sarmizegetusa".
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De adăugat şi faptul că, situl arheologic de lângă urbea de pe Timiş şi Sebeş este cel
mai mare din Regiunea Banat. Descoperirile de aici sunt deosebit de valoroase şi importante,
între acestea remarcându-se “Silenul de la Tibiscum”, o reprezentare de pe un vas care îl
întruchipează pe zeul vinului şi al teatrului. Piesa este unicat în România, are o valoare de
patrimoniu internaţional şi se află într-o perfectă stare de conservare.

Publicat de Vasi Popescu la 20:09
Sursa: http://vasipopescu.blogspot.ro/2015/07/dacia-romana-in-lumina-arheologiei.html,
accesat în data de 31 iulie 2015
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FESTIVALUL NAŢIONAL AL TRADIŢIILOR
POPULARE
Sibiu, 14-16 august 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL
REGIMENTULUI DE GRANIŢĂ CARANSEBEŞ
COMUNICAT DE PRESĂ
FESTIVALUL NAŢIONAL AL TRADIŢIILOR POPULARE
Sibiu, 14-16 august 2015

Consiliul Judeţean Caraş-Severin reprezentat de Muzeul Judeţean de Etnografie
şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş şi Centrul Judeţean pentru Promovarea
Culturii Tradiţionale Caraş-Severin va participa în perioada 14 – 16 august 2015 la
cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului Naţional al Tradiţiilor Populare, organizat de
Complexul Muzeal Naţional ASTRA din Sibiu.
Actiune cofinanțată de Consiliul Local Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu,
desfașurată în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Centrele Județene pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș și Caraș-Severin, Centrul de
Cultură al Județului Covasna și Consiliile Județene Argeș, Caraș-Severin și Covasna,
cu sprijinul Complexului Muzeal Golești, jud.Argeș și al Muzeului Județean de
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Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, jud. Caraș-Severin. Acţiune
posibilă cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu.
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AFIȘ
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE
Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare se întoarce la Muzeul ASTRA!

Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare, eveniment ajuns la ediţia a XIII-a, unicul festival
din ţară care reuneşte tradiţii, arte şi realităţi culturale din ţară şi din străinătate, se întoarce la
Muzeul ASTRA! Anul acesta, între 14 şi 16 august, sosesc din Ardeal, Banat, Muntenia şi
Ukraina peste 200 de artişti, meşteşugari, interpreţi vocali şi instrumentali. La cea de-a XIIIa ediţie a Festivalului participă reprezentanţi din judeţele Argeş, Caraş-Severin şi Covasna.
Invitatul Diasporei este Ucraina (regiunea Odesa- sudul Basarabiei). Evenimentul va avea loc
într-un cadru natural unic: în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.
Participanţii vor fi împărţiţi pe şapte secţiuni tematice: arte religioase (tradiţii legate de
practicile religioase), literatură populară (basme, eresuri, poezie şi teatru popular), arte
muzicale (interpreţi vocali şi instrumentali), arte coregrafice (dans popular), arte plastice
tradiţionale (meşteşuguri artistice), arte mecanice (creaţie tehnică tradiţională) şi artă culinară
(meniuri după reţete tradiţionale). Activităţile culturale se desfăşoară la Târgul de ţară, scena
de pe lac respectiv Şcoala din Ticera între orele 10 – 20.30.
Sâmbătă şi duminică (15 – 16 august), vor susţine concerte în Muzeul în aer liber din
Dumbrava Sibiului interpreţii de muzică populară Traian Jurchelea şi Cristina Turcu Preda.
La Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare şi au anunţat prezenţa Ansamblul Dor
Basarabean din Utkonosovka, raionul Ismail, Ucraina, ansamblul Cununa Carpaților din
Întorsura Buzăului, Covasna, grupul vocal feminin de cântece populare din Racoşul de Sus,
Covasna, ansamblul de dans popular Százlábú din Sfântu Gheorghe, Covasna, ansamblul
Zestrea Gugulană, Caraș Severin, ansamblul Cununiţa din Bănia, Caraș Severin, Fanfara din
Bănia, Caraș Severin, Ansamblul de călușari din Bârla, Argeș şi ansamblul Floricica din
Bârla, Argeș.
,Festivalul este conceput ca o manifestare interactivă. Pe de o parte, reprezentanţii
comunităţilor participante îşi prezintă propriile tradiţii, iar pe de altă parte publicul prezent se
implică direct în desfăşurarea acţiunii printr-o serie de ateliere culturale. Prin această
iniţiativă, tradiţiile sunt prezentate la scenă deschisă şi o lume întreagă este invitată să le
cunoască.”, a declarat Ciprian Ştefan, managerul general C.N.M. ASTRA.
Actiunea culturală este cofinanțată de Consiliul Local Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu,
fiind desfășurată în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Centrele Județene pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș și Caraș-Severin, Centrul de Cultură
al județului Covasna și Consiliile Județene Argeș, Caraș-Severin și Covasna, cu sprijinul
Complexului Muzeal Golești, judeţul Argeș și al Muzeului Județean de Etnografie și al
Regimentului de Graniță Caransebeș, judeţul Caraș-Severin.
Sursa: http://www.mariustuca.ro/obiceiuri-si-traditii/festivalul-national-al-traditiilorpopulare-se-intoarce-la-muzeul-astra-14074.html, accesat în data de 02. 09. 2015
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Județul Caraș-Severin reprezentat la Festivalului Naţional al Tradiţiilor Populare
Județul Caraș-Severin va fi prezent sâmbătă, 15 august, în Dumbrava Sibiului, la cea
de-a XIII-a ediţie a Festivalului Naţional al Tradiţiilor Populare, organizat de Complexul
Muzeal ASTRA Sibiu. Seara dedicată județului Caraș-Severin va începe la ora 18:00 cand își
vor da concursul, pe lângă alții, Ansamblul Cununița și Fanfara din Bănia, Ansamblul Zestrea
Gugulană și solistul vocal Traian Jurchela. Cu acest prilej, vor fi prezentate tradiții din județul
nostru, dar și din județele Argeș, Covasna și din regiunea ucraineană Odessa.
În cadrul festivalului, vineri, 14 august, de la ora 17:00, vor fi prezentate gospodării
provenite din județul Caraș-Severin, respectiv, o gospodărie atelier de olar din Sasca
Română, o piuă hidraulică din Prigor, cu batere orizontală și vâltoare și o alta cu admisie prin
butoni, din Sichevița.
De asemenea, duminică, 16 august, începând cu ora 15:00, județul Caraș-Severin își
va prezenta tradițiile culinare prin demonstrații practice.
În aceeași zi, între orele 17:30 și 20:30, la Scena de pe lac, aceleași ansambluri din
Caraș-Severin vor prezenta o serie de tradiții în ceea ce privește arta muzicală și coregrafică.
Printre organizatori se află și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Caraș-Severin, dar și Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului
de Graniță Caransebeș, ambele instituții fiind subordonate Consiliului Județean.
Serviciul Comunicare
Sursa: http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=782, accesat în data de
02.09. 2015

Festivalul National al Traditiilor Populare se tine in weekend la Sibiu. Ce
putem vedea!

Unicul festival din tara ce reuneste traditii, arte si realitati culturale din tara si din
strainatate, se intoarce la Muzeul ASTRA. Este vorba despre Festivalul National al Traditiilor
Populare, eveniment ajuns la editia a XIII-a.
Anul acesta, intre 14 si 16 august, Ardealul, Banatul, Muntenia si Ukraina trimit la
acest Festival tot ce au mai bun - peste 200 de artisti, mestesugari, interpreti vocali si
instrumentali. Evenimentul va avea loc intr-un ,,decor" special, adica in Muzeul in aer liber
din Dumbrava Sibiului.
La fiecare editie a Festivalului participa reprezentanti ai cate unui judet din
Transilvania (inclusiv Banatul, Crisana si Maramuresul), Muntenia (inclusiv Oltenia si
Dobrogea), Moldova (inclusiv Bucovina si Basarabia). Cele 3 judete invitate la cea de-a XIIIa editie a Festivalului sunt Arges, Caras-Severin si Covasna. Invitatul Diasporei este Ucraina
(regiunea Odesa- sudul Basarabiei).
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Participantii vor fi impartiti pe sapte sectiuni tematice: arte religioase (traditii cultice
legate de practicile religioase), literatura populara (basme, eresuri, poezie si teatru popular),
arte muzicale (interpreti vocali si instrumentali), arte coregrafice (dans popular), arte plastice
traditionale (mestesuguri artistice), arte mecanice (creatie tehnica traditionala) si arta culinara
(meniuri dupa retete traditionale).
Sambata si duminica (15 - 16 august), vor sustine concerte in Muzeul in aer liber din
Dumbrava Sibiului cunoscutii interpreti de muzica populara Traian Jurchelea si Cristina
Turcu Preda. La Festivalul National al Traditiilor Populare si au anuntat prezenta ansamblul
Dor Basarabean din Utkonosovka, raionul Ismail, Ucraina, ansamblul Cununa Carpatilor din
Intorsura Buzaului, Covasna, grupul vocal feminin de cantece populare din Racosul de Sus,
Covasna, ansamblul de dans popular Szazlabu din Sfantu Gheorghe, Covasna, ansamblul
Zestrea Gugulana, Caras Severin, ansamblul Cununita din Bania, Caras Severin, Fanfara din
Bania, Caras Severin, ansamblul de calusari din Barla, Arges si ansamblul Floricica din
Barla, Arges.
,,Festivalul este conceput ca o manifestare interactiva. Pe de o parte, reprezentantii
comunitatilor participante isi prezinta propriile traditii, iar pe de alta parte publicul prezent se
implica direct in desfasurarea actiunii printr-o serie de ateliere culturale. Prin aceasta
initiativa, traditiile sunt prezentate la scena deschisa si o lume intreaga este invitata sa le
cunoasca.", a declarat Ciprian Stefan, managerul general C.N.M. ASTRA
Actiune cofinantata de Consiliul Local Sibiu si Primaria Municipiului Sibiu,
desfasurata in parteneriat cu Institutul Cultural Roman, Centrele Judetene pentru Conservarea
si Promovarea Culturii Traditionale Arges si Caras-Severin, Centrul de Cultura al judetului
Covasna si Consiliile Judetene Arges, Caras-Severin si Covasna, cu sprijinul Complexului
Muzeal Golesti , jud.Arges si al Muzeului Judetean de Etnografie si al Regimentului de
Granita Caransebes, jud. Caras-Severin. Actiune posibila cu sprijinul Consiliului Judetean
Sibiu.

Tot Banatu-i fruntea

O delegatie din Caras Severin a reprezentat Banatul la a 13-a editie a festivalului
National al Traditiilor Populare organizat de Muzeul Astra din Sibiu, sectiunea de literatura
populara din cadrul festivalului a fost reprezentata de realizatorul de emisiuni folclorice de la
Banat Tv, Dan Liut.

Sursa:
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=1170
9, accesat în data de 02. 09. 2015 (Reportaj audio-video)
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VERNISAJ EXPOZIȚIE DE ETNOGRAFIE
Costume tradiționale din Banatul de Câmpie de la sfârșit de secol XIX
– început de secol XX
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COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ
Vernisaj expoziție
Costume tradiționale din Banatul de Câmpie de la
sfârșit de secol XIX – început de secol XX

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Muzeul Satului Bănățean Timișoara organizează
vernisajul expoziției de etnografie cu titlul: Costume tradiționale din Banatul de Câmpie de
la sfârșit de secol XIX – început de secol XX.
Evenimentul va avea loc marți, 15 septembrie 2015, începând cu ora 12.00, în sala de
expoziții temporare Gheorghe Magas, aflată la parterul muzeului.
Frumoasele veşminte vor putea fi admirate în perioada 15 septembrie – 31 octombrie
anul curent. Piesele expuse reprezintă ansambluri vestimentare tradiționale de la sfârşitul
secolului al XIX -lea şi până în prima jumătate a secolului al XX -lea.
Costume populare vor fi prezentate de Marius Matei, muzeograf în cadrul Muzeul
Satului Bănățean Timișoara și Carmen Maria Neumann, muzeograf din cadrul instituției
cărășene de cultură.
Scopul acestei acțiuni este conturarea unei sfere de comunicare între publicul larg şi
specialiştii din domeniu precum şi promovarea valorilor satului românesc de altădată.
Această manifestare completează calendarul de activităţi aferent anului 2015.
Intrarea este liberă!
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Expoziţie de costume populare bănăţene de acum un secol, la muzeul din
Caransebeş

În sala de expoziţii „Gheorghe Magas” a Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş s-a deschis, marţi, 15 septembrie, expoziţia „Costume
tradiționale din Banatul de Câmpie, de la sfârșit de secol XIX – început de secol XX”.
Costumele populare fac parte din colecţia personală a lui Marius Matei, muzeograf în cadrul
Muzeul Satului Bănățean Timișoara.
La vernisajul expoziţiei au participat directorul muzeului, Adrian Ardeț, curatorul
expoziției, Carmen Neumann, muzeografi, precum şi elevi de la Colegiul Naţional „Traian
Doda”.

Muzeograful şi colecţionarul timişorean, Marius Matei, a declarat: „Am crescut în
casa bunicilor materni, aproape de Timişoara, în comuna Giroc, o localitate care a cunoscut o
mare dezvoltare în ultimii 15 ani. Astfel, multe dintre valorile etnografice, chiar obiecte de
patrimoniu, s-au pierdut odată cu această urbanizare. Atunci m-am gândit că ar fi bine să
recuperez ce se mai poate, şi am început să colecţionez, în primul rând de acasă, din Giroc.
Am strâns multe piese de la bunica şi de la străbunica mea, de la care am moştenit mai multe
123

ansamble vestimentare complete, apoi am început să colecţionez din zonele Buziaş, Lugoj,
Sânnicolau Mare, de la Ciacova. Azi, aici, puteţi vedea costume de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, cel mai vechi e din 1880, până la cele mai noi, din anii 1940, din zona Buziaşului”.
În vitrine, alături de costumele populare bănăţene, se mai găsesc şi podoabe
confecţionate din monede de argint.
Expoziția de la muzeul din Caransebeş, organizată de Muzeul Judeţean de Etnografie
şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, în colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin
și Muzeul Satului Bănățean Timișoara, va rămâne deschisă până în data de 31 octombrie.
Sursa:
http://www.argument-cs.ro/content/expozi%C5%A3ie-de-costume-populareb%C4%83n%C4%83%C5%A3ene-de-acum-un-secol-la, accesat în data de 20 septembrie
2015

Invitatie la muzeu. Costumele traditionale din Banatul de Campie vor fi
expuse la Caransebes

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes va gazdui,
incepand de saptamana viitoare, o noua expozitie de etnografie. Evenimentul este organizat
de catre muzeu impreuna cu Consiliul Judetean Caras-Severin si Muzeul Satului Banatean
din Timisoara. Vernisajul expozitiei de etnografie, cu titlul: ”Costume traditionale din
Banatul de Campie de la sfarsit de secol XIX – inceput de secol XX” , are loc marti, de la ora
12, in sala de expozitii temporare ”Gheorghe Magas”, aflata la parterul muzeului.
Sursa: http://resita.ro/index.php/cultura/item/3866-invitatie-la-muzeu-costumele-traditionaledin-banatul-de-campie-vor-fi-expuse-la-caransebes, accesat în data de 20 septembrie 2015

Expoziție de costume populare la Caransebeș! Vezi când are loc evenimentul
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Cele mai frumoase costume populare din Banatul de Câmpie lucrate la sfârșitul
secolului XIX pot fi văzute într-o expoziție inedită ce va avea loc la Caransebeș! Intrarea va
fi liberă.
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Muzeul Satului Bănățean Timișoara organizează
vernisajul expoziției de etnografie cu titlul: Costume tradiționale din Banatul de Câmpie de la
sfârșit de secol XIX – început de secol XX. Evenimentul va avea loc marți, 15 septembrie
2015, începând cu ora 12.00, în sala de expoziții temporare Gheorghe Magas, aflată la
parterul muzeului.
„Frumoasele veşminte vor putea fi admirate în perioada 15 septembrie – 31 octombrie
anul curent. Scopul acestei acțiuni este conturarea unei sfere de comunicare între publicul
larg şi specialiştii din domeniu precum şi promovarea valorilor satului românesc de altădată”,
transmit cei de la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara.
Intrarea va fi liberă!
Sursa: http://www.sursadevest.ro/stire/expozitie-de-costume-populare-la-caransebes-vezicand-are-loc-evenimentul, accesat în data de 20 septembrie 2015

Portul popular bănățean reînvie! Cele mai valoroase piese vestimentare din
secolul XIX vor fi expuse astăzi la Caransebeș!

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș vernisează
astăzi, începând cu ora 12:00, expoziția „Costume tradiționale din Banatul de câmpie de la
sfârșit de secol XIX – început de secol XX”.

Evenimentul este realizat în colaborare cu Muzeul Satului Bănățean Timișoara și
Consiliul Județean Caraș-Severin și îi invită pe curioși să pășească în lumea brodată a
veșmintelor bănățene istorice.
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Frumoasele veşminte vor putea fi admirate în perioada 15 septembrie – 31 octombrie
anul curent. Piesele expuse reprezintă ansambluri vestimentare tradiționale de la sfârşitul
secolului al XIX -lea şi până în prima jumătate a secolului al XX -lea.
Costumele populare vor fi prezentate de Marius Matei, muzeograf în cadrul Muzeul
Satului Bănățean Timișoara și Carmen Maria Neumann, muzeograf din cadrul instituției
cărășene de cultură.
„Scopul acestei acțiuni este conturarea unei sfere de comunicare între publicul larg şi
specialiştii din domeniu precum şi promovarea valorilor satului românesc de altădată.
Această manifestare completează calendarul de activităţi aferent anului 2015”, explică
reprezentanții muzeului din Caransebeș. Intrarea la eveniment este liberă, anunță
organizatorii.
Alexandra JURCA
Foto: banaterra.ro
Sursa:
http://reper24.ro/portul-popular-banatean-reinvie-cele-mai-valoroase-piesevestimentare-din-secolul-xix-vor-fi-expuse-astazi-la-caransebes/, accesat în data de 15
septembrie 2015

Eveniment cultural de mare anvergură, în Caraş-Severin

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, împreună
cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin și cu Muzeul Satului Bănățean Timișoara, organizează
vernisajul expoziției de etnografie cu titlul: Costume tradiționale din Banatul de Câmpie de la
sfârșit de secol XIX – început de secol XX.
Evenimentul va avea loc marți, 15 septembrie 2015, începând cu ora 12.00, în sala de
expoziții temporare Gheorghe Magas, aflată la parterul muzeului.
Sursa: http://www.banatulmeu.ro/eveniment-cultural-de-mare-anvergura-in-caras-severin/,
accesat în data de 20 septembrie 2015

Costume tradiționale din Banatul de Câmpie, în expoziție la Caransebeș
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Costumele populare de la cumpăna secolelor XIX și XX vor putea fi admirate într-o
expoziție ce va fi deschisă la Muzeul Etnografic din Caransebeș. Expoziția de etnografie
”Costume tradiționale din Banatul de Câmpie de la sfârșit de secol XIX – început de secol
XX” va fi deschisă marți, 15 septembrie, la ora 12:00, în sala de expoziții temporare
Gheorghe Magas, aflată la parterul muzeului din Caransebeș.
Piesele expuse reprezintă ansambluri vestimentare tradiționale de la sfârşitul secolului
al XIX -lea şi până în prima jumătate a secolului al XX -lea.
Costume populare vor fi prezentate de Marius Matei, muzeograf în cadrul Muzeul
Satului Bănățean Timișoara și Carmen Maria Neumann, muzeograf din cadrul instituției
cărășene de cultură.
Evenimentul este orgaizat de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă Caransebeş împreună cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Muzeul Satului
Bănățean Timișoara.
Expoziția va rămâne deschisă până în data de 31 octombrie, iar intrarea este liberă.

Sursa: http://radiotimisoara.ro/2015/09/11/costume-traditionale-din-banatul-de-campie-inexpozitie-la-caransebes/, accesat în data de 20 septembrie 2015

Piese valoroase de port popular bănățean, expuse publicului. Cât timp puteți
vizita expoziția

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș vernisează
marți, 15 septembrie, de la ora 12.00, expoziția „Costume tradiționale din Banatul de câmpie
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de la sfârșit de secol XIX – început de secol XX”, realizată în colaborare cu Muzeul Satului
Bănățean Timișoara. Expoziția aduce în atenția publicului valoroase piese vestimentare vechi
de peste un veac, care se află în colecțiile de patrimoniu ale celor două muzee și vor fi
prezentate de Marius Matei și Carmen Maria Neumann, muzeografi la cele două instituții
organizatoare, din dorința de a promova valorile satului românesc de altădată. Expoziția este
amenajată în sala „Gheorghe Magas” de la parterul muzeului cărășean și va fi deschisă până
în 31 octombrie. Intrarea la această expoziție este liberă. Sursă foto: banaterra.eu

Citeste mai mult pe: http://www.pressalert.ro/2015/09/piese-valoroase-de-portpopular-banatean-expuse-publicului-cat-timp-puteti-vizita-expozitia/

Sursa: http://www.pressalert.ro/2015/09/piese-valoroase-de-port-popular-banatean-expusepublicului-cat-timp-puteti-vizita-expozitia/, accesat în data de 20 septembrie 2015

Costume tradiționale din Banatul de Câmpie de la sfârșit de secol XIX –
început de secol XX
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Muzeul Satului Bănățean Timișoara organizează marți,
15 septembrie 2015, vernisajul expoziției de etnografie cu titlul: Costume tradiționale din
Banatul de Câmpie de la sfârșit de secol XIX – început de secol XX. Evenimentul va avea
loc, începând cu ora 12.00, în sala de expoziții temporare "Gheorghe Magas", aflată la
parterul muzeului.
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Frumoasele veşminte vor putea fi admirate în perioada 15 septembrie – 31 octombrie
anul curent. Piesele expuse reprezintă ansambluri vestimentare tradiționale de la sfârşitul
secolului al XIX -lea şi până în prima jumătate a secolului al XX -lea.
Costumele populare vor fi prezentate de dl. Marius Matei, muzeograf în cadrul
Muzeul Satului Bănățean Timișoara și dna. Carmen Maria Neumann, muzeograf din cadrul
instituției cărășene de cultură.
Scopul acestei acțiuni este conturarea unei sfere de comunicare între publicul larg şi
specialiştii din domeniu precum şi promovarea valorilor satului românesc de altădată.
Manifestarea completează calendarul de activităţi aferent anului 2015.
Intrarea este liberă!
Serviciul Comunicare

Sursa: http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=785, accesat în data de
20 septembrie 2015

Cultură tradiţională la Caransebeş – Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă găzduieşte o expoziţie de costume populare ce oferă
o imagine veritabilă privitoare la satul bănăţean de altădată

În urbea de pe Timiş şi Sebeş continuă acţiunile menite să promoveze spiritualitatea şi
tradiţiile etnografice autentice ale Banatului.

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş a
organizat cu implicarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și a Muzeului Satului Bănățean
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din Timişoara vernisajul expoziției de etnografie cu titlul „Costume tradiţionale din Banatul
de Câmpie de la sfârşit de secol XIX – început de secol XX''.

Evenimentul cultural s-a derulat în sala de expoziții temporare ,,Gheorghe Magas'',
aflată la parterul muzeului, cu participarea unor specialişti din domeniu, iubitori de tradiţii
populare şi a unui public reprezentat de elevi de colegiu.
Piesele expuse reprezintă ansambluri vestimentare tradiționale deosebit de vechi,
provenind din „Banatul de Pustă”, din trei subzone etnografice precum Lugoj, Buziaş şi
Timişoara, respectiv, din aşezări rurale ca Belinţ, Coşteiu, Topolovăţu Mare sau Giroc.

Costumele populare au fost prezentate de Marius Matei, proprietarul colecţiei şi
muzeograf în cadrul Muzeul Satului Bănățean din Timişoara și Carmen Maria Neumann,
muzeograf din cadrul instituţiei cărăşene de cultură.
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Tânărul timişorean în vârstă de 30 de ani dispune în colecţia sa etnografică de un
număr impresionant de peste 1500 de piese veritabile, 150 de ansambluri vestimentare
autentice complete, iar restul, elemente dispersate. ,,Pasiunea mea de a colecţiona a venit în
timp, din conştiinţă, după ce am constatat că încet, încet, aceste obiecte deosebit de
importante se pierd în urma procesului de urbanizare, iar valorile spirituale autentice ale
satului sunt pe cale de dispariţie. Astfel, am decis să iau atitudine!", a declarat muzeograful
Marius Matei.

„Piesa de rezistenţă” a expoziţiei derulate în municipiul din „Ţara Gugulanilor” este
un costum popular de femeie din subzona etnografică Lugoj, confecţionat în anul 1880 şi
aflat într-o perfectă stare de conservare. Acesta a moştenit elemente ornamentale extrem de
vechi precum broderia turcească.
De asemenea, tot cu acest prilej, au fost expuse şi bijuterii, ace de filigran, salbe din
argint şi acoperitoare de cap, dar şi alte accesorii şi obiecte de vestimentaţie autentice.
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„Scopul acțiunii a fost de conturare a unei sfere de comunicare între publicul larg şi
specialiştii din domeniu, precum şi promovarea valorilor autentice ale satului românesc de
altădată”, a precizat managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă din Caransebeş, Adrian Ardeţ.
De adăugat şi faptul că, exponatele pot fi admirate gratuit de iubitorii de etnografie şi
frumos în perioada 15 septembrie – 31 octombrie.

Sursa: http://vasipopescu.blogspot.ro/2015/09/cultura-traditionala-lacaransebes.html?spref=fb, accesat în data de 20 septembrie 2015
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VERNISAJ EXPOZIȚIE DE PICTURĂ
Primăveri
30 SEPTEMBRIE 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ
Vernisaj expoziție de pictură

Primăveri
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin organizează vernisajul expoziției de pictură intitulată
Primăveri, semnată de Felica Trales Carlos.
Autoarea lucrărilor a studiat pictura la Școala Populară de Artă din Reșița. Este
membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Reșița, din anul 1999, membră a
,,Artistes Peintres Independants Ariegeois” Franța, din anul 2000 și membră a ,,Landscape
Artists International” SUA, din anul 2007. Artista s-a născut în Biniș, județul Caraș-Severin,
însă din 2002 s-a stabilit în Portugalia. Are lucrări în colecții private și organisme oficiale din
mai multe țări ale Europei, SUA, Canada, Noua Zeelandă și Emirate.
Evenimentul va avea loc miercuri, 30 septembrie 2015, începând cu ora 18.00, în sala
de expoziții temporare de la etaj a muzeului.
Frumoasele tablouri vor putea fi admirate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie
anul curent. Piesele expuse surprind peisaje din natură, emanând un impact emoțional
deosebit. Gama culorilor abordate este bogată, reușind să creeze o atmosferă de veselie și
relaxare. Mai multe informaţii legate de creaţiile acestei artiste le puteţi găsi accesând
următorul link: https://www.facebook.com/pintura.feliciatrales?ref=hl.
Scopul acestei acțiuni este promovarea picturii românești contemporane și
consolidarea legăturii dintre artist și public.

135

APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE

Caransebeș: Vernisaj expoziție de pictură
Primăveri
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin organizează vernisajul expoziției de pictură intitulată
Primăveri, semnată de Felica Trales Carlos.

Autoarea lucrărilor a studiat pictura la Școala Populară de Artă din Reșița. Este
membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Reșița, din anul 1999, membră a
,,Artistes Peintres Independants Ariegeois” Franța, din anul 2000 și membră a ,,Landscape
Artists International” SUA, din anul 2007. Artista s-a născut în Biniș, județul Caraș-Severin,
însă din 2002 s-a stabilit în Portugalia. Are lucrări în colecții private și organisme oficiale din
mai multe țări ale Europei, SUA, Canada, Noua Zeelandă și Emirate.
Evenimentul va avea loc miercuri, 30 septembrie 2015, începând cu ora 18.00, în sala
de expoziții temporare de la etaj a muzeului.
Frumoasele tablouri vor putea fi admirate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie
anul curent. Piesele expuse surprind peisaje din natură, emanând un impact emoțional
deosebit. Gama culorilor abordate este bogată, reușind să creeze o atmosferă de veselie și
relaxare. Mai multe informaţii legate de creaţiile acestei artiste le puteţi găsi accesând
următorul link: https://www.facebook.com/pintura.feliciatrales?ref=hl.
Scopul acestei acțiuni este promovarea picturii românești contemporane și
consolidarea legăturii dintre artist și public.
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Sursa:
https://cimec.wordpress.com/2015/09/21/caransebes-vernisaj-expozitie-de-picturaprimaveri/, accesat în data de 9 octombrie 2015

O noua expozitie la muzeul din Caransebes. De aceasta data iubitorii de arta
pot admira picturile unei carasence stabilita in Portugalia

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes impreuna cu
Consiliul Judetean Caras-Severin organizeaza vernisajul expozitiei de pictura intitulata
Primaveri, semnata de Felica Trales Carlos.

Autoarea lucrarilor a studiat pictura la Scoala Populara de Arta din Resita. Este
membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania, filiala Resita, din anul 1999, membra a
,,Artistes Peintres Independants Ariegeois” Franta, din anul 2000 si membra a ,,Landscape
Artists International” SUA, din anul 2007. Artista s-a nascut in Binis, judetul Caras-Severin,
insa din 2002 s-a stabilit in Portugalia. Are lucrari in colectii private si organisme oficiale din
mai multe tari ale Europei, SUA, Canada, Noua Zeelanda si Emirate. Evenimentul va avea
loc miercuri, 30 septembrie 2015, incepand cu ora 18.00, in sala de expozitii temporare de la
etaj, a muzeului. Frumoasele tablouri vor putea fi admirate in perioada 1 octombrie – 31
decembrie anul curent.
Piesele expuse surprind peisaje din natura, emanand un impact emotional deosebit.
Gama culorilor abordate este bogata, reusind sa creeze o atmosfera de veselie si relaxare.
Scopul acestei actiuni este promovarea picturii romanesti contemporane si consolidarea
legaturii dintre artist si public.
Surse: http://resita.ro/index.php/cultura/item/3887-o-noua-expozitie-la-muzeul-dincaransebes-de-acesasta-data-iubitorii-de-arta-pot-admira-picturile-unei-carasence-stabilite-inportugalia, accesat în data de 9 octombrie 2015
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http://www.ziarelive.ro/stiri/o-noua-expozitie-la-muzeul-din-caransebes-de-aceasta-dataiubitorii-de-arta-pot-admira-picturile-unei-carasence-stabilita-in-portugalia.html, accesat în
data de 9 octombrie 2015

Muzeul caransebeşean, „zugrăvit” cu flori de primăvară

La mijlocul săptămânii trecute, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă Caransebeş a organizat, cu implicarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, vernisajul
expoziţiei de pictură intitulată ,,Primăveri”, semnată de Felicia Trales Carlos. Evenimentul
cultural a avut loc în sala de expoziţii temporare a muzeului, cu participarea unui inimos
public admirator al artei contemporane.
Piesele expuse prezintă peisaje din natură, emanând un impact emoţional deosebit.
Gama culorilor abordate este dominată de nuanţele de albastru şi galben, reuşind să se creeze
astfel o atmosferă de veselie şi relaxare, precum şi ideea de luminozitate.

„Este o onoare faptul că Felicia Trales Carlos expune în această perioadă la
Caransebeş. Chiar în urmă cu 150 de ani, aici s-au pus bazele unei Şcoli de artă care l-a dat
culturii universale pe reputatul pictor Corneliu Baba. De aproape un an de zile, încercăm să o
aducem pe distinsa doamnă la Caransebeş”, a spus în debutul manifestării directorul
Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Adrian Ardeţ.
„Trăim în culoare, iar aceasta ne influenţează viaţa prin calitatea şi cantitatea sa.
Albastrul, culoarea cerului senin, are o spiritualitate deosebită, pe care însă nu o
conştientizăm cu toţii la modul adecvat. Expoziţia la care asistăm ne invită să ne reconectăm
la albastru. Este o explozie de bucurie!”, a precizat artista vizuală timişoreană Lia Popescu.
„Felicia Trales Carlos are o relaţie deosebit de specială cu arta. Nu face compromisuri
şi formule, picturile sale fiind bucăţi din sufletul ei, seminţe de conştiinţă artistică. Şi, ca
orice artist serios, nu a făcut rabat de la calităţile ei veritabile, a ştiut să îşi respecte
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promisiunile faţă de sine. O aplaud pentru că a reuşit să mă impresioneze!”, a menţionat
managerul Teatrului de Vest din Reşiţa, Nicolae Dimitrie Vlădulescu.

„Vă mulţumesc din suflet pentru primirea făcută şi participarea la eveniment! Chiar
nu ştiam că pictez aşa de frumos şi că arta mea va fi atât de apreciată la Caransebeş”, a
adăugat autoarea expoziţiei, cu modestia şi sensibilitatea specifice unui veritabil artist.
Scopul acţiunii culturale a fost acela de promovare a picturii româneşti contemporane
în Banatul Montan şi de consolidare a legăturii dintre artist şi publicul de aici.
Felicia Trales Carlos s-a născut în localitatea Biniş, judeţul Caraş-Severin, şi a studiat
pictura la Şcoala Populară de Artă din Reşiţa. Este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din
România, Filiala Reşiţa, din anul 1999, membră a ,,Artistes Peintres Independants Ariegeois”
Franţa, din anul 2000, şi a ,,Landscape Artists International” SUA, din anul 2007. Din 2002
s-a stabilit în Portugalia. Are lucrări în colecţii private în mai multe ţări ale Europei, dar şi în
Statele Unite ale Americii, Canada, Noua Zeelandă şi Emiratele Arabe Unite.
Expoziţia de pictură din cadrul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă Caransebeş poate fi admirată de iubitorii de artă, natură şi frumos până în data de 31
decembrie.
Vasi POPESCU
Sursa:
http://www.7-zile.com/2015/10/08/muzeul-caransebesean-zugravit-cu-flori-deprimavara/, accesat în data de 9 octombrie 2015

La muzeul din Caransebeș vine primăvara, la început de toamnă!
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Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, în
colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, organizează miercuri, 30 septembrie,
începând cu ora 18, vernisajul expoziției de pictură intitulată „Primăveri”, semnată de Felicia
Trales Carlos.
Autoarea lucrărilor a studiat pictura la Școala Populară de Artă din Reșița. Este
membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Reșița, din anul 1999, membră a
,,Artistes Peintres Independants Ariegeois” – Franța, din anul 2000 și membră a ,,Landscape
Artists International” din SUA, din anul 2007. Artista s-a născut în Biniș, județul CarașSeverin, însă din 2002 s-a stabilit în Portugalia. Are lucrări în colecții private și organisme
oficiale din mai multe țări ale Europei, precum şi din SUA, Canada, Noua Zeelandă și
Emiratele Arabe.

Piesele expuse surprind peisaje din natură, emanând un impact emoțional deosebit.
Gama culorilor abordate este bogată, reușind să creeze o atmosferă de veselie și relaxare.
Scopul acestei acțiuni este promovarea picturii românești contemporane și consolidarea
legăturii dintre artist și public.
Expoziţia găzduită de sala de la etajul muzeului va rămâne deschisă până în data de
31 decembrie.
Cosmin VLAD
Sursa:
http://reper24.ro/la-muzeul-din-caransebes-vine-primavara-la-inceput-de-toamna/,
accesat în data de 9 octombrie 2015

Artă contemporană în “Ţara Gugulanilor” – Muzeul Judeţean de Etnografie
şi al Regimentului de Graniţă a găzduit vernisajul unei expoziţii de pictură
având-o ca autoare pe Felicia Trales Carlos
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Un nou eveniment special adresat iubitorilor de artă modernă este în această perioadă
în derulare în municipiul Caransebeş.
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă a organizat vernisajul
expoziţiei de pictură intitulată ,,Primăveri'', semnată de Felicia Trales Carlos.
Evenimentul cultural a avut loc în sala de expoziţii temporare a muzeului, cu
participarea unui inimos public admirator al artei contemporane.

Piesele expuse prezintă peisaje din natură, emanând un impact emoţional deosebit.
Gama culorilor abordate este predominată de nuanţele albastru şi galben, reuşind să se creeze
o atmosferă de veselie şi relaxare, precum şi ideea de luminozitate.

141

“Este o onoare faptul că Felicia Trales Carlos expune în această perioadă la
Caransebeş. Chiar în urmă cu 150 de ani, aici s-au pus bazele unei Şcoli de Artă care l-a dat
culturii universale pe reputatul pictor Corneliu Baba. De aproape un an de zile încercăm să o
aducem pe distinsa doamnă la Caransebeş”, a declarat în debutul manifestării directorul
Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Adrian Ardeţ.

“Trăim în culoare, iar aceasta ne influenţează viaţa prin calitatea şi cantitatea sa.
Albastrul, culoarea cerului senin, are o spiritualitate deosebită, dar pe care nu o conştientizăm
cu toţii la modul adecvat. Expoziţia la care asistăm ne invită să ne reconectăm la albastru.
Este o explozie de bucurie!”, a precizat artista vizuală timişoreană Lia Popescu.
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“Felicia Trales Carlos are o relaţie deosebit de specială cu arta. Nu face compromisuri
şi formule, picturile sale fiind bucăţi din sufletul ei, seminţe de conştiinţă artistică. Ca orice
artist serios, nu a făcut rabat de la calităţile ei veritabile, a ştiut să îşi respecte promisiunile
faţă de sine. O aplaud pentru că a reuşit să mă impresioneze!”, a menţionat managerul
Teatrului de Vest din municipiul Reşiţa, Nicolae Dimitrie Vlădulescu.
“Vă mulţumesc din suflet pentru primirea făcută şi participarea la eveniment! Chiar
nu ştiam că pictez aşa de frumos şi că arta mea va fi atât de apreciată la Caransebeş”, a
adăugat autoarea expoziţiei, cu modestia şi sensibilitatea specifice unui adevărat artist.

Scopul acţiunii culturale este de promovare a picturii româneşti contemporane în
Banatul Montan şi de consolidare a legăturii dintre artist şi publicul de aici.
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Felicia Trales Carlos s-a născut în localitatea Biniş, judeţul Caraş-Severin şi a studiat
pictura la Şcoala Populară de Artă din Reşiţa.

Este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Reşiţa, din anul 1999,
membră a ,,Artistes Peintres Independants Ariegeois” Franţa, din anul 2000 şi a ,,Landscape
Artists International” SUA, din anul 2007. Din anul 2002 s-a stabilit în Portugalia. Are lucrări
în colecţii private în mai multe ţări ale Europei, dar şi în Statele Unite ale Americii, Canada,
Noua Zeelandă şi Emiratele Arabe Unite.
De adăugat şi faptul că, expoziţia de pictură din cadrul Muzeului Judeţean de
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş poate fi admirată de iubitorii de artă,
natură şi frumos în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2015.
Sursa: http://vasipopescu.blogspot.ro/, accesat în data de 9 octombrie 2015
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TÂRGURILE DE TOAMNĂ ALE MUZEULUI
Ediţia a V - a a
Târgului Mare de Sfânta Paraschiva
14 OCTOMBRIE 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

Târgurile de toamnă ale muzeului
Ediţia a V - a a
Târgului Mare de Sfânta Paraschiva
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş alături de
Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Camera Agricolă Caraş-Severin organizează miercuri, 14
octombrie 2015, între orele 10.30 - 18.00, a V - a ediţie a Târgului Mare de Sfânta
Paraschiva. Evenimentul se va desfășura în curtea interioară a muzeului caransebeșan.
Deschiderea manifestării ve avea loc la ora 10.30, printr-un Cuvânt de salut din partea
organizatorilor, urmând ca la ora 14.30, pe scena din curtea interioară a muzeului din
Caransebeş să fie susținut un spectacol de dansuri populare specifice Banatului Montan
(ansamblul folcloric Zestrea Gugulanilor - coregraf Simion Dragalina).
În cadrul manifestării vor participa producători din zona Banatului. Vizitatorii vor
putea să petreacă câteva momente de relaxare, savurând și achiziționând produse din carne și
lapte create după rețete tradiționale.
La ediția din această toamnă nu vor lipsi renumiții mici de Deva și răchia de Banat.
Intrarea este liberă!
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE

Targul Mare de Sfanta Paraschiva are loc miercuri. Producatori din intreg
Banatul si-au anuntat deja prezenta

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes alaturi de
Consiliul Judetean Caras-Severin si Camera Agricola Caras-Severin organizeaza miercuri, 14
octombrie 2015, intre orele 10.30 - 18.00, a V - a editie a Targului Mare de Sfanta
Paraschiva.

Evenimentul se va desfasura in curtea interioara a muzeului caransebesan.
Deschiderea manifestarii va avea loc la ora 10.30, printr-un Cuvant de salut din partea
organizatorilor, urmand ca la ora 14.30, pe scena din curtea interioara a muzeului din
Caransebes sa fie sustinut un spectacol de dansuri populare specifice Banatului Montan
(ansamblul folcloric Zestrea Gugulanilor - coregraf Simion Dragalina). In cadrul manifestarii
vor participa producatori din zona Banatului. Vizitatorii vor putea sa petreaca cateva
momente de relaxare, savurand si achizitionand produse din carne si lapte create dupa retete
traditionale. La editia din aceasta toamna nu vor lipsi renumitii mici de Deva si rachia de
Banat. Intrarea este libera!

Surse: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/3946-targul-mare-de-sfanta-paraschiva-areloc-miercuri-producatori-din-intreg-banatul-si-au-anuntat-deja-prezenta, accesat în data de 22
octombrie 2015
http://www.ziare.com/resita/stiri-actualitate/targul-mare-de-sfanta-paraschiva-are-locmiercuri-producatori-din-intreg-banatul-si-au-anuntat-deja-prezenta-5733867, accesat în data
de 22 octombrie 2015
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Târgul Mare de la Caransebeș

Miercuri crestinii ortodocsi o sarbatoresc pe Sfanta Parascheva. Cu acest prilej
Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita din Caransebes organizeaza o
noua editie a Targului Mare de Sfanta Parascheva.
Sursa:
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=1211
5 (reportaj audio-video), accesat în data de 22 octombrie 2015
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SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE
MOTIVE ORNAMENTALE ÎN ARHITECTURA POPULARĂ
14 OCTOMBRIE 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE
MOTIVE ORNAMENTALE ÎN ARHITECTURA POPULARĂ
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi Camerei Agricole a județului Caraș-Severin
organizează a V - a Ediţie a Simpozionului Naţional de Etnografie cu tema Motive
ornamentale în arhitectura populară.
Evenimentul va avea loc miercuri, 14 octombrie 2015, începând cu ora 11.00, în sala
Gheorghe Magas de la parter a Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă Caransebeş.
În cadrul manifestării vor participa o serie de specialişti (Timişoara, Lugoj, Reşiţa,
Caransebeş, Constantin Daicoviciu, Şopotu Vechi, Eftmie Murgu), care vor aduce în discuţie,
prin comunicările ce vor fi susţinute, problematica acestui domeniu.
Scopul acestei întruniri este promovarea arhitecturii țărănești românești și
transmiterea acestei moșteniri generațiilor următoare.
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE

SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE MOTIVE
ORNAMENTALE ÎN ARHITECTURA POPULARĂ

Muzeul Judeafis simp etn 2015ţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă
Caransebeş cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi Camerei Agricole a județului
Caraș-Severin organizează a V – a Ediţie a Simpozionului Naţional de Etnografie cu tema
Motive ornamentale în arhitectura populară.

Evenimentul va avea loc miercuri, 14 octombrie 2015, începând cu ora 11.00, în sala
Gheorghe Magas de la parter a Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă Caransebeş.
În cadrul manifestării vor participa o serie de specialişti (Timişoara, Lugoj, Reşiţa,
Caransebeş, Constantin Daicoviciu, Şopotu Vechi, Eftmie Murgu), care vor aduce în discuţie,
prin comunicările ce vor fi susţinute, problematica acestui domeniu.
Scopul acestei întruniri este promovarea arhitecturii țărănești românești și
transmiterea acestei moșteniri generațiilor următoare.
Sursa: http://uzp.org.ro/simpozionul-national-de-etnografie-motive-ornamentale-inarhitectura-populara/, accesat în data de 22 octombrie 2015
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Caransebeş: Simpozionul Naţional de Etnografie cu tema Motive
Ornamentale în Arhitectura Populară. Evenimentul va avea loc miercuri, 14
octombrie 2015

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin și Camerei Agricole Caraș-Severin organizează
Simpozionul Naţional de Etnografie cu tema Motive Ornamentale în Arhitectura Populară.
Evenimentul va avea loc miercuri, 14 octombrie 2015, începând cu ora 11.00, în sala
Gheorghe Magas de la parter.
În aceeași dată va avea loc și a V-a ediţie a Târgului Mare de Sfânta Paraschiva.
Acțiunea, realizată cu spijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi Camerei Agricole CaraşSeverin, se va desfășura în curtea interioară a muzeului caransebeșan, între orele 10.30 –
18.00.
Sursa:
https://cimec.wordpress.com/2015/10/12/caransebes-simpozionul-national-deetnografie-cu-tema-motive-ornamentale-n-arhitectura-populara-evenimentul-va-avea-locmiercuri-14-octombrie-2015/, accesat în data de 22 octombrie 2015

Toamnă cu „roade” bogate la muzeu

Miercuri, 14 octombrie, începând cu ora 11, în Sala Gheorghe Magas de la parterul
Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş s-a desfășurat cea
de a V–a ediţie a Simpozionului Naţional de Etnografie cu tema „Motive ornamentale în
arhitectura populară”.
La manifestare au participat o serie de specialişti din Timişoara, Lugoj, Reşiţa,
Caransebeş, Constantin Daicoviciu, Şopotu Vechi și Eftimie Murgu, care au adus în discuţie,
prin comunicările susţinute, problematica acestui domeniu.
Scopul acestei întruniri, organizată de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Camerei Agricole
a județului Caraș-Severin, a fost acela de a promova arhitectura țărănească românească și a
transmite această moștenire generațiilor următoare.
Tot miercuri, între orele 10.30 şi 18, în organizarea aceloraşi instituţii, s-a desfăşurat
manifestarea intitulată generic „Târgurile de toamnă ale Muzeului”, în cadrul căreia a
avut loc cea de a V-a ediţie a Târgului Mare de Sfânta Paraschiva. Cu acest prilej, cei
prezenţi au urmărit un spectacol de dansuri populare româneşti susţinut de Ansamblul
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folcloric „Zestrea Gugulanilor” şi au putut achiziţiona produse tradiţionale româneşti,
precum şi fructe şi legume de sezon.
Vom reveni cu amănunte de la aceste manifestări.
Bianca METEŞ
Sursa: http://www.7-zile.com/2015/10/15/toamna-cu-roade-bogate-la-muzeu/, accesat în data
de 22 octombrie 2015

Toamnă cu „roade” bogate la muzeul din Caransebeș

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul
Consiliului Judeţean şi al Camerei Agricole a județului Caraș-Severin, organizează miercuri,
14 octombrie, începând cu ora 11, în Sala Gheorghe Magas de la parterul muzeului, cea de a
V-a ediţie a Simpozionului Naţional de Etnografie cu tema „Motive ornamentale în
arhitectura populară”.
La manifestare vor participa o serie de specialişti din Timişoara, Lugoj, Reşiţa,
Caransebeş, Constantin Daicoviciu, Şopotu Vechi și Eftimie Murgu, care vor aduce în
discuţie, prin comunicările pe care le vor susţine, problematica acestui domeniu.
Scopul acestei întruniri este promovarea arhitecturii țărănești românești și
transmiterea acestei moșteniri generațiilor următoare.
Tot miercuri, între orele 10.30 şi 18, în organizarea aceloraşi instituţii, se va desfăşura
manifestarea intitulată generic „Târgurile de toamnă ale Muzeului”, în cadrul căreia va avea
loc cea de a V-a ediţie a Târgului Mare de Sfânta Paraschiva. Cu acest prilej, cei prezenţi vor
urmări un spectacol de dansuri populare româneşti susţinut de Ansamblul folcloric „Zestrea
Gugulanilor”, coregraf Simion Dragalina, şi vor putea achiziţiona produse tradiţionale
româneşti, precum şi fructe şi legume de sezon.
Cosmin VLAD
Sursa: http://reper24.ro/toamna-cu-roade-bogate-la-muzeul-din-caransebes/, accesat în data
de 22 octombrie 2015
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Cultură tradiţională în “Ţara Gugulanilor” – “Simpozionul Naţional de
Etnografie” şi “Târgul Mare de Sfânta Paraschiva” şi-au propus să prezinte,
încurajeze şi să popularizeze patrimoniul spiritual autentic bănăţean

Noi acţiuni menite să promoveze cultura pământului, valorile spirituale şi tradiţiile
etnografice veritabile ale Banatului Montan au avut loc la Muzeul Judeţean de Etnografie şi
al Regimentului de Graniţă din municipiul de pe Timiş şi Sebeş.
Astfel, sala de expoziţii temporare ,,Gheorghe Magas'', aflată la parterul muzeului a
găzduit cea de-a V-a ediţie a “Simpozionului Naţional de Etnografie” cu tema „Motive
ornamentale în arhitectura populară”.

La manifestare au participat specialişti din domeniu din localităţile Timişoara, Lugoj,
Reşiţa, Caransebeş, Constantin Daicoviciu, Şopotu Vechi şi Eftimie Murgu, care au adus în
discuţie, prin comunicările susţinute, problematica acestui domeniu.

“Scopul întrunirii organizate de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Camerei Agricole a judeţului Caraş-Severin, a
fost acela de a promova arhitectura ţărănească autentic românească şi de a se transmite
această moştenire generaţiilor următoare”, a menţionat managerul instituţiei, Adrian Ardeţ.
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Totodată, în organizarea aceloraşi instituţii, s-a desfăşurat manifestarea intitulată
generic „Târgurile de toamnă ale Muzeului”, în cadrul căreia a avut loc cea de-a V-a ediţie a
“Târgului Mare de Sfânta Paraschiva”.

Cu acest prilej, cei prezenţi în curtea interioară a muzeului au urmărit un spectacol de
dansuri populare româneşti susţinut de Ansamblul folcloric „Zestrea Gugulanilor”, în
coregrafia lui Simion Dragalina.
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De asemenea, doritorii au putut achiziţiona de la tarabele micilor comercianţi produse
tradiţionale româneşti constând în preparate din carne de porc şi oaie, băuturi spritoase,
precum şi fructe şi legume de sezon sau ciuperci proaspete.

Sursa: http://vasipopescu.blogspot.ro/2015/10/cultura-traditionala-in-tara.html?m=1, accesat
în data de 22 octombrie 2015

Cultura spiritului şi cultura pământului, la muzeu

Noi acţiuni menite să promoveze cultura pământului, valorile spirituale şi tradiţiile
etnografice veritabile ale Banatului Montan au avut loc săptămâna trecută la Muzeul Judeţean
de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş. Astfel, sala de expoziţii
temporare ,,Gheorghe Magas”, aflată la parterul muzeului, a găzduit cea de a V-a ediţie a
Simpozionului Naţional de Etnografie, cu tema „Motive ornamentale în arhitectura
populară”.
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După cuvântul de salut adresat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi cel rostit de
directorul instituţiei culturale din municipiul de pe malurile Timuşului şi Sebeşului, a avut loc
lansarea Catalogului „Cojoace, Şube, Pieptare”, semnat de Carmen Maria Neumann,
prezentat de dr. Adrian Ardeţ, directorul muzeului.

În continuare, au susţinut comunicări prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, prorector al
Universităţii de Vest Timișoara – „Pictura naivă de la Uzdin (Serbia)”, precum şi dr. Maria
Hadiji – Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, Angelica Herac – C. J. P. C. P. C. T. CarașSeverin, Daciana Vuia – Muzeul de Istorie, Etnograﬁe și Artă Plastică Lugoj, dr. Mariana
Balaci – Universitatea de Vest Timişoara, dr. Andrei Milin – Muzeul Satului Bănăţean
Timişoara, Gheorghe Rancu-Bodrog – Muzeul Privat Șopotu Vechi, dr. Cătălin Balaci –
Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, Mihai Vlădia – Eftimie Murgu, Dumitru Jompan –
Marga, şi dr. Vasile Pistolea – Constantin Daicoviciu.
„Scopul întrunirii organizate de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Camerei Agricole a judeţului Caraş-Severin, a
fost acela de a promova arhitectura ţărănească autentic românească şi de a se transmite
această moştenire generaţiilor următoare”, ne-a declarat Adrian Ardeţ.
Totodată, în organizarea aceloraşi instituţii, s-a desfăşurat manifestarea intitulată
generic „Târgurile de toamnă ale Muzeului”, în cadrul căreia a avut loc cea de a V-a ediţie a
„Târgului Mare de Sfânta Paraschiva”. Cu acest prilej, cei prezenţi în curtea interioară a
muzeului au urmărit un spectacol de dansuri populare româneşti susţinut de Ansamblul
folcloric „Zestrea Gugulanilor”, în coregrafia lui Simion Dragalina.
De asemenea, doritorii au putut achiziţiona de la tarabele micilor comercianţi produse
tradiţionale româneşti constând în preparate din carne de porc şi oaie, băuturi spirtoase,
precum şi fructe şi legume de sezon.
Vasi POPESCU
Sursa: http://www.7-zile.com/2015/10/22/cultura-spiritului-si-cultura-pamantului-la-muzeu/,
accesat în data de 22 octombrie 2015
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Dublu eveniment la muzeu

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita din Caransebes a fost
gazda unui dublu eveniment organizat chiar de Sfanta Parascheva.
Sursa:
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=1215
1, (reportaj audio-video), accesat în data de 22 octombrie 2015
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VERNISAJ EXPOZIȚIE
CETĂȚI DIN CULOARUL TIMIȘ-CERNA. ISTORIE ȘI
LEGENDĂ
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COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

Vernisaj expoziție
Cetăți din culoarul Timiș - Cerna
- Istorie și legendă Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Primăria Municipiului Caransebeș și Casa de Cultură
,,George Suru’’ Caransebeș organizează vernisajul expoziției personale a Domnului Col. (r)
Liviu Groza cu titlul: Cetăți din Culoarul Timiș-Cerna. Istorie și legendă.
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie 2015, începând cu ora 11.00, în sala
Constantini Daicoviciu. Expoziția reputatului istoric va cuprinde hărți legate de cetățile
amplasate pe culoarul Timiș-Cerna.
Scopul acestei acțiuni este dezvăluirea unor aspecte istorice deosebit de importante
legate de trecutul Banatului Montan şi conturarea unei sfere de comunicare între publicul larg
şi specialiştii din domeniu. Această manifestare completează calendarul de activităţi aferent
anului 2015.
Intrarea este liberă!
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE
Caransebeş: Vernisaj expoziție Cetăți din culoarul Timiș – Cerna – Istorie și
legendă

Vernisaj expoziție
Cetăți din culoarul Timiș – Cerna
– Istorie și legendă –
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Primăria Municipiului Caransebeș și Casa de Cultură
,,George Suru’’ Caransebeș organizează vernisajul expoziției personale a Domnului Col. (r)
Liviu Groza cu titlul: Cetăți din Culoarul Timiș-Cerna. Istorie și legendă.
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie 2015, începând cu ora 11.00,
în sala Constantini Daicoviciu. Expoziția reputatului istoric va cuprinde hărți legate de
cetățile amplasate pe culoarul Timiș-Cerna.
Scopul acestei acțiuni este dezvăluirea unor aspecte istorice deosebit de importante legate de
trecutul Banatului Montan şi conturarea unei sfere de comunicare între publicul larg şi
specialiştii din domeniu. Această manifestare completează calendarul de activităţi aferent
anului 2015.
Intrarea este liberă!

Cu deosebit respect,
Referent Relaţii Publice şi Comunicare,
Cristina Moisă
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al \Regimentului de Graniţă Caransebeş
P-ţa. Gen. Ioan Dragalina, Nr. 2
325400 Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Tel./Fax: 0040 255 512 193
e-mail: mjergcaransebes@yahoo.com
Sursa: https://cimec.wordpress.com/2015/11/11/caransebes-vernisaj-expozitie-cetati-dinculoarul-timis-cerna-istorie-si-legenda-enter-a-post-title/, accesat în data de 19. 11. 2015
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Vernisaj expoziție/ Cetăți din culoarul Timiș – Cerna – Istorie și legendă –

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Primăria Municipiului Caransebeș și Casa de Cultură
,,George Suru’’ Caransebeș organizează vernisajul expoziției personale a Domnului Col. (r)
Liviu Groza cu titlul: Cetăți din Culoarul Timiș-Cerna. Istorie și legendă.
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie 2015, începând cu ora 11.00, în sala
Constantini Daicoviciu. Expoziția reputatului istoric va cuprinde hărți legate de cetățile
amplasate pe culoarul Timiș-Cerna.
Scopul acestei acțiuni este dezvăluirea unor aspecte istorice deosebit de importante legate de
trecutul Banatului Montan şi conturarea unei sfere de comunicare între publicul larg şi
specialiştii din domeniu. Această manifestare completează calendarul de activităţi aferent
anului 2015.
Intrarea este liberă!
Sursa: http://uzp.org.ro/vernisaj-expozitie-cetati-din-culoarul-timis-cerna-istorie-si-legenda/,
accesat în data de 19.11 2015

O noua expozitie cu intrare gratuita. Hartile cetatilor de pe culoarul Timis –
Cerna vor putea fi vazute de public incepand de sambata

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes va deschide
la finalul acestei saptamani o noua expozitie interesanta.

De aceasta data iubitorii de cultura si istorie sunt invitati sa ia parte la vernisajul
expozitiei “Cetati din culoarul Timis - Cerna - Istorie si legenda –“. Evenimentul este
organizat de catre Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes
impreuna cu Consiliul Judetean Caras-Severin si Casa de Cultura ”George Suru’’ Caransebes.
Expozitia este una personala si apartine colonelului in rezerva Liviu Groza. Vernisajul are loc
sambata, 14 noiembrie 2015, incepand cu ora 11.00, in sala Constantin Daicoviciu.
Organizatorii au anuntat ca in cadrul acestei manifestari pot fi admirate harti legate de cetatile
amplasate pe culoarul Timis-Cerna. ”Scopul acestei actiuni este dezvaluirea unor aspecte
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istorice deosebit de importante legate de trecutul Banatului Montan si conturarea unei sfere
de comunicare intre publicul larg si specialistii din domeniu. Aceasta manifestare
completeaza calendarul de activitati aferent anului 2015. Intrarea este libera”, au anuntat
organizatorii.
Sursa: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/4039-o-noua-expozitie-cu-intrarea-gratuitahartile-cetatilor-de-pe-culoarul-timis-cerna-vor-putea-fi-vazute-de-public-incepand-desambata, accesat în data de 19.11. 2015

Liviu Groza, de la spital, la muzeu
Reputatul istoric caransebeșean Liviu Groza s-a confruntat recent cu grave probleme
de sănătate, el ajungând pe mâna medicilor de la Spitalul Municipal de Urgență, unde aceștia
i-au stabilit diagnosticul – fibrilație atrială cu alură ventriculară lentă, triplu bypass
aortocoronarian. După ce a fost stabilizat, el a fost trimis la Centrul de Cardiologie de la
Timișoara, cu un elicopter SMURD.

Primarul municipiului Caransebeș, Marcel Vela, a discutat cu venerabilul istoric, în
vârstă de 83 de ani, înainte ca acesta să fie transportat pe calea aerului la Timișoara. „Având
probleme cu frecvența cardiacă și stimulatorul care i-a fost implantat acum câțiva ani, a fost
nevoie de o deplasare rapidă la Clinica de Cardiologie, motiv pentru care s-a apelat la un
elicopter SMURD. Am vorbit cu nea Liviu și am văzut că este optimist, el comunicându-mi
că la anul vom face cele două mari expoziții cu prilejul comemorării a 100 de ani de la
trecerea în nefiinţă a generalului Dragalina”, a spus Marcel Vela.
După câteva zile petrecute la Timişoara, Liviu Groza s-a întors acasă, la Caransebeş,
pentru a pregăti viitoarea expoziţie. Astfel, Primăria municipiului, Casa de Cultură „George
Suru”, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă vor organiza, sub
genericul „Cetăţile din Culoarul Timiş-Cerna – Istorie şi legendă”, o nouă expoziţie cu
elemente aflate în colecţia personală a istoricului.
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Evenimentul va avea loc la muzeul din Caransebeş, sâmbătă, 14 noiembrie, începând
cu ora 11. Cu această ocazie vor fi prezentate o serie de hărţi aduse de autor de la Arhivele de
Război din Viena, privitoare la cetăţile din Culoarul Timiş-Cerna. Pentru venerabilul om de
cultură, expoziţia are un caracter sentimental, urmând să atragă atenţia publicului prin
unicitatea şi calitatea informaţiilor oferite, asupra Insulei Ada Kaleh şi cetăţilor Mehadia,
Turnu Ruieni şi Caransebeş.
„Un loc aparte îl ocupă şi harta ce înfăţişează Lupta de la Lugoj, din anul 1695.
Atunci şi-a pierdut viaţa generalul Federico Veterani, luptător care, cu şapte ani mai devreme,
eliberase cetatea Caransebeşului de sub dominaţie otomană. În anul 1688, generalul i-a
propus inginerului Visconti să pregătească documentaţia pentru refortificarea cetăţii de pe
malurile râurilor Timiş şi Sebeş, planurile şi etapele de refortificare în cauză fiind deosebit de
importante”, a afirmat Liviu Groza.
Prin organizarea acestei manifestări, reputatul autor doreşte să pună în valoare trecutul
şi legendele ţesute în jurul acestor obiective istorice. „Am convingerea că expoziţia ce va
prezenta aceste documente inedite, precum şi detaliile pe care le voi împărtăşi asistenţei vor
stârni un interes deosebit, iar cei prezenţi vor pleca cu un bagaj bogat de informaţii
preţioase”, a mai declarat omul de cultură caransebeşean.
Ulterior evenimentului respectiv, toate materiale expoziţionale vor fi donate Muzeului
Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, în ideea organizării aici a unei expoziţii
cu caracter permanent, dedicată cetăţii Caransebeşului.
Vasi POPESCU
Sursa: http://www.7-zile.com/2015/11/12/liviu-groza-de-la-spital-la-muzeu/, accesat în data
de 19. 11. 2015

Întors de la spital, Liviu Groza se pregătește de expoziție!
Reputatul istoric caransebeșean Liviu Groza s-a confruntat recent cu grave probleme
de sănătate, el ajungând pe mâna medicilor de la Spitalul Municipal de Urgență, unde aceștia
i-au stabilit diagnosticul – fibrilație atrială cu alură ventriculară lentă, triplu bypass
aortocoronarian. După ce a fost stabilizat, el a fost trimis la Centrul de Cardiologie de la
Timișoara, cu un elicopter SMURD.

După câteva zile petrecute la Timişoara, Liviu Groza s-a întors acasă, la Caransebeş,
pentru a pregăti viitoarea expoziţie. Astfel, Primăria municipiului, Casa de Cultură „George
Suru” și Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă vor organiza, sub
genericul „Cetăţile din Culoarul Timiş-Cerna – Istorie şi legendă”, o nouă expoziţie cu
elemente aflate în colecţia personală a istoricului.
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Evenimentul va avea loc la muzeul din Caransebeş, sâmbătă, 14 noiembrie, începând
cu ora 9. Cu această ocazie vor fi prezentate o serie de hărţi aduse de autor de la Arhivele de
Război din Viena, privitoare la cetăţile din Culoarul Timiş-Cerna. Pentru venerabilul om de
cultură, expoziţia are un caracter sentimental, urmând să atragă atenţia publicului prin
unicitatea şi calitatea informaţiilor oferite, asupra Insulei Ada Kaleh şi cetăţilor Mehadia,
Turnu Ruieni şi Caransebeş.
După închiderea expoziției, toate documentele vor fi donate Muzeului Judeţean de
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, în ideea organizării aici a unei expoziţii cu caracter
permanent, dedicată cetăţii Caransebeşului.
Cosmin VLAD

Sursa: http://reper24.ro/intors-de-la-spital-liviu-groza-se-pregateste-de-expozitie/, accesat în
data de 19. 11. 2015

Istoricul Liviu Groza va avea o sală în muzeul caransebeșean
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş a
găzduit sâmbătă, 14 noiembrie, un adevărat eveniment cultural – vernisajul expoziţiei
„Cetăţile din Culoarul Timiş-Cerna – Istorie şi legendă”, cu documente aflate în colecţia
particulară a venerabilului istoric Liviu Groza.
La manifestare, una aşteptată, de altfel, cu mare interes, au fost prezenţi reprezentanţi
ai administraţiei publice locale, ai Serviciului Judeţean Arhivele Naţionale, ai instituţiei care
a găzduit acţiunea, istorici, oameni de artă şi cultură, cadre didactice, şi, nu în ultimul rând,
prieteni ai celui care a făcut posibilă această expoziţie – Liviu Groza.
În deschiderea evenimentului, s-a ţinut un moment de reculegere în memoria
victimelor de la Bucureşti, dar şi a celor din mai recentele atentate de la Paris, după care
Adrian Ardeţ, directorul muzeului caransebeşean, a subliniat importanţa deosebită a acestei
expoziţii, care cuprinde 40 de documente cu cetăţi din perioada anilor 1500-1700.

„Astăzi avem bucuria şi onoarea de a-l găzdui încă o dată pe domnul colonel Liviu
Groza, cel care a pus bazele muzeului din Caransebeş la începutul anilor ’70. Domnul
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colonel, la vremea aceea căpitan, a atras atenţia lumii ştiinţifice printr-o descoperire
arheologică de marcă, şi aici mă refer la o diplomă militară, într-o perioadă în care, e vorba
de anii 1950-1960, cercetarea istorică de epocă romană nu s-a făcut în România, fiindcă
romanii erau consideraţi imperialişti şi lumea ştiinţifică nu trebuia să vadă nivelul la care
ajunsese această civilizaţie, totul fiind axat pe daci. Iată că, astfel, Liviu Groza a fost, la
vremea respectivă, pionierul arheologiei şi cercetării ştiinţifice de epocă romană şi, sfidând pe
toată lumea, a scos la iveală acea diplomă, încurajat fiind şi de savantul Constantin
Daicoviciu”, a declarat Adrian Ardeţ.
În continuare, directorul muzeului a vorbit despre cetăţile construite ca urmare a păcii
semnate între turci şi austrieci, singura din Banat care a rămas în picioare fiind cea de la
Timişoara.
Directorul Casei de Cultură „George Suru”, Ioan Cojocariu, a vorbit despre bucuria pe
care o resimte faţă de faptul că Liviu Groza continuă şirul de expoziţii pe care, împreună, şi
le-au propus, aceasta în ciuda problemelor de sănătate pe care le are istoricul octogenar,
căruia, recent, i-a fost montat un stimulator cardiac.
„Uitându-mă la această expoziţie, la această salbă de cetăţi care se întinde de la
Orşova până la Lugoj, mă gândeam ce bine ar fi fost şi cât de mândri ne-am fi simţit dacă
toate acestea ar fi fost azi în picioare. Ce mult ar fi adus ele turismului cultural, câtă lume ar
fi colindat din cetate în cetate, de la Ada-Kaleh până la Lugoj… Din păcate, azi noi mai
umblăm prin aceste vestigii doar ca să le mai găsim colţii, ca într-o gură ştirbă”, a explicat
Ioan Cojocariu.
Liviu Groza a făcut o prezentare detaliată a tuturor documentelor expuse, oferind atât
date exacte despre fiecare în parte, cât şi povestind legendele care, în unele cazuri, înconjoară
acele locuri.
„Intenţia mea a fost să pun în valoare documentele care fac referinţă la cetăţile din
Culoarul Timiş-Cerna, din anii 1500 şi până prin 1700, când ele au fost dărâmate. Am vrut să
fac hârtiile să vorbească. Hârtiile reprezintă eforturile trupelor otomane, sau ale celor
imperiale, otomanii pentru a ajunge la Viena, iar imperialii pentru a opri această invazie şi,
bineînţeles, toate s-au putut face numai cu ajutorul acestor fortificaţii şi aliniamente succesive
de apărare pe Culoarul Timiş-Cerna, pentru că direcţiile de înaintare în Câmpia Banatului au
fost mai puţin posibile, datorită mlaştinilor, care împiedicau trupele otomane să înainteze cu
artileria grea, pentru că se împotmoleau acolo. Când acestea secau, trupele otomane nu mai
aveau apă pentru spălările prevăzute de Coran, iar atunci au ales Culoarul Timiş-Cerna, care
era un drum foarte bine pus la punct, bătătorit şi bine construit, aici existând şi apa atât de
necesară. În aceste condiţii, trupele imperiale au fost obligate să construiască aceste cetăţi,
care erau o stavilă în calea otomanilor ce doreau să ajungă la Viena. În acelaşi timp, erau
construite aliniamente succesive de apărare, totul fiind de fapt un complex defensiv în
Culoarul Timiş-Cerna, pentru a opri înaintarea trupelor otomane”, explică Liviu Groza.
Adrian Ardeţ a făcut cunoscut faptul că, în semn de apreciere pentru întreaga muncă
depusă de Liviu Groza de-a lungul vieţii, cea mai mare sală a muzeului va purta, în curând,
numele venerabilului istoric, care a donat documentele prezentate în această expoziţie
instituţiei culturale caransebeşene.
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Cosmin VLAD
Sursa: http://reper24.ro/istoricul-liviu-groza-va-avea-o-sala-muzeul-caransebesean/, accesat
în data de 19. 11. 2015

Cand legendele coboara din fortaretele altor vremi
CARANSEBEŞ – Cu un nou stimulator cardiac implantat în urmă cu doar câteva zile,
neobositul Liviu Groza a mai predat o lecţie iubitorilor de istorie.
De data aceasta despre „Cetăţile din culoarul Timiş-Cerna, Istorie şi legendă“, printr-o
expoziţie organizată în weekend la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă din Caransebeş. A fost o nouă reîntoarcere în timp, pe vremea războaielor turcoaustriece, în cetăţile Ada-Kaleh, Orşova, Mehadia, Turnu Ruieni şi Caransebeş din perioada
1500-1800, alături de personaje ca geograful şi călătorul Evlia Celebi sau militarii Federico
Veterani, Silvio Piccolomini şi Ferdinando Marsigli.

Hărţi cu drumurile armatei otomane spre Viena sau lupta de la Lugoj din 1695,
planuri ale cetăţilor şi fortificaţiilor din culoarul Timiş-Cerna, date despre asediile acestora şi
alte detalii, până acum necunoscute publicului larg, au fost prezentate cu har de istoricul
caransebeşean, mai ales că în zilele noastre acestea nu mai există decât în documente, fiind
distruse în urma păcii dintre turci şi austrieci. De exemplu, „Turnul lui Ovid“ de la Ruieni era
un turn de observaţie, făcea parte dintr-un lanţ de turnuri care semnalizau prin focuri venirea
otomanilor.
Un alt exemplu este oraşul fortificat Caransebeş, despre care, în 1564, veneţianul
Giovanni Andrea Gromo spunea că „era capitala Banatului, un oraş bine populat, cu ziduri
groase de piatră, case de lemn, foarte bine înzestrate“.
„Intenţia mea a fost să delectez auditoriul, să pun în valoare aceste documente, să le fac să
vorbească. Aceste cetăţi şi fortificaţii au fost ridicate pentru a împiedica invazia otomană spre
Apus, turcii alegând acest culoar deoarece prin câmpia Banatului nu puteau căra tunurile, din
cauza terenului mlăştinos. Expoziţia nu face altceva decât să scoată în evidenţă nu atât
documentele în sine, cât eforturile pentru stăvilirea invaziei otomane“, a spus venerabilul
Liviu Groza.
Generos, istoricul a raportat milităreşte că donează Muzeului Judeţean de Etnografie
şi al Regimentului de Graniţă toate documentele prezentate sâmbătă, în speranţa organizării
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unei expoziţii cu caracter permanent dedicate cetăţii Caransebeş. „Nu pot decât să-i
mulţumesc domnului Liviu Groza pentru nobilul său gest, dânsul a fost mereu alături de
muzeu, instituţie pe care, de altfel, a şi înfiinţat-o. Acum suntem în plin proces de
modernizare a clădirii, iar după ce vom termina lucrările, cea mai mare sală expoziţională va
purta, probabil de la finele anului începând, numele domnului colonel Liviu Groza, pentru că
sunt sigur că dumnealui va pune, în continuare, în valoare istoria acestor locuri“, a precizat şi
directorul Muzeului din Caransebeş, Adrian Ardeţ
Surse: http://www.caon.ro/cand-legendele-coboara-din-fortaretele-altor-vremi/1591492,
accesat în data de 19. 11. 2015; http://www.caransebesonline.ro/cand-legendele-coboara-dinfortaretele-altor-vremi/, accesate în data de 19.11. 2015
Cetăți din culoarul Timiș – Cerna – Istorie și legendă

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, împreună
cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Primăria Municipiului Caransebeș și Casa de Cultură
,,George Suru’’ Caransebeș organizează vernisajul expoziției personale a Domnului Col. (r)
Liviu Groza cu titlul: Cetăți din Culoarul Timiș-Cerna. Istorie și legendă.
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie 2015, începând cu ora 11.00, în sala
Constantini Daicoviciu. Expoziția reputatului istoric va cuprinde hărți legate de cetățile
amplasate pe culoarul Timiș-Cerna.
Scopul acestei acțiuni este dezvăluirea unor aspecte istorice deosebit de importante
legate de trecutul Banatului Montan şi conturarea unei sfere de comunicare între publicul larg
şi specialiştii din domeniu. Această manifestare completează calendarul de activităţi aferent
anului 2015. Intrarea este liberă!
Gh. M.
Sursa foto: www.agerpres.ro
Sursa: http://www.banatulmeu.ro/cetati-din-culoarul-timis-cerna-istorie-si-legenda/, accesat
în data de 19.11. 2015
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CONCERT DE COLINDE
Tradiții populare de Crăciun în Banatul de Munte
10 DECEMBRIE 2015
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COMUNICAT DE PRESĂ

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE
GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

COMUNICAT DE PRESĂ
CONCERT DE COLINDE
Tradiții populare de Crăciun în Banatul de Munte

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul
Consiliului Județean Caraș-Severin organizează spectacolul tradițional de colinde intitulat
Tradiții populare de Crăciun în Banatul de Munte.
În fața publicului vor evolua soliștii: Daniela Văcărescu, Ștefan Isac, Eveline
Constantin şi Florica Franţ. În cadrul acestei manifestări va participa Corul Gheorghe
Dobreanu al Catedralei istorice Sfântul Gheorghe din Caransebeş (dirijor - profesor Maria
Ponețchi) şi Ansamblul Folcloric Zestrea Gugulanilor care, sub îndrumarea coregrafului
Simion Dragalina, va susţine un concert de colinde şi o varietate de jocuri populare
tradiţionale de pe Valea Timişului.
Scopul concertului este păstrarea tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor moştenite de la
strămoşii noştri şi promovarea colindelor tradiţionale româneşti din zona Banatului.
Evenimentul va avea loc joi, 10 decembrie 2015, începând cu ora 18.00, în Aula
Musei Caransebesiensis a Muzeului Judeţean Caransebeş.
Intrarea este liberă!
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PROGRAM

PROGRAM
CONCERT DE COLINDE
Tradiții populare de Crăciun în Banatul de Munte
Joi, 10 decembrie 2015, ora 18.00, în Aula Musei Caransebesiensis

Participă:

 Corul Gheorghe Dobreanu al Catedralei istorice Sfântul Gheorghe
din Caransebeş
Dirijor - profesor Maria Ponețchi
(repertoriu)
O, ce veste minunată - D.G. Kiriac
La Vitleem colo-n jos - N. Lungu
Mare minune - Gh. Dobreanu
La nunta din Cana Galilei - George Dima
Lerui, ler - Teofil Coste
După datini colindăm - Alex. Pașcanu

 Ansamblul Folcloric Zestrea Gugulanilor
(repertoriu)
Florile dalbe
Am plecat la vânătoare
Sus la Poarta Raiului
Pleacă Lina la fântână (Dăliana)
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 Daniela Văcărescu
Asta-i seara
Edene, Edene
Mare Minune

 Eveline Constantin
Sus, sus, sus,

 Florica Franţ
Aseară pe-nserate
Colindăm Doamne colinde
La toată casa-i lumină

 Ştefan Isac
Domnului ler, Domnului Doamne
Ia sculaţi voi, boieri mari
Veniţi astăzi credincioşi
Mare Minune s-arată
Deschide uşa creştine


Ansamblul Folcloric Zestrea Gugulanilor - jocuri populare de pe Valea
Timişului
(coregraf Simion Dragalina)

APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE
Concert de colinde la Caransebeş

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş organizează
spectacolul intitulat Tradiţii populare de Crăciun în Banatul de Munte. În faţa publicului vor
evolua soliştii: Daniela Văcărescu, Ştefan Isac, Eveline Constantin şi Florica Franţ. În cadrul
acestei manifestări va participa Corul Gheorghe Dobreanu al Catedralei istorice Sfântul
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Gheorghe din Caransebeş şi Ansamblul Folcloric Zestrea Gugulanilor care va susţine un
concert de colinde şi o varietate de jocuri populare tradiţionale de pe Valea Timişului.

Spectacolul va avea loc joi, 10 decembrie, de la ora 18.00, la Muzeul Judeţean
Caransebeş, iar intrarea este liberă.

Surse: http://radiotimisoara.ro/2015/12/07/concert-de-colinde-la-caransebes/, accesat în data
de 15. 12. 2015;
http://www.banatfm.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=15590:spectacolde-colinde-la-caransebe&catid=73:news&Itemid=71, accesat în data de 15. 12. 2015
http://allevents.in/caransebes/concert-de-colinde-tradi%C8%9Bii-populare-decr%C4%83ciun-%C3%AEn-banatul-de-munte/1050496818314739, accesat în data de 15. 12.
2015

Atmosferă de sărbătoare autentică în “Ţara Gugulanilor” – Muzeul Judeţean
de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă a găzduit spectacolul de colinde
intitulat “Tradiţii populare de Crăciun în Banatul de Munte''
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Lumea plină de farmec a Crăciunului autentic, cu datinile şi colindele strămoşeşti, a
fost prezentată publicului caransebeşean iubitor de tradiţii populare.
Astfel, un nou eveniment cultural menit să promoveze valorile spirituale şi obiceiurile
etnografice veritabile din Banatul Montan a avut loc la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă din municipiul de pe Timiş şi Sebeş.
Instituţia de cultură a organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin
tradiţionalul spectacol de colinde intitulat “Tradiţii populare de Crăciun în Banatul de
Munte''.

Cu acest prilej şi-au dat concursul solistele de folclor Daniela Văcărescu, tânăra
Eveline Constantin şi Florica Franţ, care au întreţinut atmosfera de sărbătoare prin cântecele
veritabile interpretate.
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Manifestarea s-a bucurat de participarea Corului ”Gheorghe Dobreanu'' al Catedralei
istorice ,,Sfântul Gheorghe'' din Caransebeş, dirijor - profesor Maria Poneţchi.

Ansamblul Folcloric ,,Zestrea Gugulanilor'' a susţinut un concert de colinde şi o
varietate de jocuri populare tradiţionale de pe Valea Timişului, sub îndrumarea coregrafului
Simion Dragalina, iar elevii din clasele de canto ale îndrăgitelor soliste de muzică populară
Gabi Zaharia şi Daniela Văcărescu au interpretat, de asemenea, cântece specifice acestei
perioade speciale.
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La final, toţi participanţii artişti au primit din partea organizatorilor pungi cadou
conţinând dulciuri şi băuturi răcoritoare.

“Scopul concertului a fost de păstrare a tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor moştenite
de la strămoşii noştri, precum şi promovarea colindelor tradiţionale româneşti din zona
Banatului. În continuare, în data de 20 decembrie, începând cu ora 18, va urma un alt concert
de colinde susţinut de ansamblul folcloric al etnicilor ucrainieni din Caransebeş. Vă dorim
tuturor, în numele organizatorilor, Crăciun fericit, Un an nou fericit şi multă sănătate!”, le-a
transmis participanţilor la manifestare managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă, Adrian Ardeţ.
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De menţionat şi faptul că, intrarea la evenimentul derulat în “Aula Musei
Caransebesiensis” a fost liberă, sala fiind neîncăpătoare pentru cei dornici să trăiască
minunatele clipe de poveste ale Sărbătorilor de Iarnă.

Sursa:
http://vasipopescu.blogspot.ro/2015/12/atmosfera-de-sarbatoare-autenticain.html?m=1, accesat în data de 15. 12. 2015

Tradiții populare de Crăciun, la Caransebeș!

Astăzi, începând cu ora 18, în Aula Musei Caransebesiensis a Muzeului Judeţean de
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş va avea loc spectacolul tradițional de
colinde intitulat „Tradiții populare de Crăciun în Banatul de Munte”.

În fața publicului vor evolua soliștii Daniela Văcărescu, Ștefan Isac, Eveline
Constantin şi Florica Franţ. În cadrul acestei manifestări vor participa Corul „Gheorghe
Dobreanu” al Catedralei istorice Sfântul Gheorghe din Caransebeş, dirijor prof. Maria
Ponețchi, şi Ansamblul Folcloric „Zestrea Gugulanilor” (foto), care, sub îndrumarea
coregrafului Simion Dragalina, va susţine un concert de colinde şi o varietate de jocuri
populare tradiţionale de pe Valea Timişului.
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Scopul concertului, organizat de Muzeul caransebeşean, cu sprijinul Consiliului
Județean Caraș-Severin, este păstrarea tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor moştenite de la
strămoşii noştri, precum şi promovarea colindelor tradiţionale româneşti din zona Banatului.
Intrarea este liberă.
Cosmin VLAD
Sursa: http://reper24.ro/traditii-populare-de-craciun-la-caransebes/, accesat în data de 15. 12.
2015

Tradiții populare de Crăciun, la Muzeul caransebeșean

Joi, 10 decembrie, începând cu ora 18, în Aula Musei Caransebesiensis a Muzeului
Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş va avea loc spectacolul
tradițional de colinde intitulat „Tradiții populare de Crăciun în Banatul de Munte”.
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În fața publicului vor evolua soliștii Daniela Văcărescu, Ștefan Isac, Eveline
Constantin şi Florica Franţ. În cadrul acestei manifestări vor participa Corul „Gheorghe
Dobreanu” al Catedralei istorice Sfântul Gheorghe din Caransebeş (foto), dirijor prof. Maria
Ponețchi, şi Ansamblul Folcloric „Zestrea Gugulanilor”, care, sub îndrumarea coregrafului
Simion Dragalina, va susţine un concert de colinde şi o varietate de jocuri populare
tradiţionale de pe Valea Timişului.
Scopul concertului, organizat de Muzeul caransebeşean, cu sprijinul Consiliului
Județean Caraș-Severin, este păstrarea tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor moştenite de la
strămoşii noştri, precum şi promovarea colindelor tradiţionale româneşti din zona Banatului.
Intrarea este liberă. (M. Doman)
Sursa:
http://www.7-zile.com/2015/12/10/traditii-populare-de-craciun-la-muzeulcaransebesean/, accesat în data de 15. 12. 2015
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE - APARIȚII ÎN PRESĂ DE SPECIALITATE

Băi romane, descoperite în... Băile Herculane. Vestigiile se întind sub centrul oraşului

Băile Herculane sunt în fața unor descoperiri arheologice extrem de valoroase. O spun
chiar specialiștii. Lucrările la reţeaua de apă şi canalizare au scos la lumină vestigii de
aproape două mii de ani. Băile publice construite de romani în oraşul Băile Herculane după
ce au cucerit Dacia sunt dezgropate zilele acestea. Acum, autorităţile se gândesc cum să le
pună în valoare. ”Aici avem o parte dintr-un bazin în care romanii pur şi simplu se scăldau,
deocamdată doar jumătate din acest bazin am reuşit să scoatem la suprafaţă” - Lavinia este
arheolog şi, deşi a cercetat peste douăzeci de situri din toată ţara, recunoaşte că şi-a dorit
mereu să descopere secretul băilor romane. Cele de la Herculane sunt construite din roci de
calcar ce mențineau foarte bine temperatura apei.
”Pereţii acestui bazin erau foarte bine sudaţi şi cu tencuială romană. Acest bazin
adânc de doi metri patruzeci, ceea ce e destul de impresionant pentru noi”, spune Lavinia
Grumeza, arheolog.
”Ruinele în sine sunt formidabile pentru că am avut de a face practic cu clădiri care
utilizează apa termală, apa caldă, nişte clădiri romane proiectate special pentru a utiliza
această apă”, ne informează Călin Timoc, istoric.
Locuitorii din Herculane sunt mândri că băile în care se scăldau soldaţii romani au
fost descoperite în oraşul lor. Iar dacă unii vor să dea o mână de ajutor la săpăturile
arheologice, alţii se gândesc deja la o... baie în vestigiile vechi de aproape două milenii:
”Şi mie în general mi-a plăcut foarte mult istoria şi am visat arheologia, dar din păcate
am făcut alte profile”, - Dar faceţi de luni? ”Dar o să fac, să îmi văd şi eu visul îndeplinit”,
”Să vedem dacă le modernizează, să facă ceva din ele”, - Cam ce ar putea să facă din
ele, din nişte băi aşa vechi? ”Să facă ceva frumos, să facă nişte piscine”,
”Mi se pare foarte bine că s-au descoperit şi mi se pare că acum începe să se
revigoreze această staţiune care este deplorabilă”.
Și autorităţile se gândesc acum să valorifice o parte din descoperirile ce se întind pe
aproximativ 5 hectare, practic sub tot centrul oraşului Băile Herculane.
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”Aceste porţiuni le vom scoate în evidenţă, chiar în acest moment suntem cu echipa
de proiectanţi, de consultant, pentru că noi derulăm un proiect european de reabilitare a
infrastructurii în întreg centrul istoric”, ne-a declarat Nicuşor Vasilescu, primarul oraşului
Băile Herculane.
În regiunea de vest, băi romane au mai fost descoperite şi în judeţul Hunedoara.
Timișorenii, dar și cei care le vor vizita orașul, vor putea admira ruinele unor băi turceşti
Reporter: Vlad Ungar, Cristina Băican
Operator: George Ştefăniţă
Editor web: Călin Țenche
Sursa:
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Timisoara/Stiri/Bai+romane+descoperite+in+Ba
ile+Herculane+Vestigiile+se+intind+s, (reportaj audio – video) accesat în data de 01.07.
2015

FOTO. Băi termale de acum 2.000 de ani descoperite în timpul săpăturilor de apă-canal!

Asta s-a găsit în stațiunea Băile Herculane, acolo unde administrația locală este acum
în alertă pentru că vestigiile descoperite atestă istoric ceea ce s-a găsit scris în documente. Că
inclusiv romanii se bucurau de rezultatele miraculoase ale apelor termale!
Lucrările de apă-canal au scos la iveală aspecte de o incontestabilă valoare din punct
de vedere istoric pentru orașul-stațiune.
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Locația în care muncitorii au dat de prețioasele vestigii se află amplasată chiar în fața
Hotelului Traian. Prin urmare, lucrările au fost sistate imediat, iar reprezentanții primăriei
caută de urgență soluții prin care să pună în valoare încăperile vechi de peste 2 milenii, dar și
obiectele depistate de pe vremea romanilor. Arheologii s-au apucat de lucru. „Ceea ce am
descoperit pare să fie un bazin de epocă romană, vorbim de niște terme romane. Am mai găsit
3 monede romane din bronz și argint, ceramică, multă veselă romană și o cărămidă ștampilată
pe care se poate citi numele unei trupe care a realizat acel material tegular.

Cel mai probabil, toate acestea datează din secolele II-III și urmează să fie restaurate.
Tot materialul este în curs de procesare, iar la finalul lucrării vom cunoaște date certe”, a
declarat arheologul Lavinia Gumeza, din cadrul muzeului din Caransebeș.

Autoritățile au acum planuri mari și se gândesc cum să le pună în valoare. „Mâine am
întâlnire cu proiectanți, arhitecți și toți cei implicați. Strada e cuprinsă la reabilitare și trebuie
găsită o sursă de finanțare. Mi se acceptă la fonduri neprevăzute?! Să văd ce se poate face
acolo pe fonduri europene, guvernamentale sau locale. Trebuie scos la suprafață tot ceea ce sa descoperit.

187

Voi face o propunere de sticlă transparentă, care să fie amplasată pe toată strada,
astfel încât să poți să te plimbi peste și să vezi ce e în interior. La fel cum s-a făcut în toate
capitalele europene!”, a declarat Nicușor Vasilescu, primarul orașului Băile Herculane.
De Oana Bejenariu în 25 iunie 2015, ora 2:06 PM
Sursa: http://expressdebanat.ro/foto-bai-termale-de-acum-2-000-de-ani-descoperitein-timpul-sapaturilor-de-apa-canal/, accesat în data de 01. 07. 2015

Muzeul caransebeșean, în miezul descoperirilor de la Băile Herculane

Cu ocazia unor lucrări efectuate, la sfârșitul lunii trecute, la rețelele de apă și
canalizare din zona Centrului vechi al orașului-stațiune Băile Herculane, muncitorii au dat
din întâmplare peste încăperile unui fost complex termal, cu o vechime apreciată de arheologi
la 2000 de ani. Imediat, administrația locală a luat legătura cu cercetătorii de la Muzeul
Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș, care și-au început
activitatea în zona descoperirilor deosebit de importante de la Băile Herculane.

În acest sens, recent, am stat de vorbă cu Adrian Ardeț, directorul instituției
caransebeșene, pentru a obține mai multe date legate de acest eveniment. „În această
perioadă, noi am reuşit să scoatem la lumină urmele unui edificiu termal deosebit de
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important, cu un bazin central având o lăţime de 13,5 metri, adică 15 picioare, acesta
apropiindu-se de marile edificii termale cunoscute în lumea romană.
La Băile Herculane este pentru prima dată când în provincia romană Dacia avem un
edificiu de asemenea amploare. Acolo există bazinul de apă fierbinte – caldarium, am reuşit
să descoperim şi bazinul de apă caldă, iar într-o zonă apropiată probabil că se află
şi frigidarium, bazinul de apă rece, în jurul cărora s-a dezvoltat acest complex termal.
Cercetările noastre s-au orientat atât spre Parcul Central, cât şi spre zonele limitrofe. Urmează
ca pe parcursul acestei luni să definitivăm întreaga cercetare şi toate aceste monumente
deosebit de importante în ceea ce priveşte istoria noastră să fie conservate, pentru că Primăria
Băile Herculane intenţionează să reabiliteze aceste bazine şi să le pună în valoare, chiar dacă
ele se află pe strada principală, cea care traversează staţiunea.
Este pentru prima dată când, după mai bine de 250 de ani, reuşim să descoperim şi să
scoatem în faţa publicului şi a lumii ştiinţifice urmele a ceea ce, acum 2000 de ani, a fost
staţiunea Băile Herculane. Aceste descoperiri vin să întregească imaginea acestei zone
deosebit de pitoreşti în ceea ce priveşte turismul balnear din România de astăzi”, a spus
Adrian Ardeţ.
Pentru conservarea și punerea în valoare a acestor vestigii, administrația locală a
stațiunii intenționează să restricționeze accesul autovehiculelor în Centrul istoric, artera
devenind alee pietonală, iar descoperirile arheologice vor fi expuse cu protecția unor podele
din plastic transparent, pe care vor putea circula turiștii.
Sonia BERGER
Sursa: http://www.7-zile.com/2015/07/16/muzeul-caransebesean-in-miezul-descoperirilor-dela-baile-herculane/, accesat în data de 01. 07. 2015

[FOTO] Descoperiri arheologice la Băile Herculane

În Centrul istoric al staţiunii Băile Herculane continuă cercetările arheologice la cele
două bazine de apă termală descoperite în dreptul Hotelului Decebal. „Suntem pentru a doua
lună în Baile Herculane unde am reuşit să identificăm cele două bazine pe care le punem în
valoare, iar datorită sprijinului necondiţionat din partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi
Primăriei oraşului Băile Herculane reuşim să continuăm cercetările” – ne-a declarat
arheologul Adrian Ardeţ – directorul Muzeului Etnografic şi al Regimentului de Graniţă din
Caransebeş sub coordonarea căruia se desfăşoară aceste cercetări.
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Săpăturile realizate până acum au adus o serie de informaţii despre cele două bazine,
care sunt primele bazine termale din provincia romană Dacia. Bazine similare au mai fost
cunoscute la Germisara (Geoagiu-Băi de astăzi), dar descoperirea din staţiunea de pe Valea
Cernei depăşeşte aşteptările arheologilor! Bazinele se păstrează în condiţii foarte bune, însă
ele au fost descoperite sub actuala şosea care traversează staţiunea şi cercetările se realizează
pe jumatate din drum, pentru a nu bloca accesul auto spre Piaţa Hercules.

„Nu ne aşteptăm sa gasim o situaţie foarte asemanatoare cu ceea ce s-a descoperit la
Pompei sau, mai plauzibil, la Hieropolis – Pamukkale-ul de astazi, în Asia Mica unde tot asa,
datorita apei termale, a calcarului si a sulfului s-a construit un grup de bazine; ne marturisea
conducatorul cercetarilor de la Herculane. Apa termala era captata si acoperea permanent
bazinele, apoi era deversata în râul Cerna. Între cele doua bazine – ceea ce pentru noi este
spectaculos am descoperit si urmele unor constructii : vestibule, zone de masaj. Aceste bazine
erau descoperite si pe timp de iarna, iar între ele erau constructii din lemn acoperite cu tigla.
Este pentru noi ceva fantastic ca sa dovedim ca la Baile Herculane avem o asemenea
structura de bazine, ceea ce în Imperiul Roman pot fi mentionate doar în câteva locuri” – a
precizat Adrian Ardet.

Primele cercetari în aceasta zona au fost facute în urma cu 250 de ani de catre
guvernatorul de atunci al Banatului – Andrei Hamilton. „Tot ce gaseste duce la Viena la
1738-1740 si de atunci nimeni nu mai semnaleaza aici vestigii romane! Soarta acestor
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monumente aflate la Viena pentru unele dintre acestea o cunoastem, altele si-au pierdut urma!
Problema noastra este ca atât în secolul al XIX-lea, când s-a construit zona în care ne aflam
acum, cât si la începutul secolului XX si perioada interbelica nimeni nu a semnalat nici un
monument mai vechi la Baile Herculane! Pentru noi e un lucru deosebit ca am reusit sa le
desoperim, acum sa le punem în valoare, iar din punct de vedere turistic – pe lânga
monumentele pe care le avem si cladirile din secolele XVIII-XIX – iata ca putem spune ca
avem vestigii romane de categoria A, cu o vechime de 1900 de ani, ceea ce este fantastic
pentru turismul nostru din zona, pentru ca Baile Herculane reprezinta perla turismului
românesc”, ne-a declarat directorul muzeului din Caransebes.

Totodata, se efectueaza cercetari si în Parcul Central al statiunii, însa pâna acum nu sa descoperit nimic, dar aceste cercetari vor continua, pentru a lamuri unele situatii existente.
Dupa cum ne-a precizat Adrian Ardeţ au fost descoperite documente care atesta ca în secolul
al XVIII-lea, când austriecii au pus bazele statiunii, acestia au dinamitat monumentele
romane! „Inclusiv în aceste bazine am gasit urme de la stâncile cazute în urma dinamitarii si
extinderii statiunii în secolul XVIII! Deci, austriecii au construit statiunea, au pus bazele noii
statiuni imperiale austriece pe ruinele romane si au luat aceste monumente care astazi
înfrumuseteaza biblioteca universitara din Viena, muzeul din Viena si putem spune ca si
unele colectii private”!, a mentionat Ardeţ precizând pentru RADIO ROMÂNIA RESITA :
„Noi vom face demersurile ca într-o buna zi sa le depistam si, daca va fi posibil, sa le aducem
la Baile Herculane, pentru ca aceste monumente sunt prea importante pentru a le lasa în lume
ca sa înfrumuseteze biblioteci si muzee, iar locul lor e aici, la Herculane”!
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Paul-Sever Smadu
Sursa: http://radioresita.ro/136464/descoperiri-arheologice-la-baile-herculane, accesat
în data de 01. 07. 2015
[FOTO] Istorie recuperată în staţiunea Băile Herculane

Lucrările de infrastructură care se derulează în această perioadă în Centrul Istoric al
staţiunii Băile Herculane au scos la iveală o serie de vestigii arheologice deosebite, care sunt
cercetate acum de către arheologii de la Muzeul de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă
din Caransebeş. „În urmă cu 250 de ani, generalul austriac Hamilton face primele descoperiri
arheologice în zona Băilor Apollo, primele inscripţii care se află astăzi la Muzeul Naţional
din Viena! Avem şansa acum, după o lungă perioadă, să putem scoate la lumină două clădiri
romane aflate în faţa Hotelului Traian!”, ne-a precizat dr. Adrian Ardeţ – directorul muzeului
din Caransebeş. În prezent se fac delimitările celor două contrucţii, urmând să fie cercetate în
această săptămână, iar în urma discuţiilor cu Primăria oraşului Băile Herculane şi Comisia
Naţională de Arheologie aceste descoperiri să fie valorificate din punct de vedere turistic.
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„Constructorul ne dă tot sprijinul în vederea derulării cercetărilor arheologice”, ne-a
declarat dr. Adrian Ardeţ. Lucrările de infrastructură din această zonă vor continua sub stricta
supraveghere a arheologilor, condiţia principală fiind ca aceste lucrări să nu afecteze
construcţţile romane. Pe lângă cele două construcţii, a fost descoperit un întreg material
arheologic deosebit de interesant! „În primul rând artefacte de natură romană, ceramică
romană, vase terra sigillata foarte frumoase, ceramică de lux adusă din Germania la vremea
respectivă. Deocamdată putem spune că este datată cam la mijlocul secolului al II-lea, însă
noi trebuie să continuăm cercetările”, ne-a declarat directorul muzeului din Caransebeş. Tot
materialul arheologic rezultat pe parcursul cercetărilor va fi recuperat şi va face parte din
viitorul muzeu al staţiunii de pe Valea Cernei.
(Paul-Sever Smadu)
Sursa: http://radioresita.ro/125161/foto-istorie-recuperata-in-baile-herculane, accesat
în data de 01.07. 2015
Centrul istoric din Herculane va fi pavat cu dale transparente!

Muzeul Etnografic şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş a primit astăzi la
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Caraş-Severin, 50.000 de lei. Banii vor fi dirijaţi
pentru descărcarea arheologică a băilor romane din staţiunea Băile Herculane.
Vicepreşedintele Ilie Iova a afirmat că se va recurge la o acoperire acestora cu dale pietonale
transparente ce vor fi iluminate. În acest mod toţi turiştii vor putea admira gratuit aceste
vestigii istorice.

Vă reamintim că arheologii au descoperit în urma unor săpături, în centrul istoric al
staţiunii Băile Herculane, două bazine romane. Bazine similare mai există doar în staţiunea
Geoagiu-Băi şi se păstrează în condiţii foarte bune. Acestea au fost descoperite sub actuala
şosea care traversează staţiunea. Lucrările se realizează pe jumătate din drum, pentru a nu
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bloca accesul auto spre Piaţa Hercules.Totodată, se efectuează cercetări şi în Parcul Central,
unde au fost descoperite documente care atestă că în secolul al XVIII-lea, când austriecii au
pus bazele staţiunii, aceştia au dinamitat monumente romane.
Sursa: http://radioresita.ro/137590/centrul-istoric-din-herculane-va-fi-pavat-cu-daletransparente, accesat în data de 31. 07. 2015

Trotuare de sticlă peste descoperirile fabuloase de la Herculane!

Descoperiri inedite realizate de muzeografii de la Caransebeș în urma săpăturilor
arheologice de la Băile Herculane, din această vară. Termele romane sunt doar în patru locuri
din lume: Civitavecchia – la Pompei, Pamukale – Turcia, în nordul Italiei și la Băile
Herculane!

Cercetarea arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină arheologică s-a
desfășurat timp de trei luni în centrul stațiunii balneoclimaterice, pe strada principală aflată în
apropierea Cazinoului, între hotelurile Traian și Decebal. Potrivit directorului Muzeului
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Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, Adrian Ardeț, cercetătorii au
descoperit, în premieră, bazinele termale romane.

„Este pentru prima dată după 250 de ani când descoperim o asemenea bogăție istorică,
o moștenire incontestabilă. Primii au fost austriecii, care au investigat zona, descoperind
inscripții și artefacte romane pe care le-au dus la Viena. Pe lângă bazinele termale romane sau descoperit artefacte care au fost aduse spre cercetare la muzeul din Caransebeș. Acestea
vor îmbogăți tezaurul din municipiul de pe Timiș și Sebeș și nu numai. Am convenit cu
reprezentanții Primăriei Băile Herculane ca în momentul în care în oraș se va amenaja un
muzeu în Palatul Culturii (Vila Sissi), parte din aceste mărturii ale trecutului vor fi donate
muzeului din Băile Herculane”, ne-a precizat directorul Adrian Ardeț.

Băile Herculane este considerată cea mai veche stațiune din Europa cu băi termale.
Bazinele descoperite au fost construite încă din timpul împăratului Traian, imediat după
venirea romanilor în zonă. Cum vor fi conservate aceste descoperiri ne spune directorul
Adrian Ardeț: „Datorită faptului că săpăturile au fost realizate în șoseaua actuală, a fost
imposibil să deviem întreaga șosea pentru a cerceta toată zona. Pe o distanță de 100 de metri
lungime și pe 4 metri lățime am efectuat cercetările. Vom încerca să găsim o soluție de
continuare a cercetărilor. Săptămâna trecută am prezentat la Ministerul Culturii situația de la
Băile Herculane și s-a ajuns la concluzia ca zona să fie conservată, iar în dreptul Hotelului
Traian, pe spațiul pietonal, să reîncepem săpăturile și să punem în valoare aceste bazine care
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vor fi acoperite cu sticlă pentru a fi admirate de turiști, la fel ca la Timișoara, unde au fost
descoperite băile turcești”.
De Dani Stanciu în 13 octombrie 2015, ora 10:10 AM
Sursa: http://expressdebanat.ro/trotuare-de-sticla-peste-descoperirile-fabuloase-de-laherculane/, accesat în data de 22 octombrie 2015

INEDIT. Arheologii au descoperit un foișor roman de acum 2.000 de
ani!

Arheologii bifează o nouă descoperire inedită și continuă să surprindă iubitorii de
istorie. Asta, după ce în rezervația Tibiscum s-a descoperit în stare perfectă un foișor
construit în perioada 101-102, în timpul războaielor dacice.

Rezervația Arheologică de la Tibiscum, Jupa, oferă în continuare fărâme de istorie,
dovezi că aici Municipiul Roman Tibiscum a avut o dezvoltare importantă pentru această
zonă militară.
Potrivit directorului Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță,
Adrian Ardeț, în această toamnă muzeografii au descoperit ruinele unui foișor roman din
perioada anilor 101-102. Acest foișor a fost construit din scânduri și bârne și era folosit ca
punct de supraveghere și control.
„Echipa muzeului din Caransebeș a continuat cercetarea științifică și sistematică la
Tibiscum și ne-am bucurat de găsirea unei amenajări construite riguros, care la partea
superioară are tavanul aplicat peste structura din lemn, așa încât pentru prima dată am reușit
să scoatem la lumină o podea perfectă după 2.000 de ani. Este o descoperire deosebit de
importantă, care încununează activitatea noastră, mai ales că această construcție o datăm în
perioada primelor războaie romane, înainte ca regatul condus de Decebal să fie transformat în
Provincie Romană”, ne-a precizat directorul instituției de cultură, Adrian Ardeț.
Descoperirea va fi conservată și se va pune în valoare pentru ca turiștii iubitori de
istorie și arhitectură să o poată admira din vara anului viitor.
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De Cornelia Vlaicu în 19 octombrie 2015, ora 11:10 AM
Sursa: http://expressdebanat.ro/inedit-arheologii-au-descoperit-un-foisor-roman-de-acum-2000-de-ani/, accesat în data de 22 octombrie 2015
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