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ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII ROMÂNE 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă cu sprijinul Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin, în colaborare cu Primăria Municipiului Caransebeş şi Liceul 

Teoretic „Traian Doda” Caransebeş organizează Ziua Naţională a Culturii Române, 

miercuri, 15 ianuarie 2014, începând cu ora 12.00, în Aula Musei Caransebesiensis. 

De la ora 12.00 are loc un concurs literar dedicat poetului naţional Mihai Eminescu, 

concurs la care participă elevii de la Liceul Teoretic „Traian Doda” Caransebeş, de la 

Şcoala Generală „Trandafir Cocârlă” Turnu Ruieni şi de la Şcoala Generală Slatina – Timiş. 

De asemenea, începând cu ora 13.00 are loc lansarea de carte „Gheorghe Bona – 

Viaţa şi activitatea”, semnată de col. (r.) Liviu Groza. Prezentarea lucrării va fi realizată de 

dr. Adrian Ardeţ. 

Evenimentul se află la cea de-a treia ediţie, acordându-se o deosebită apreciere 

culturii române şi a operei marelui poet român Mihai Eminescu, locului și rolului său în 

contextul patrimoniului cultural și de cunoaștere al umanității. 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

Ziua Naţională a Culturii Române 

 

 

CARANSEBEŞ – Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în colaborare cu Primăria Municipiului 

Caransebeş şi Liceul Teoretic „Traian Doda” din oraş, organizează Ziua Naţională a 

Culturii Române. 

Evenimentul va avea loc miercuri, 15 ianuarie, începând cu ora 12.00, în Aula Musei 

Caransebesiensis. În deschiderea sa va fi organizat un concurs literar dedicat poetului Mihai 

Eminescu, concurs la care participă elevi ai unităţii şcolare partenere evenimentului, precum 

şi elevi de la şcoli din Turnu Ruieni şi Slatina-Timiş. 

Concursul este urmat, de la ora 13.00, de lansarea de carte „Gheorghe Bona – Viaţa şi 

activitatea”, semnată de col. (r.) Liviu Groza. Evenimentul se află la cea de-a treia ediţie. 

 

Surse: http://www.caon.ro/ziua-nationala-a-culturii-romane/1371777, accesat în data de 15 aprilie 2014 

http://www.tion.ro/ziua-nationala-a-culturii-romane/1371777, accesat în data de 15 aprilie 2014 

 

Ziua Naţională a Culturii Române 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă cu sprijinul Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin, în colaborare cu Primăria Municipiului Caransebeş şi Liceul 

Teoretic „Traian Doda” Caransebeş organizează Ziua Naţională a Culturii Române, 

miercuri, 15 ianuarie 2014, începând cu ora 12.00, în Aula Musei Caransebesiensis. 

De la ora 12.00 are loc un concurs literar dedicat poetului naţional Mihai Eminescu, 

concurs la care participă elevii de la Liceul Teoretic „Traian Doda” Caransebeş, de la 

Şcoala Generală „Trandafir Cocârlă” Turnu Ruieni şi de la Şcoala Generală Slatina – Timiş. 

De asemenea, începând cu ora 13.00 are loc lansarea de carte „Gheorghe Bona – Viaţa şi 

activitatea”, semnată de col. (r.) Liviu Groza. Prezentarea lucrării va fi realizată de dr. 

Adrian Ardeţ. 

http://www.caon.ro/ziua-nationala-a-culturii-romane/1371777
http://www.tion.ro/ziua-nationala-a-culturii-romane/1371777
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Evenimentul se află la cea de-a treia ediţie, acordându-se o deosebită apreciere 

culturii române şi a operei marelui poet român Mihai Eminescu, locului și rolului său în 

contextul patrimoniului cultural și de cunoaștere al umanității. 

Sursa: http://uzp.org.ro/ziua-nationala-a-culturii-romane/, accesat în data de 15 

aprilie 2014 

 

Ziua Naţională a Culturii Române, marcată festiv în Caraş-Severin 

Două manifestări culturale au fost derulate astăzi cu ocazia Zilei Culturii Naționale şi 

la Caransebeș, organizate de principalele instituții de cultură din municipiul de pe Timiș și 

Sebeș. Muzeul din localitate a găzduit un concurs literar dedicat poetului naţional Mihai 

Eminescu la care au luat parte elevi ai Liceului “Traian Doda”, dar și de la Şcoala Generală 

„Trandafir Cocârlă” din Turnu Ruieni și Şcoala Generală Slatina – Timiş.  

 

Elevii au asistat la final la lansarea lucrării „Gheorghe Bona – Viaţa şi activitatea”, 

semnată de col. (r.) Liviu Groza. Cartea aduce noi perspective în ceea ce privește punerea în 

http://uzp.org.ro/ziua-nationala-a-culturii-romane/
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valoare a tradițiilor Banatului de Munte a menționat directorul muzeului Adrian Ardeț. Este 

al 54-lea volum tipărit de col  Liviu Groza, prin care reușește să scoată la lumină viața unui 

om ce a făcut liantul între intelectualitatea din Caransebeș și oamenii de rând. 

În paralel, în sala de spectacole a Casei de Cultură, elevii Liceului Pedagogic au 

dedicat Ziua Culturii Naționale unui alt scriitor decât lui Eminescu. Organizatorul acțiunii, 

profesorul Iordache Pătrășcanu, ne-a declarat că George Coșbuc se adresează tinerilor, având 

o paletă foarte nuanțată privind sentimentul iubirii. 

Cornelia Vlaicu a fost prezentă la cele două evenimente: 

 

 

Caransebeş: 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă cu sprijinul Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin, în colaborare cu Primăria Municipiului Caransebeş şi Liceul 

Teoretic „Traian Doda” Caransebeş organizează Ziua Naţională a Culturii Române, miercuri, 

15 ianuarie, în Aula Musei Caransebesiensis. 

De la ora 12.00 are loc un concurs literar dedicat poetului naţional Mihai Eminescu, 

concurs la care participă elevii de la Liceul Teoretic „Traian Doda” Caransebeş, de la Şcolile 

Generale „Trandafir Cocârlă” Turnu Ruieni şi Slatina – Timiş, iar de la ora 13.00 lansarea de 

carte „Gheorghe Bona – Viaţa şi activitatea”, semnată de col. (r.) Liviu Groza. Prezentarea 

lucrării va fi realizată de dr. Adrian Ardeţ. 
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Evenimentul se află la cea de-a treia ediţie, acordându-se o deosebită apreciere culturii 

române şi operei marelui poet român Mihai Eminescu, locului și rolului său în contextul 

patrimoniului cultural și de cunoaștere a umanității. 

Sursa: http://www.radio-resita.ro/ziua-culturii-romane-marcata-festiv-la-caransebes/ , accesat în data de 15 

aprilie 2014 

 

Caransebeşul, un cadou minunat pentru Ziua Culturii Române 

 

Miercuri, 15 ianuarie, de Ziua Naţională a Culturii Române şi aniversarea a 164 de ani de 

la naşterea marelui poet Mihai Eminescu, Caransebeşul a fost gazda unei serii de acţiuni prin 

care instituţiile de profil au ţinut să marcheze cele două evenimente. 

La Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă a avut loc un concurs 

literar dedicat poetului nostru naţional, la care au participat elevii de la Liceul Teoretic 

„Traian Doda” din Caransebeş, de la Şcoala Generală „Trandafir Cocârlă” Turnu Ruieni şi de 

la Şcoala cu clasele I-VIII Slatina-Timiş. Acţiunea, organizată de Muzeul din municipiu, cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi în colaborare cu Primăria şi Liceul Teoretic 

„Traian Doda”, aflată la cea de a treia ediţie, a avut ca scop reliefarea locului şi rolului lui 

Mihai Eminescu în contextul patrimoniului cultural şi de cunoaştere al umanităţii. 

 

În continuare, în Aula Musei Caransebesiensis, în prezenţa conducerilor instituţiei-gazdă 

şi a Casei de Cultură „George Suru”, precum şi a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Ilie 

Iova, a fost lansat volumul „Gheorghe Bona – Viaţa şi activitatea”, de col. (r) Liviu Groza. 

„Este o carte memorialistică, dedicată unuia dintre cei mai importanţi dirijori corişti ai 

Reuniunii de Cântări şi Muzică din Caransebeş şi ai Corului Catedral. Volumul aduce în 

peisajul literaturii de specialitate, istoriografice, din municipiul nostru noi perspective în ceea 

ce priveşte punerea în valoare a tradiţiilor oraşului, dar nu numai ale oraşului, ci şi ale 

judeţului Caraş-Severin. Liviu Groza, aşa cum este cunoscut, prin pana domniei-sale, a reuşit 

ca în această carte să ne prezinte unul dintre cele mai pitoreşti personaje pe care le-a avut 

oraşul Caransebeş în perioada interbelică, dar şi în epoca de dinainte de 1918”, a spus dr. 

Adrian Ardeţ, directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă. 

http://www.radio-resita.ro/ziua-culturii-romane-marcata-festiv-la-caransebes/
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La rândul său, autorul, col. (r) Liviu Groza, a mărturisit că a scris cartea în urma 

discuţiilor purtate şi a documentelor primite de la Sidonia Motolan, născută Bona, fiica lui 

Gheorghe Bona. Vădit emoţionat, reputatul istoric caransebeşean a relatat întâmplările din 

perioada Paştilor, atunci când Gheorghe Bona se juca „bani” cu copiii, lăsându-se învins 

pentru a le putea oferi acestora ouă.  

 

Sursa:http://www.infocaransebes.ro/2014/01/11/zilele-culturii-nationale-la-caransebes/, accesat în data de 

15 aprilie 2014 

 

Un episod care i-a adus lacrimi în ochi lui Liviu Groza a fost cel în care Generalul 

Berthelot a vizitat Caransebeşul: „Generalul Henri Berthelot a fost comandantul Misiunii 

Franceze în România în Primul Război Mondial. În anul 1924, vestea că el va fi oaspetele 

Caransebeşului a determinat oficialităţile locale să ia măsuri: oraşul a fost împodobit cu 

ghirlande de verdeaţă, cu steagurile celor două ţări, cu arcuri de triumf şi cu covoare, iar 

coriştii repetau «Marseilleza», pe care voiau să o cânte în franceză înaltului oaspete. Şi cum 

în 20 septembrie 1924, trenul care trebuia să-l aducă pe general de la Lugoj la Caransebeş 

întârzia, Ghiţă Bona devenea tot mai agitat. La un moment dat a plecat din mijlocul coriştilor 
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şi, cu o birjă, s-a dus până în oraş, de unde s-a întors cu un pachet de lumânări şi a aranjat cu 

şeful gării ca vagonul în care era generalul să oprească exact în faţa corului.  

Când oaspetele a coborât, a fost întâmpinat cu «Marseilleza», cântată în limba franceză, 

fiecare corist având în mână câte o lumânare aprinsă. Generalul s-a dus în mijlocul coriştilor, 

a luat două fete de braţ şi a cântat împreună cu aceştia imnul ţării sale. A fost o feerie… Un 

gest superb, pe care numai Ghiţă Bona putea să-l facă… Sunt lucruri minunate, care e bine să 

fie cunoscute”, a încheiat Liviu Groza, ştergându-şi, pe furiş, o lacrimă. 

Bianca METEŞ 

Sursă: http://www.7-zile.com/2014/01/23/caransebesul-un-cadou-minunat-pentru-ziua-

culturii-romane/#more-19876, accesat în data de 15 aprilie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7-zile.com/2014/01/23/caransebesul-un-cadou-minunat-pentru-ziua-culturii-romane/#more-19876
http://www.7-zile.com/2014/01/23/caransebesul-un-cadou-minunat-pentru-ziua-culturii-romane/#more-19876
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155 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR 

ROMÂNE 

24 IANUARIE 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, organizează manifestarea dedicată 

evenimentului de la 24 ianuarie 1859, 155 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR 

ROMÂNE, vineri, 24 ianuarie 2014, începând cu ora 13.00, în Aula Musei 

Caransebesiensis. 

Manifestarea se va deschide la ora 13.00 cu o alocuţiune intitulată  Alexandru Ioan 

Cuza - făuritorul României moderne, prin care vor fi reliefate reformele modernizatoare 

care au pus bazele statului naţional român. În continuare va avea loc un spectacol de dansuri 

tradiţionale româneşti susţinut de ansamblul Zestrea gugulanilor, coregraf Simion 

Dragalina, încheiat cu tradiţionala Horă a Unirii. 

Evenimentul este sărbătorit ca în fiecare an de către instituţia noastră, încercându-se 

a se scoate în evidenţă atât importanţa politică a „Micii Uniri” cât şi a personalităţii lui 

Alexandru Ioan Cuza pentru viitoarea Românie. 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

 

Cum este sărbătorită Unirea Principatelor Române în Caraş-Severin 

Unirea Mică este celebrată la Reşiţa, Caransebeş dar şi Moldova Nouă printr-o serie de 

manifestări şi acţiuni cu caracter istoric dar şi folkloric. 

Vineri, 24 ianuarie 2014, ora 1230, Colegiul Tehnic Cărăşan  în colaborare cu Muzeul 

Banatului Montan şi Biblioteca Judeţeană “Paul Iorgovici” Reşiţa organizează o serie de 

activităţi, cu participarea elevilor din clasele X-XI, coordonaţi de prof. Obeşterescu Dan, 

Pârvu Manuela şi Petanec Claudiu, având ca temă Unirea Principatelor Române. Din partea 

Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Reşiţa, Ion Bujor a realizat o expoziţie de materiale şi 

fotografii ale unor personalităţi marcante din perioada paşoptistă.  

Din partea Muzeului Banatului Montan vor participa muzeografii Adrian Magina, Livia 

Magina şi Zancu Melania. Toate aceste activităţi vor avea loc în sala 04 a Colegiului Tenic 

Cărăşan, Reşiţa. Muzeul Banatului Montan organizează împreună cu Şcoala Gimnazială Nr. 7 

Reşiţa, la sediul unităţii scolare, manifestarea File de istorie.  

Astăzi, de la ora 13, în Aula Musei Caransebesiensis a Muzeului Judeţean de Etnografie 

şi Regimentului de Graniţă din Caransebeş este organizată manifestarea „155 de ani de la 

Unirea Principatelor Române“. Din program am reţinut realizarea unei conferinţe pe tema 

„Alexandru Ioan Cuza - făuritorul României moderne“ dar şi un spectacol de dansuri 

populare „Zestrea Gugulanilor“ în coregrafia lui Simion Dragalina.  
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În data de 22 ianuarie 2014 în cadrul proiectului Să nu ne uităm eroii la Colegiul 

Naţional Mircea Eliade- Şcoala Gimnazială Nr. 12 din Reşiţa au avut loc o serie de activităţi 

curriculare şi extracurriculare, coordonate de prof. Gheorghiţa Fercea şi dr. Boldea Ligia din 

partea Muzeului Banatului Montan Reşiţa. Tot la acelaşi sediu în data de 23 ianuarie 2014, 

ora 1100, în cadrul aceluiaşi proiect a avut loc activitatea „Hai să dăm mână cu mână“ 

coordonată de profesor Bribete Cornelia şi muzeograf Minodora Damian. Tot în data de 22 

ianuarie 2014, la Liceul Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă a avut loc un concurs 

tematic având ca temă ziua de 24 Ianuarie 1859, coordonat de prof. Bouda Lida din partea 

Liceului Tehnologic Clisura Dunării şi din partea Muzeului Banatului Montan muzeografii 

Minodora Damian şi Melania Zancu.  

 

Sursa: http://adevarul.ro/locale/resita/cum-sarbatorita-unirea-principatelor-caras-severin-

1_52e21a82c7b855ff56c0997b/index.html, accesat în data de 15 aprilie 2014 

http://muntenia-news.ro/national/cum-este-sarbatorita-unirea-principatelor-in-caras-severin/, accesat în 

data de 15 aprilie 2014 

   

155 de ani de la Unirea Principatelor Române, marcaţi în Banatul de 

munte 

În 24 ianuarie 1859 s-a înfăptuit Mica Unire sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, 

eveniment care a marcat primul pas importat pe calea înfăptuirii statului național unitar 

român. 

http://adevarul.ro/locale/resita/cum-sarbatorita-unirea-principatelor-caras-severin-1_52e21a82c7b855ff56c0997b/index.html
http://adevarul.ro/locale/resita/cum-sarbatorita-unirea-principatelor-caras-severin-1_52e21a82c7b855ff56c0997b/index.html
http://muntenia-news.ro/national/cum-este-sarbatorita-unirea-principatelor-in-caras-severin/
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Sursa: http://www.radio-resita.ro/romanii-marcheaza-astazi-155-de-ani-de-la-unirea-principatelor-

romane/#ixzz32tsbbL00, accesat în data de 15 aprilie 2014 

Caransebeş: 

Împlinirea a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost marcată astăzi la 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş. Manifestarea, 

organizată cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a debutat cu o alocuţiunea 

intitulată “Alexandru Ioan Cuza – făuritorul României moderne”, susținută de muzeograful 

Bogdana Branca. 

Acest eveniment istoric este strâns legat de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și 

de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate în 5 ianuarie 1859 în Moldova și în 24 

ianuarie 1859 în Țara Românească. Unirea a fost un proces complex, bazat pe puternica 

apropiere culturală și economică între cele două țări, a precizat Adrian Ardeț directorul 

instituției de cultură. Scopul acestei acțiuni a fost de a reaminti însemnătatea acestei date care 

a condus la făurirea României moderne. 

 

Acțiunea s-a bucurat de vreme bună astfel că în curtea muzeului  membrii ansamblul 

Zestrea Gugulanilor, sub îndrumarea coregrafului Simion Dragalina au format tradiţionala 

Horă a Unirii. (Cornelia Vlaicu) 

Surse: http://www.radio-resita.ro/romanii-marcheaza-astazi-155-de-ani-de-la-unirea-principatelor-

romane/#ixzz32ts8eCt8, accesat în data de 15 aprilie 2014 

http://www.radio-resita.ro/romanii-marcheaza-astazi-155-de-ani-de-la-unirea-principatelor-romane/#ixzz32tsbbL00
http://www.radio-resita.ro/romanii-marcheaza-astazi-155-de-ani-de-la-unirea-principatelor-romane/#ixzz32tsbbL00
http://www.radio-resita.ro/romanii-marcheaza-astazi-155-de-ani-de-la-unirea-principatelor-romane/#ixzz32ts8eCt8
http://www.radio-resita.ro/romanii-marcheaza-astazi-155-de-ani-de-la-unirea-principatelor-romane/#ixzz32ts8eCt8
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http://www.radio-resita.ro/romanii-marcheaza-astazi-155-de-ani-de-la-unirea-principatelor-

romane/#ixzz32tsgka8q, accesat în data de 15 aprilie 2014 

 

Mica Unire, marcată la Reşita şi Caransebeş 

 

 

REŞIŢA – Colegiul Tehnic Cărăşan, în colaborare cu Muzeul Banatului Montan şi 

Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” din municipiu organizează vineri o serie de activităţi 

ce au ca temă Unirea Principatelor Române, ce a avut loc la 24 ianuarie 1859. 

La această acţiune vor participa elevi ai claselor a X-a şi a XI-a, coordonaţi de 

profesorii Dan Obeşterescu, Manuela Pârvu şi Claudiu Petanec. 

Din partea Bibliotecii judeţene „Paul Iorgovici” va fi prezent bibliotecarul Ion Bujor, 

iar muzeul reşiţean va fi reprezentat de muzeografii Adrian Magina, Livia Magina şi 

Melania Zancu. Activitatea are loc în incinta Colegiului Tehnic Cărăşan, de la ora 12.30. 

Împlinirea celor 155 de ani de la Mica Unire este marcată vineri şi la Muzeul Judeţean 

de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, începând cu ora 13.00. În 

deschiderea manifestării se va vorbi despre însemnătatea momentului de la 24 ianuarie 

1859, dar şi despre făuritorul României moderne, Alexandru Ioan Cuza. După rememorarea 

evenimentelor istorice, organizatorii au pregătit un spectacol de dansuri populare, susţinut 

de membrii ansamblului „Zestrea gugulanilor”. 

 

 

Coregrafia spectacolului poartă semnătura lui Simion Dragalina. Manifestarea se va 

încheia cu tradiţionala Horă a Unirii. 

http://www.radio-resita.ro/romanii-marcheaza-astazi-155-de-ani-de-la-unirea-principatelor-romane/#ixzz32tsgka8q
http://www.radio-resita.ro/romanii-marcheaza-astazi-155-de-ani-de-la-unirea-principatelor-romane/#ixzz32tsgka8q
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Sursa: http://www.caon.ro/mica-unire-marcata-la-resita-si-caransebes/1375900, accesat în data de 15 

aprilie 2014 

 

 

 

Gugulanii se prind în Hora Unirii, la Caransebeş 

 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin, organizează, astăzi, în Aula Musei Caransebesiensis, 

manifestarea dedicată evenimentului de la 24 ianuarie 1859: 155 de ani de la UNIREA 

PRINCIPATELOR ROMÂNE. 

 

Manifestarea se va deschide la ora 13 cu o alocuţiune intitulată: „Alexandru Ioan Cuza 

- făuritorul României moderne”, prin care vor fi reliefate reformele care au pus bazele 

statului naţional român modern. În continuare va avea loc un spectacol de dansuri 

tradiţionale româneşti susţinut de ansamblul „Zestrea gugulanilor”, coregraf Simion 

Dragalina, încheiat cu tradiţionala Horă a Unirii. 

Sursa: http://www.argument-cs.ro/content/gugulanii-se-prind-%C3%AEn-hora-unirii-la-

caransebe%C5%9F, accesat în data de 15 ianuarie 2014 

 

Unirea Mică la Caransebeş 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin a organizat manifestarea dedicată evenimentului de la 24 

ianuarie 1859, 155 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE. Manifestarea s-a 

deschis cu o alocuţiune intitulată Alexandru Ioan Cuza - făuritorul României moderne. 

http://www.caon.ro/mica-unire-marcata-la-resita-si-caransebes/1375900
http://www.argument-cs.ro/content/gugulanii-se-prind-%C3%AEn-hora-unirii-la-caransebe%C5%9F
http://www.argument-cs.ro/content/gugulanii-se-prind-%C3%AEn-hora-unirii-la-caransebe%C5%9F
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Reportaj audio-video 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=7775, accesat în data de 

15 aprilie 2014 

Sursa: http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=7775, accesat în data de 

15 aprilie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=7775
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=7775
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CONFERINŢĂ DE PRESĂ 

18 FEBRUARIE 2014 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş organizează 

marţi, 18 februarie 2014, de la ora 14.00 Conferinţa de presă pentru prezentarea 

evenimentelor din lunile februarie – martie. 

Din programul instituţiei muzeale se remarcă Târgul Mărţişorului, ajuns la cea de – a 

IV-a ediţie. De asemenea, vor fi furnizate detaliile evenimentului cultural de amploare 

Simpozionul Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam Constantini Daicoviciu, 

la care participă un număr record de specialişti din ţară şi străinătate. 

Cu deosebit respect, 

Dr. Adrian Ardeţ 

 

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 

 

 

 

mailto:mjergcaransebes@yahoo.com
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SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE ARHEOLOGIE 

ŞI ISTORIE 

IN MEMORIAM CONSTANTINI DAICOVICIU, 

EDIŢIA A XL-A 

CARANSEBEŞ-CĂVĂRAN-BĂILE HERCULANE 

26. 02. 2014 - 01. 03. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii, în colaborare cu Primăria 

Comunei Constantin Daicoviciu va organiza cea de-a XL-a ediţie a Simpozionului 

Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam Constantini Daicoviciu, organizată la 

40 de ani de la trecerea în nefiinţă a academiceanului Constantin Daicoviciu. De asemenea, 

se comemorează şi 30 de ani de la dispariţia istoricului Hadrian Daicoviciu. Tema din acest 

an a acestei manifestări este Aşezarea rurală - centrul vieţii economice din preistorie până 

în contemporaneitate. Simpozionul se va desfăşura în perioada 27 februarie- 1 martie 2014. 

În cadrul  evenimentului ştiinţific vor fi prezenţi un număr record de participanţi,  

istorici şi cercetători de la centrele universitare din ţară şi din străinătate (Anglia, Germania, 

Franţa, Polonia, Croaţia, Serbia, Bulgaria) alături de specialişti din muzee şi centre de 

cercetare. 

Deschiderea oficială va avea loc joi, 27 februarie 2014, ora 10.00, în comuna 

Constantin Daicoviciu, printr-un Parastas oficiat de P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului 

în memoria lui Constantin şi Hadrian Daicoviciu. 

La ora 11.00 va avea loc dezvelirea bustului academiceanului Constantin Daicoviciu, 

urmată de ceremonia de deschidere a Simpozionului Internaţional.  

În cadrul simpozionului va avea loc lansarea revistei ştiinţifice, Acta Musei 

Caransebesiensis Tibiscum, S. N., nr. 3. 

La şcoala gimnazială din localitate se va vernisa punctul muzeistic dedicat 

personalităţilor Constantin şi Hadrian Daicoviciu. 

Între orele 15.00 - 20.30 vor avea loc comunicările pe secţiuni după cum urmează:  

 Arheologie (Primarie - Sala de consiliu) 

 Studii clasice (Restaurantul Căvărănţana) 

 Etnografie (Bibliotecă) 

 Istorie (Bibliotecă)  

Vineri, 28 februarie, ultima zi a acestui mare eveniment, programul prevede o excursie 

tematică pe traseul Caransebeş - Băile Herculane, unde participanţii vor vizita siturile 

arheologice de la Bucoşniţa, Teregova şi Mehadia, biserica din satul Cănicea, staţiunea 

Băile Herculane precum şi vestigiile arheologice din acest oraş. 
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Prin numărul de participanţi şi prin valoarea comunicărilor, această manifestare este cea 

mai importantă reuniune ştiinţifică din partea de vest a ţării. 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

„Constantin Daicoviciu” – un regal istoric şi arheologic 

Marţi, 18 februarie, la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş a avut loc o conferinţă de presă în cadrul căreia directorul acestei instituţii, dr. 

Adrian Ardeţ, a prezentat principalele acţiuni pe care Muzeul le desfăşoară în lunile 

februarie şi martie. Astfel, joi, 20 februarie, a avut loc Seminarul Lucrătorilor din Turism, 

din cadrul Proiectului Transfrontalier „Imperium Romanum”. Scopul acestei manifestări a 

fost acela de a elabora, împreună cu Muzeul Naţional Pozarevac din Serbia, o strategie 

coerentă în domeniul turismului cultural. 

În perioada 24 februarie – 1 martie, între orele 9-18, are loc cea de a IV-a ediţie a 

Târgului Mărţişorului, în cadrul căreia vor fi prezentate mărţişoare tradiţionale, mărţişoare 

lucrate manual, mărţişoare din cobalt, din sticlă de Murano, mărţişoare pictate, felicitări. 

Bineînţeles, de la manifestare nu vor lipsi tradiţionalii mici de Deva. 

 

 

Unul dintre evenimentele importante pentru activitatea ştiinţifică a judeţului Caraş-

Severin este Simpozionul Internaţional de Arheologie şi Istorie „In Memoriam Constantin 

Daicoviciu”, aflat la ediţia cu numărul 40, care va avea loc în perioada 27 februarie – 1 

martie, la Caransebeş, în comuna Constantin Daicoviciu şi la Băile Herculane. Până anul 

trecut, majoritatea acţiunilor au fost organizate cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-

Severin, Primăria municipiului Caransebeş şi al altor instituţii din zona Caransebeşului. În 
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acest an, simpozionul se bazează pe o serie de protocoale şi de parteneriate cu instituţii de 

prestigiu din România, respectiv Universitatea de Vest din Timişoara (Cercetarea 

arheologică de la Tibiscum), Universitatea din Bucureşti (Cercetarea arheologică de la 

Zăvoi) şi Universitatea din Cluj, cu Institutele de arheologie din Bucureşti şi Cluj, cu 

instituţii din Caraş-Severin şi municipiul Caransebeş, cu Muzeul Olteniei, Muzeul Judeţean 

Prahova, Muzeul Bucovinei din Suceava – care vor organiza şi o expoziţie cu armament 

medieval din timpul lui Ştefan cel Mare –, iar Caransebeşul va prezenta o expoziţie legată 

de bijuteriile descoperite în municipiu. Expoziţia de uniforme militare aduse din Republica 

Moldova a fost dusă săptămâna aceasta în Ungaria, la Muzeul din Debreţin, iar de acolo a 

fost adusă o expoziţie de icoane româneşti tot din Basarabia, care va fi vernisată după 

Simpozionul „In Memoriam Constantin Daicoviciu”. 

Constantin Daicoviciu este considerat părintele arheologiei româneşti din Transilvania 

şi Banat, el fundamentând şi aducând această disciplină pe tărâm ştiinţific în Universitatea 

Românească inaugurată în 1919, la Cluj. El este cel care a fondat şi a ridicat, în rândul 

tinerilor români, cercetarea ştiinţifică fundamentată prin descoperirea arheologică. „Noi nu 

am avut până la Constantin Daicoviciu o astfel de şcoală românească în Transilvania şi 

Banat. Şcoala românească se dezvolta dincolo de munţi, la Bucureşti, unde am avut oameni 

deosebiţi, care au pus bazele acestei cercetări, printre care Alexandru Odobescu şi mai 

târziu Vasile Pârvan. La noi, în Banat şi Transilvania, şi mai ales în zona Caransebeşului, a 

reuşit să introducă această ştiinţă şi să o facă foarte bine la Cluj, întrucât el este astăzi cel ce 

a descoperit cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, el este cel care a dezvelit pentru prima dată 

ruinele de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Anul acesta se împlinesc 41 de ani de când 

savantul a trecut la cele veşnice, şi 30 de ani de când ilustrul său fiu, Hadrian Daicoviciu, 

ne-a părăsit. Hadrian Daicoviciu a avut o viaţă tumultuoasă şi, chiar dacă nu s-a născut la 

Caransebeş sau în zona aceasta, îl putem considera un fiu al Banatului, deoarece în fiecare 

an nu ezita să vină să ducă mai departe tradiţia moştenită de la părintele său. Constantin 

Daicoviciu ne-a lăsat o şcoală deosebit de importantă, iar acest trecut ne obligă să mergem 

mai departe în toată zona de Vest a ţării. Asemenea manifestări ştiinţifice nu se organizează 

nici la Timişoara, nici la Arad, nici la Deva. Au început cei de la Muzeul din Drobeta Turnu 

Severin, dar nu se ridică la nivelul judeţului Caraş-Severin, al Caransebeşului”, a spus dr. 

Adrian Ardeţ, directorul Muzeului. 

Prima zi a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie „In Memoriam 

Constantini Daicoviciu”, respectiv joi, 27 februarie, se va desfăşura în comuna Constantin 

Daicoviciu. De la ora 10, la Biserica din comună, P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului, va 
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oficia un parastas în memoria lui Constantin Daicoviciu şi Hadrian Daicoviciu, la care va 

participa şi Ion Aurel Pop, rectorul Universităţii din Cluj şi reprezentantul Muzeului 

Naţional Transilvania. De la ora 11, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-

Severin, Sorin Frunzăverde, în faţa Primăriei comunei Constantin Daicoviciu va fi dezvelit 

bustul academicianului, iar de la ora 12.30, la Şcoala Gimnazială va fi vernisată Expoziţia 

Constantin Daicoviciu şi Hadrian Daicoviciu. De la ora 15, va avea loc prezentarea 

comunicărilor pe secţiuni – Arheologie, Studii Clasice şi Istorie. 

În zilele următoare, participanţii la Simpozion vor efectua o excursie tematică la Băile 

Herculane, pe traseu urmând să fie vizitat Castrul de la Teregova şi Biserica din satul 

Cănicea, pavată cu cărămizi austriece şi romane, descoperite la Domaşnea. 

La Băile Herculane va avea loc un colocviu în cadrul proiectului Imperium Romanum, 

intitulat „Dunăre, cultură şi civilizaţie”, la care vor participa specialişti din Serbia, Bulgaria, 

precum şi de la Drobeta Turnu Severin, Craiova şi Slobozia. 

Ştefan ISAC 

 

 

A 40-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie Constantin 

Daicoviciu va începe astăzi în comuna care poartă numele academicianului cărăşan. 

Manifestările se vor defăşura, în premieră, în alte locaţii decât la Muzeul Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, ne-a declarat directorul instituţiei, 

Adrian Ardeţ. Programul cuprinde o slujbă de pomenire a academicianului de la ora 10.00 

în biserica din comuna natală, care va fi oficiată de Episcopul Lucian al Caransebeşului, 

ceremonia de dezvelire a bustului marelui om de ştiinţă în faţa primăriei din Constantin 

Daicoviciu şi festivitatea de deschiderea a simpozonului programată la ora 12.00. Jumătate 

de oră mai târziu, va avea loc vernisajul expoziţiei permanente Constantin şi Hadrian 

Daicoviciu la şcoala cu clasele I-VIII din localitate. 
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De la ora 15.00 vor începe comunicările pe cele trei secţiuni: Arheologie, Studii Clasice 

şi Istorie. La acţiune şi-au anunţat prezenţa aproximativ 100 de cercetători, istorici şi 

arheologi din 8 state europene şi din centrele universitare din ţară. Simpozionul este 

organizat de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, 

în colaborare cu Primăria Constantin Daicoviciu şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin. 

(Cornelia Vlaicu) 

 

 

 

Sursa: http://www.radio-resita.ro/in-memoriam-constantin-daicoviciu/#ixzz32u0KSInY, 

accesat în data de 15 aprilie 2014 

 

 

 

 

A 40-a ediţie a Simpozionului internaţional „In memoriam Constantin 

Daicoviciu“ 

Omagierea academicianului educat de Biserică 

 

 

http://www.radio-resita.ro/in-memoriam-constantin-daicoviciu/#ixzz32u0KSInY
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Academicianul Constantin Daicoviciu a fost pomenit şi cinstit zilele trecute în 

localitatea sa natală, fosta comună Căvăran, ce astăzi îi poartă numele. Evenimentul a 

debutat cu săvârşirea Parastasului în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail 

şi Gavriil“, de către părintele Daniel Alic, consilier cultural al Episcopiei Caransebeşului, 

alături de un sobor de preoţi. 

Cea de-a 40-a ediţie a Simpozionului internaţional „In memoriam Constantin 

Daicoviciu“ a întrunit joi, 27 februarie, oameni de cultură, istorici, cercetători, arheologi din 

opt state europene şi din centrele universitare din ţară. De asemenea, au fost prezenţi şi 

reprezentanţi ai autorităţilor centrale, judeţene şi locale, dar şi un număr mare de localnici. 

După slujba de pomenire, cei prezenţi au evocat memoria academicianului Constantin 

Daicoviciu şi a fiului său Hadrian, iar apoi, în faţa Primăriei comunei Constantin 

Daicoviciu, au inaugurat bustul marelui istoric şi arheolog român. În continuare, la şcoala 

gimnazială cu clasele I-VIII din localitate a avut loc vernisarea expoziţiei cu obiecte 

personale şi documente aparţinând lui Constantin Daicoviciu. Părintele consilier Daniel 

Alic, delegatul Preasfinţitului Părinte Lucian la acest eveniment, a rostit din partea 

Întâistătătorului eparhiei un cuvânt în care a arătat importanţa evenimentului pentru 

comunitatea locală.  

„În Episcopia Caransebeşului şi în fosta comună Căvăran, Constantin Daicoviciu şi fiul 

său au lăsat o frumoasă şi mândră amintire. Banatul s-a dovedit şi de această dată un spaţiu 

care prin diversitatea sa culturală a oferit României elite intelectuale inegalabile. Este 

motivul care ne-a făcut pe toţi ca astăzi, la a 40-a ediţie a Simpozionului internaţional «In 

memoriam Constantin Daicoviciu» şi la 41 de ani de la înveşnicirea numelui lui Constantin 

Daicoviciu, să ne adunăm pentru a-i pomeni sufletul, a-i cinsti activitatea şi a-i imortaliza 

chipul prin ridicarea unui bust. Aceleaşi rugăciuni de veşnică odihnă le-am cerut de la 

Dumnezeu şi pentru fiul său Hadrian, şi pentru cei răposaţi din neamul lor. Dumnezeu să-i 

ierte şi să-i pomenească în Împărăţia Sa.“ 

Simpozionul a fost organizat de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă din Caransebeş, cu sprijinul Episcopiei Caransebeşului şi în colaborare cu Primăria 

Constantin Daicoviciu şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin. 
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File din viaţa academicianului Constantin Daicoviciu 

Constantin Daicoviciu a văzut lumina zilei în data de 1 martie 1898, ca fiu al 

învăţătorului confesional Damaschin Daicoviciu, un apropiat al bisericii locale din Căvăran. 

A crescut sub îndrumarea tatălui său în biserica satului natal, apoi, cu bursă oferită de 

Episcopia Caransebeşului prin „Reuniunea învăţătorilor români de la şcolile greco-

ortodoxe“, şi-a continuat studiile medii la Lugoj şi Caransebeş. Mai apoi, în perioada anilor 

1918-1922, ajutat de Mitropolia de la Sibiu prin Fundaţia culturală „Emanoil Gojdu“, a 

urmat cursurile Facultăţii de Limbi Clasice la Universitatea „Ferdinand I“ din Cluj. Întreaga 

formaţie şcolară i-a fost oferită de Biserica Ortodoxă Română prin Episcopia 

Caransebeşului şi prin Mitropolia Ortodoxă Română de la Sibiu. Fiind un elev cu rezultate 

excepţionale, a rămas ca profesor la universitatea clujeană, loc de unde a strălucit prin 

muncă şi dragoste pentru istoria neamului care l-a plămădit. A activat ca rector al acestei 

renumite instituţii de învăţământ în anii 1957-1968 şi în paralel director al Muzeului de 

Istorie al Transilvaniei (1945-1973). Pentru valoroasa sa operă în domeniul istoriei şi 

arheologiei, a fost ales în anul 1955 membru în Academia Română. A trecut la cele veşnice 

în anul 1973, dar a lăsat în urmă un adevărat model universitar. (Diac. Pavel Canea, 

Darius Herea) 

  

Sursa:http://ziarullumina.ro/actualitate/omagierea-academicianului-educat-de-biserica, accesat în data de 

15 aprilie 2014 

 

 

Alte surse: 

http://muzeu-caransebes.cimec.ro/, accesat în data de 15 aprilie 2014 

 

http://muzeu-caransebes.cimec.ro/
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Eveniment comemorativ în Episcopia Caransebeşului 

Academicianul Constantin Daicoviciu a fost pomenit și cinstit joi, 27 februarie 2014, în 

localitatea sa natala, fosta comuna Cavaran, care astazi îi poarta numele. Evenimentul a 

debutat cu savârșirea Parastasului în biserica parohiala cu hramul „Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavriil”, de catre un sobor de preoți condus de parintele Daniel Alic, consilier 

cultural al Episcopiei Caransebeșului. La slujba au participat autoritați județene, locale și 

centrale, precum și oameni de cultura, istorici, cercetatori, arheologi, din opt state europene 

si din centrele universitare din tara, participanți la cea de-a XL-a ediție a Simpozionului 

internațional „In memoriam Constantin Daicoviciu”.Dupa slujba, personalitațile prezente au 

evocat memoria academicianului Constantin Daicoviciu și a fiului sau Hadrian, apoi, în fața 

Primariei comunei Cavaran s-a inaugurat și sfințit bustul marelui istoric și arheolog. În 

continuare la școala gimnaziala cu clasele I-VIII din localitate a avut loc vernisarea 

expoziției cu obiecte personale și documente Constantin Daicoviciu.Parintele consilier 

Daniel Alic, delegatul Preasfințitului Parinte Lucian, la acest eveniment, a rostit din partea 

Întâistatatorului eparhiei un cuvânt în care a aratat importanța evenimentului pentru 

comunitatea locala. 

 

„În Episcopia Caransebesului si în Cavaran, Constantin Daicoviciu si fiul sau au lasat o 

frumoasa si mândra amintire. Banatul s-a dovedit si de aceasta data un spatiu care prin 

diversitatea sa culturala a oferit României elite intelectuale inegalabile. Este motivul care 

ne-a facut pe toti ca astazi, la a XL-a editie a Simpozionului national „In memoriam 
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Constantin Daicoviciu” si la 41 de ani de la învesnicirea numelui lui Constantin Daicoviciu 

sa ne adunam pentru a-i pomeni sufletul, a-i cinsti activitatea si a-i imortaliza chipul prin 

ridicarea unui bust. Aceleasi rugaciuni de vesnica odihna le-am cerut de la Dumnezeu si 

pentru fiul sau Hadrian si pentru cei raposati din neamul lor. Dumnezeu sa-i ierte si sa-i 

pomeneasca în împaratia Sa”.Nativ din localitatea Cavaran, localitate ce astazi îi poarta 

numele, Constantin Daicoviciu a vazut lumina zilei în data de 1 martie 1898, ca fiu al 

învatatorului confesional Damaschin Daicoviciu, un apropiat al bisericii locale.  

 

A crescut sub îndrumarea tatalui sau în biserica satului natal, apoi, cu bursa oferita de 

Episcopia Caransebesului prin „Reuniunea învatatorilor români de la scolile greco-

ortodoxe”, si-a continuat studiile medii la Lugoj si Caransebes. Mai apoi, în perioada anilor 

1918-1922, ajutat de Mitropolia de la Sibiu prin „Fundatia culturala Emanoil Gojdu”, a 

urmat cursurile Facultatii de Limbi Clasice la Universitatea „Ferdinand I” din Cluj. Întreaga 

formatie scolara i-a fost oferita de Biserica Ortodoxa Româna prin Episcopia 

Caransebeșului si prin Mitropolia Ortodoxa Româna de la Sibiu. Fiind un elev cu rezultate 

exceptionale, a ramas ca profesor la universitatea clujeana, loc de unde a stralucit prin 

munca si dragoste pentru istoria neamului care l-a plamadit. A ajuns rector al acestei 

renumite institutii de învatamânt între anii 1957-1968 si, în paralel director al Muzeului de 

Istorie al Transilvaniei (1945-1973). Pentru valoroasa sa opera în domeniul istoriei si 

arheologiei a fost ales în anul 1955 membru în Academia Româna. A trecut la cele vesnice 

în anul 1973, dar a lasat în urma un adevarat model universitar. Contemporanii marturisesc 

despre verticalitatea crestina de care a dat dovada în toate împrejurarile pe care viata i le-a 

adus înainte. Amintim doar ca a salvat multe destine ale intelectualilor români, a îndrumat 

cu dragoste si competenta generatii întregi de studenti si a oferit tuturor un sfat 

întelept.Simpozionul a fost organizat de Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului 
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de Granita din Caransebes, cu sprijinul Episcopiei Caransebeșului și în colaborare cu 

Primaria Constantin Daicoviciu si Consiliul Judetean Caras-Severin.(Articol realizat de 

Diac. Pavel Canea și Darius Herea). 

Sursa: http://www.noutati-ortodoxe.ro/eveniment-comemorativ-in-episcopia-caransebe-

ului_l38451_p0.html, accesat în data de 15 aprilie 2014 

http://basilica.ro/stiri/eveniment-comemorativ-in-episcopia-caransebesului_14841.html, accesat în data 

de 15 aprilie 2014 

 

 

 

 

 

 

„IN MEMORIAM CONSTANTIN DAICOVICIU” 

DATA: 27.02.2014, ora 12.00 

LOC: Caransebes  

ORGANIZATOR: DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA CARAS-SEVERIN 

ADRESA: Galeria Directiei Judetene pentru Cutura Caras-Severin 

TELEFON: 0355881733 

FAX: 0355881733 

E-MAIL: contact@culturacaras.ro 

SITE: www.culturacaras.ro 

http://www.noutati-ortodoxe.ro/eveniment-comemorativ-in-episcopia-caransebe-ului_l38451_p0.html
http://www.noutati-ortodoxe.ro/eveniment-comemorativ-in-episcopia-caransebe-ului_l38451_p0.html
http://basilica.ro/stiri/eveniment-comemorativ-in-episcopia-caransebesului_14841.html
http://www.culturacaras.ro/
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SCURTA DESCRIERE: Muzeul Judetean de Etnografie si a Regimentului de Granita 

Caransebes a organizat cea de-a XL-a editie a Simpozionului International de Arheologie si 

Istorie „IN MEMORIAM CONSTANTIN DAICOVICIU”, organizata la 41 de ani de la 

trecerea în nefiinta a academicianului Constantin Daicoviciu. De asemenea se comemoreaza 

si 30 de ani de la disparitia istoricului Hadrian Daicoviciu. Organizatori: Consiliul Judetean 

Caras-Severin, Muzeul Judetean de Etnografie si a Regimentului de Granita Caransebes, 

Ministerul Culturii prin Directia Judeteana pentru Cultura Caras-Severin, Primaria comunei 

Constantin Daicoviciu. Data manifestarii 27.02.2014. 

Sursa: http://www.culturacaras.ro/, accesat în data de 15 aprilie 2014 

http://www.7-zile.com/2014/03/06/constantin-daicoviciu-s-intors-acasa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturacaras.ro/
http://www.7-zile.com/2014/03/06/constantin-daicoviciu-s-intors-acasa/
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TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI 

EDIŢIA A IV -A 

24 FEBRUARIE - 1 MARTIE 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș, alături 

de Consiliul Județean Caraș-Severin organizează, în aceste zile, cea de-a IV-a ediţie a 

Târgului Mărțișorului. 

Evenimentul are loc într-o încăpere special amenajată a muzeului caransebeșan, sala 

„Marian Gumă”, aflată la parterul instituției de cultură, unde este prezentată o expoziție cu 

vânzare de mărțișoare și produse confecționate manual de producători din diverse părți ale 

țării. 

Aceștia expun spre vânzare mărţişoare tradiţionale, gablonţuri, cadouri deosebite, 

felicitări şi aranjamante 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 este deschisă zilnic, între orele 10:00 şi 18:00, iar 

intrarea este liberă. 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

Târgul Mărţişorului la Caransebeş 

In aceste zile, la muzeul din Caransebes este deschisa o expozitie cu vanzare de 

martisoare, gablonturi, felicitari si aranjamente florale. Cea de-a III-a editie a Targului de 

Martisor isi propune, ca de fiecare data sa promoveze valorile si traditiile romanesti in ceea 

ce priveste simbolul martisorului, de la originea lui, pana la formele cunoscute astazi. 

 

Sursa audio-video: 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=5640, 

accesat în data de 15 aprilie 2014 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=5640, 

accesat în data de 15 aprilie 2014 

S-a deschis Târgul de Mărţişor la Caransebeş 

 

 

Peste 700 de mărţişoare, toate prelucrate manual, sunt prezentate începând de astăzi în sala 

de expoziţii de la parterul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

din Caransebeş. 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=5640
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=5640
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Artizani din Târgu Mureş, Cluj, Timişoara, dar şi din municipiul Caransebeş au trimis 

exponatele la a IV-a ediţie a Târgului de Mărţişor, organizat de muzeu, în colaborare cu 

Primăria Caransebeş. 

 

Se pot admira şi cumpăra mărţişoare croşetate, dar şi mărţişoare cu diverse forme de la 

inimioare până la potcoave sau figurine vesele, realizate de meşteri şi artişti plastici. 

Târgul va fi deschis până în 1 martie, între orele 9.00 şi 18.00, şi are drept scop punerea 

în valoare a începutului de primăvară prin aducerea în conştiinţa oamenilor a anumitor 

valori universale de civilizaţie creştină. 

Un reportaj de Cornelia Vlaicu: 

Sursa: http://www.radio-resita.ro/foto-s-a-deschis-targul-de-martisor-la-caransebes/#ixzz32uHMe9kJ, 

accesat în data de 15 aprilie 2014 

http://www.radio-resita.ro/foto-s-a-deschis-targul-de-martisor-la-caransebes/#ixzz32uHfz2Ni, accesat în 

data de 15 aprilie 2014 

Mărţişoare handmade 

 

Martisorul este un simbol al primaverii specific noua romanilor. De 4 ani incoace la 

Muzeul din Caransebes se organizeaza un targ al martisorului de unde se pot cumpara in 

special martisoare handmade. 

Reportaj audio-video accesibil la adresa: 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=

7984, accesat în data de 15 aprilie 2014 

Sursa: 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=798

4, accesat în data de 15 aprilie 2014 

 

 

http://www.radio-resita.ro/foto-s-a-deschis-targul-de-martisor-la-caransebes/#ixzz32uHMe9kJ
http://www.radio-resita.ro/foto-s-a-deschis-targul-de-martisor-la-caransebes/#ixzz32uHfz2Ni
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=7984
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=7984
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=7984
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=7984
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VERNISAJ EXPOZIŢIE 

ICOANE DIN SECOLELE XVIII-XIX DIN COLECŢIA 

MUZEULUI SERVICIULUI VAMAL 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

20 MARTIE 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul: 

Consiliului Județean de Caraș-Severin, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 

Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Muzeului Serviciului Vamal al 

Republicii Moldova va organiza vernisajul expoziției Icoane din secolele XVIII-XIX din 

colecţia Muzeului Vamal al Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc joi, 20 martie 

2014, începând cu ora 13.00. 

Domnul col. Petru Costin este cel care prin colecţiile personale a pus bazele Muzeului 

Serviciului Vamal din Republica Moldova. De această dată a ales să ne încânte cu colecţia de 

icoane,care sunt de o valoare deosebită atât datorită vechimii cât şi tehnicilor de realizare. 

Scopul acestui eveniment este acela de a scoate în evidență obiecte ce prezintă interes 

ştiinţific, istoric, artistic şi religios, menit să relaxeze şi concomitent să informeze vizitatorul. 

Această expoziție are o importanță deosebită din punct de vedere istoric,cultural şi religios, 

atât prin caracterul ei sacru,cât şi prin încărcătura emotivă pe care o posedă. 

Expoziția va fi deschisă publicului începând cu 21 martie 2014, programul de vizitare 

fiind de Marți – Duminică, între orele 10.00 – 18.00. Costul unui bilet este de 2 lei. 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECILITATE 

Expoziţie de icoane la Muzeul Judeţean Caransebeş 

  

 

În sălile de expoziție ale Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniță din Caransebeș a avut loc joi, 20 martie 2014, vernisarea unei expoziții de icoane 

din secolele XVII-XX, din colecția Muzeului Vamal al Republicii Moldova. Evenimentul 

cultural a fost organizat de către Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş, cu sprijinul Episcopiei Caransebeșului, Consiliului Județean Caraș-

Severin, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Camerei de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova și Muzeului Serviciului Vamal al Republicii Moldova. 

 

Icoanele expuse spre vernisare, în număr de 88, fac parte din colecția d-lui colonel 

Petru Costin, director al Vămilor din Republica Moldova și colecționar de peste 30 de ani. 

La această manifestare culturală au luat parte elevi și profesori ai Seminarului „Episcop 

Ioan Popasu” din Caransebeș, precum și numeroși vizitatori. 

 

Prezent la eveniment, părintele Daniel Alic, consilier cultural al Episcopiei 

Caransebeșului, a arătat că această expoziție este un dar artistic și spiritual potrivit 

perioadei în care ne aflăm: „Este bine venit un astfel de eveniment acum, în vremea Postului 

Mare, la câteva zile după Duminica Ortodoxiei, mai ales că icoanele expuse prezintă o 

valoare artistică deosebită, tematici  interesante cu rădăcini în spiritualitatea icoanei din 

spaţiul ortodox rus şi, mai presus de toate, poartă cu ele un duh de rugăciune. Pentru că 

icoanele ilustrează şi o bună parte din istoria iconografiei creștine a secolelor XVII–XX în 

expoziție se pot urmări şi anumite etape din devenirea imaginilor sfinte. Mulţumim pentru 
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acest dar domnului colonel Petru Costin, renumit colecţionar din Republica Moldova, din 

tezaurul căruia fac parte nestematele iconografice pe care le-am admirat şi cărora ne-am 

închinat”. 

 

 

Domnul colonel Petru Costin este cel care prin colecţiile personale a pus bazele 

Muzeului Serviciului Vamal din Republica Moldova. Se ocupă de colectarea, păstrarea, 

identificarea, catalogarea, analizarea, menţinerea, conservarea şi expunerea de diverse 

obiecte şi artefacte, ce prezintă un mare interes ştiinţific şi istoric. În colecția sa se regăsesc 

icoane casnice, pictate pe teritoriul Rusiei, Ucrainei și României. Ele au fost expuse în mai 

multe țări din Europa precum Polonia, Ungaria, Bulgaria, România și pe teritoriul 

Republicii Moldova. Toate icoanele au fost restaurate și conservate de însuși deținătorul 

colecției. 

 

(Articol realizat de Diac. Pavel Canea și Darius Herea) 

 

Sursa: http://basilica.ro/stiri/expozitie-de-icoane-la-muzeul-judetean-

caransebes_15594.html, accesat în data de 15 aprilie 2014 

 

 

 

 

ICOANE DIN SECOLELE XVIII-XIX DIN COLECŢIA MUZEULUI 

SERVICIULUI VAMAL 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

http://basilica.ro/stiri/expozitie-de-icoane-la-muzeul-judetean-caransebes_15594.html
http://basilica.ro/stiri/expozitie-de-icoane-la-muzeul-judetean-caransebes_15594.html
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Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul: 

Consiliului Județean de Caraș-Severin, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 

Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Muzeului Serviciului Vamal al 

Republicii Moldova va organiza vernisajul expoziției Icoane din secolele XVIII-XIX din 

colecţia Muzeului Vamal al Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc joi, 20 martie 

2014, începând cu ora 13.00. 

 

Domnul col. Petru Costin este cel care prin colecţiile personale a pus bazele Muzeului 

Serviciului Vamal din Republica Moldova. De această dată a ales să ne încânte cu colecţia 

de icoane, care sunt de o valoare deosebită atât datorită vechimii cât şi tehnicilor de 

realizare. 

Scopul acestui eveniment este acela de a scoate în evidență obiecte ce prezintă interes 

ştiinţific, istoric, artistic şi religios, menit să relaxeze şi concomitent să informeze 

vizitatorul. Această expoziție are o importanță deosebită din punct de vedere istoric, 

cultural şi religios, atât prin caracterul ei sacru, cât şi prin încărcătura emotivă pe care o 

posedă. 

Expoziția va fi deschisă publicului începând cu 21 martie 2014, programul de vizitare 

fiind de Marți – Duminică, între orele 10.00 – 18.00. Costul unui bilet este de 2 lei. 

 

Surse: http://uzp.org.ro/la-caransebes-icoane-din-secolele-xviii-xix/, accesat în data de 15 aprilie 2014 

 

http://www.7-zile.com/2014/03/20/icoane-din-secolele-xviii-xix/, accesat în data de 15 aprilie 2014 

 

 

http://uzp.org.ro/la-caransebes-icoane-din-secolele-xviii-xix/
http://www.7-zile.com/2014/03/20/icoane-din-secolele-xviii-xix/
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ŞCOALA ALTFEL 

07 04 2014 – 11 04 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ  

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin organizează în perioada 07.04. 2014 - 11. 04. 

2014, cu prilejul programului intitulat Şcoala Altfel, o serie de activităţi în care vor fi 

angrenaţi elevi şi profesori din instituţiile de învăţământ locale.  

Acţiunile curprinse în cadrul acestei manifestări sunt următoarele: 

Workshop-uri : între orele 10.00 - 12.00  

08.04. 2014 - Demonstraţie de olărit şi modelaj de lut 

09.04. 2014 - Vopsirea tradiţională a ouălelor de Paşti 

10.04. 2014 -  Confecţionarea de figurine de Paşti 

11.04. 2014 - Lecţie de dans popular tradiţional din Banat  

Expoziţii: între orele 09.00 - 16.00, la sediul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă Caransebeş: 

 Casa pădurarului din Marga 

 Moara cu ciutură 

 Din istoria Regimentului de Graniţă nr. 13  

 Expoziţie de artă plastică: Ion Sălişteanu 

 Icoane din secolele XVIII - XIX din colecţia Muzeului Serviciului Vamal al 

Republicii Moldova 

 Meşteşuguri tradiţionale din Banatul de Munte 

Rezervaţia Arheologică Tibiscum - Jupa 

 Castrul roman de la Tibiscum 

 Oraşul roman de la Tibiscum 

Memorialul Constantin şi Hadrian Daicoviciu - Şcoala cu clasele I-VIII din Constantin 

Daicoviciu (Căvăran) (perioada 07.04 2014 - 08.04 2014), între orele 10.00 - 16.00 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş doreşte 

implicarea elevilor în activităţi culturale şi apropierea lor faţă de folclorul şi meşteşugurile 

tradiţionale specifice Banatului Montan.  
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Programări şi detalii: 

Carmen Neumann, tel.: 0754 233 085, 0730 661 997 

Cristina Moisă, tel.: 0255 512 193 

 

COMUNICAT DE PRESĂ POST - EVENT 

În perioada 07.04. 2014 - 08.04. 2014 (primele 2 zile din cadrul programului 

educaţional Şcoala Altfel), pragul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă din Caransebeş a fost călcat de aproximativ 300 vizitatori (preşcolari şi şcolari) din 

cadrul instituţiilor de învăţământ locale. Aceştia au manifestat un deosebit interes pentru 

vizitarea expoziţiilor de: etnografie, artă plastică contemporană şi religioasă şi istorie 

modernă. 

Atracţia din acest an a fost constituită de organizarea de workshop-uri (între orele 

10.00-12.00), prin care cei mici au putut observa o demonstraţie de olărit şi modelaj de lut 

realizată de doamna Maria Maza, meşter olar din Reşiţa (acţiunea a avut loc marţi, 

08.04.2014). De asemenea, o altă activitate ce a captat interesul preşcolarilor a fost 

constituită de procedura de vopsire a ouălelor de Paşti, susţinută de trei membrii din cadrul 

colectivului Muzeului din Caransebeş (Carmen Neumann, Bogdana Branca şi Dorina 

Grecu), (miercuri, 09.04.2014).  

Săptămâna aceasta  a mai fost completată de alte 2 workshop-uri: confecţionarea de 

figurine de Paşti (joi, între orele 10.00-12.00, într-o sală special amenajată de la parterul 

instituţiei de cultură) şi o lecţie de dans popular tradiţional din Banat (vineri, între orele 

10.00-12.00, pe scena din curtea interioară a muzeului), susţinută de ansamblul folcloric 

Zestrea Gugulanilor, avându-l coregraf pe domnul Simion Dragalina.  

Numărul de vizitatori (perioada 09.04.2014 - 10.04.2014) a fost de 250. Numărul 

total al vizitatorilor din cele trei locaţii (Muzeul Careansebeş, situl arheologic Tibiscum - 

Jupa şi Memorialul Constantin şi Hadrian Daicoviciu din comuna natală a marelui 

academician) a fost de 800. 

Programul Şcoala Altfel din acest an poate fi considerat un demers educativ de 

succes, dovadă fiind numărul mare de preşcolari şi elevi implicaţi în activităţile culturale 

organizate de colectivul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş. 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

Şcoala Altfel- un demers educative de succes 

În perioada 07.04. 2014 – 08.04. 2014 (primele 2 zile din cadrul programului 

educaţional Şcoala Altfel), pragul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă din Caransebeş a fost călcat de aproximativ 300 vizitatori (preşcolari şi şcolari) din 

cadrul instituţiilor de învăţământ locale. Aceştia au manifestat un deosebit interes pentru 

vizitarea expoziţiilor de: etnografie, artă  ultura contemporană şi religioasă şi istorie 

 ultur. 

 

Atracţia din acest an a fost constituită de organizarea de workshop-uri (între orele 

10.00-12.00), prin care cei mici au putut observa o demonstraţie de olărit şi modelaj de lut 

realizată de doamna Maria Maza, meşter olar din Reşiţa (acţiunea a avut loc marţi, 

08.04.2014). De asemenea, o altă activitate ce a captat interesul preşcolarilor a fost 

constituită de procedura de vopsire a ouălelor de Paşti, susţinută de trei membrii din cadrul 

colectivului Muzeului din Caransebeş (Carmen Neumann, Bogdana Branca şi Dorina 

Grecu), (miercuri, 09.04.2014). 

Săptămâna aceasta a mai fost completată de alte 2 workshop-uri: confecţionarea de figurine 

de Paşti (joi, între orele 10.00-12.00, într-o sală special amenajată de la parterul instituţiei de 

cultură) şi o lecţie de dans popular tradiţional din Banat ( ultur, între orele 10.00-12.00, pe 

scena din curtea interioară a muzeului), susţinută de ansamblul  ultural  Zestrea 

Gugulanilor, avându-l coregraf pe domnul Simion Dragalina. Numărul de vizitatori (perioada 

09.04.2014-10.04.2014) a fost de 250. Numărul total al vizitatorilor din cele trei locaţii 

(Muzeul Careansebeş, situl arheologic Tibiscum – Jupa şi Memorialul Constantin şi Hadrian 

Daicoviciu din comuna natală a marelui academician) a fost de 800. 
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Programul Şcoala Altfel din acest an poate fi considerat un demers  ultural  de 

 ultura, dovadă fiind numărul mare de preşcolari şi elevi implicaţi în activităţile  ultural 

organizate de colectivul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş. 

Referent de specialitate, 

Cristina Moisă 

Sursa: http://uzp.org.ro/scoala-altfel-un-demers-educativ-de-succes/, accesat în data de 23 05.2014 

 

Profesorii din Caransebes au hotarat. Programul "Scoala altfel", un real 

success 

 

Aproape 1000 de elevi au calcat pragul Muzeului Judetean de Etnografie si al 

Regimentului de Granita din Caransebes, in cadrul programului educational "Scoala Altfel". 

Acestia au manifestat un deosebit interes pentru vizitarea expozitiilor de etnografie, 

arta plastica contemporana si religioasa si istorie moderna. Atractia din acest an a fost 

constituita de organizarea de workshop-uri, prin care cei mici au putut observa o demonstratie 

de olarit si modelaj de lut realizata de Maria Maza, mester olar. O alta activitate ce a captat 

interesul prescolarilor a fost constituita de procedura de vopsire a oualelor de Pasti, sustinuta 

de muzeografii Carmen Neumann, Bogdana Branca si Dorina Grecu. Elevii au invatat sa 

confectioneze figurine de Pasti, apoi au primit lectii de dans popular traditional din Banat, 

avandu-l coregraf pe Simion Dragalina. Programul "Scoala Altfel" din acest an poate fi 

considerat un demers educativ de succes, dovada fiind numarul mare de prescolari si elevi 

implicati in activitatile culturale organizate de colectivul Muzeului Judetean de Etnografie si 

al Regimentului de Granita Caransebes, ne-a declarat directorul institutiei Adrian Ardet. 

  

http://uzp.org.ro/scoala-altfel-un-demers-educativ-de-succes/
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Sursa: resita.ro - Programul "Scoala altfel", un real succesFOTO: resita.ro 

 

Sursa: http://www.resita.ro/index.php/actualitate/item/1094-profesorii-din-caransebes-au-hotarat-

programul-scoala-altfel-un-real-succes, accesat în data de 23.05 2014 

 

Muzeul caransebeşean… altfel 

Cu prilejul programului intitulat Şcoala altfel, în perioada 7-11 aprilie,Muzeul Judeţean 

de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Caraş-Severin, organizează o serie de activităţi în care sunt angrenaţi elevi şi profesori din 

instituţiile de învăţământ din municipiu. 

Astfel, între orele 10 şi 12 au loc workshop-uri, în data de 8 aprilie desfăşurându-se o 

demonstraţie de olărit şi modelaj de lut, miercuri tema fiind vopsirea tradiţională a ouălor de 

Paşti, joi – confecţionarea de figurine de Paşti, pentru ca vineri, 11 aprilie, să fie programată 

o lecţie de dans popular tradiţional din Banat. 

 

http://www.resita.ro/index.php/actualitate/item/1094-profesorii-din-caransebes-au-hotarat-programul-scoala-altfel-un-real-succes
http://www.resita.ro/index.php/actualitate/item/1094-profesorii-din-caransebes-au-hotarat-programul-scoala-altfel-un-real-succes
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Între orele 9 şi 16, elevii şi cadrele didactice participante la program au putut vizita 

expoziţiile deschise la sediul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş, respectiv Casa pădurarului din Marga, Moara cu ciutură, Din istoria 

Regimentului de Graniţă Nr. 13, Expoziţia de artă plastică Ion Sălişteanu, Icoane din 

secolele XVIII - XIX din colecţia Muzeului Serviciului Vamal al Republicii 

Moldova, Meşteşuguri tradiţionale din Banatul de Munte, precum şi Rezervaţia Arheologică 

Tibiscum – Jupa, Castrul roman de la Tibiscum, precum şi Oraşul roman de la Tibiscum 

şi Memorialul Constantin şi Hadrian Daicoviciu, de la Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Constantin 

Daicoviciu. (B. Meteş) 

Sursa: http://www.7-zile.com/2014/04/10/muzeul-caransebesean-altfel/, accesat în data de 23.05.2014 

            http://index-stiri.ro/140410/muzeul-caransebesean-altfel-724486, accesat în data de 23.05.2014 

 

În “Săptămâna Altfel”, elevii din Caransebeş sunt invitaţi la muzeu 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş a pregătit o 

serie de activităţi în perioada 7 – 11 aprilie, în care vor fi angrenaţi elevi şi profesori din 

instituţiile de învăţământ locale. Vizitatorii vor putea urmări demonstraţii de olărit şi modelaj 

de luţ de vopsit ouă sau confecţionat figurine de Paşte.  

 

 

De asemenea se vor oferi lecţii de dansuri populare tradiţionale din Banat. Conducerea 

muzeului a pregătit şi mai multe expoziţii pentru elevi, care vor putea fi vizitate între orele 

9.00 şi 16.00. Printre acestea se numără: Casa pădurarului din Marga şi Moara cu ciutură,  

aflate în curtea muzeului, “Din istoria Regimentului de Graniţă nr. 13″;  Expoziţia de artă 

http://www.7-zile.com/2014/04/10/muzeul-caransebesean-altfel/
http://index-stiri.ro/140410/muzeul-caransebesean-altfel-724486
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plastică: Ion Sălişteanu;  “Icoane din secolele XVIII – XIX”- din colecţia Muzeului 

Serviciului Vamal al Republicii Moldova; “Meşteşuguri tradiţionale din Banatul de Munte” şi 

“Rezervaţia Arheologică Tibiscum – Jupa”. (Cornelia Vlaicu) 

 

Sursa: http://www.radio-resita.ro/in-saptamana-altfel-elevii-din-caransebes-sunt-invitati-la-muzeu/, accesat în 

data de 23.05 2014 

http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4790:%C3%AEn-

%E2%80%9Cs%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-altfel%E2%80%9D-elevii-din-caransebe%C5%9F-sunt-

invita%C5%A3i-la-muzeu&catid=73:tiri-rss&Itemid=139, accesat în data de 23.05 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio-resita.ro/in-saptamana-altfel-elevii-din-caransebes-sunt-invitati-la-muzeu/
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4790:%C3%AEn-%E2%80%9Cs%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-altfel%E2%80%9D-elevii-din-caransebe%C5%9F-sunt-invita%C5%A3i-la-muzeu&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4790:%C3%AEn-%E2%80%9Cs%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-altfel%E2%80%9D-elevii-din-caransebe%C5%9F-sunt-invita%C5%A3i-la-muzeu&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4790:%C3%AEn-%E2%80%9Cs%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-altfel%E2%80%9D-elevii-din-caransebe%C5%9F-sunt-invita%C5%A3i-la-muzeu&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
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CONFERINŢĂ DE PRESĂ 

13 MAI 2014 

 

 

Stimate Domnule/ Stimtă Doamnă, 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş are onoarea 

de a vă invita la conferinţa de presă ce va avea loc marţi, 13 mai 2014, începând cu ora 

14.00, în sala de şedinţe de la parterul instituţiei de cultură.  

În cadrul acestei acţiuni, se vor prezenta în detaliu principalele activităţi ce se vor 

organiza cu ocazia evenimentului intitulat Noaptea europeană a muzeelor, manifestare de 

talie europană, ce va avea loc sâmbătă, 17 mai 2014, cu începere de la ora 16.00. 

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi. 

 

Cu deosebit respect şi consideraţie, 

Referent de specialitate Relaţii Publice, 

Cristina Patricia Moisă 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş 

Piaţa Gen. Ioan Dragalina, nr.2 

Tel.: 0255 512 193 

E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com 

Website: muzeul-caransebes.ro 
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TÂRGUL COLECŢIONARILOR DE ANTICHITĂŢI 

EDIŢIA I 

17 – 18 MAI 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş 

împreună cu S.C. Gugulania Art S.R.L. şi Primăria Municipiului Caransebeş va organiza în 

premieră Târgul Colecţionarilor de Antichităţi. Acţiunea va avea loc în curtea interioară a 

muzeului. 

În cadrul Târgulul Colecţionarilor de Antichităţi, persoanele interesate vor avea 

posibilitatea de a achiziţiona: obiecte vechi, monede, tablouri, ceasuri etc. Acesta este 

deschis timp de 2 zile: sâmbătă, 17 mai 2014, între orele 10.00-20.00 şi duminică, 18 mai 

2014, între orele 10.00-18.00.  

Piese de colecţie, cu o valoare care a sporit de-a lungul timpului, vor putea fi 

admirate şi evident achiziţionate în cadrul primei ediţii a acestui eveniment tematic. 

Informaţii suplimentare legate acest eveniment inclus în programul aferent Nopţii 

Europene ale Muzeelor le puteţi găsi accesând pagina de facebook a instituţiei de cultură: 

https://ro-ro.facebook.com/muzeul.caransebes. 

 

Atmosfera va fi completată cu muzică de toate genurile şi  tradiţionalii mici de 

Deva. 

Intrarea este liberă! 

 

 

 

 

 

 

https://ro-ro.facebook.com/muzeul.caransebes
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

 

Târgul Colecţionarilor de Antichităţi Ediţia I 

17 – 18 Mai 2014 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş împreună 

cu S.C. Gugulania Art S.R.L. şi Primăria Municipiului Caransebeş va organiza în premieră 

Târgul Colecţionarilor de Antichităţi. Acţiunea va avea loc în curtea interioară a muzeului. 

În cadrul Târgulul Colecţionarilor de Antichităţi, persoanele interesate vor avea posibilitatea 

de a achiziţiona: obiecte vechi, monede, tablouri, ceasuri etc. Acesta este deschis timp de 2 

zile: sâmbătă, 17 mai 2014, între orele 10.00-20.00 şi duminică, 18 mai 2014, între orele 

10.00-18.00. 

Piese de colecţie, cu o valoare care a sporit de-a lungul timpului, vor putea fi admirate 

şi evident achiziţionate în cadrul primei ediţii a acestui eveniment tematic. 

Informaţii suplimentare legate acest eveniment inclus în programul aferent Nopţii Europene 

ale Muzeelor le puteţi găsi accesând pagina de facebook a instituţiei de cultură: https://ro-

ro.facebook.com/muzeul.caransebes. 

Atmosfera va fi completată cu muzică de toate genurile şi tradiţionalii mici de Deva. 

Intrarea este liberă! 

Referent Relaţii Publice, 

Cristina Moisă 

Sursa: http://uzp.org.ro/targul-colectionarilor-de-antichitati-editia-17-18-mai-2014/, accesat în data de 

23.05 2014 

 

 

 

 

Ai o piesa veche sau rara? Caransebesul gazduieste "Targul 

Colectionarilor de Antichitati" 

 

http://uzp.org.ro/targul-colectionarilor-de-antichitati-editia-17-18-mai-2014/


57 
 

 

Consiliul Judetean Caras-Severin, Primaria Municipiului Caransebes, Muzeul Judetean 

de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes, impreuna cu SC Gugulania ART, 

organizeaza un targ asteptat de foarte multa lume. 

Este vorba de prima editie a Targului Colectionarilor de Antichitati. Manifestarea se 

desfasoara pe parcursul a doua zile, pentru a putea permite accesul cat mai multor 

colectionari si vizitatori la acest targ. Deschiderea acestui eveniment are loc sambata, la ora 

10, si va continua si duminica in intervalul orar 10-18. Manifestarea se desfasoara in cadrul 

Noptii Europene a Muzeelor, evenimentul fiind gazduit de curtea interioara a Muzeul 

Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes. La acest targ sunt asteptati 

toti iubitorii de antichitati din judetul Caras-Severin, dar si din vestul tarii. 

Sursa: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1287-ai-o-piesa-veche-sau-rara-caransebesul-gazduieste-

targul-colectionarilor-de-antichitati, accesat în data de 23.05 2014 

 

 

Noaptea Muzeelor la Caransebeş 

 

Caransebeşul se alătură evenimentului european de promovare a culturii sub genericul 

Noaptea Muzeelor. Astfel Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă îşi 

deschide porţile către public, sâmbătă 17 mai, prin expoziţiile permanente şi temporare, ce 

conturează istoria Caransebeşului şi etnografia regiunii Banaţ în intervalul orar 16.00- 06.00. 

Potrivit directorului Adrian Ardeţ va fi deschisă şi expoziţia permanentă Constantin şi 

Hadrian Daicoviciu din comuna natală a marelui academician, realizată din cadrul Şcolii cu 

clasele I-VIII din Constantin Daicoviciu.  

În premieră muzeul va organiza prima ediţie a Târgului Colecţionarilor de Antichităţi, în 

colaborare cu Primăria Municipiului Caransebeş, în curtea interioară a muzeului. Iubitorii de 

chilipiruri vor avea posibilitatea de a observa şi chiar achiziţiona obiecte vechi, monede, 

tablouri, ceasuri, sau piese de mobilier. Târgul va fi deschis sâmbătă, 17 mai, între orele 

10.00-20.00 şi duminică, 18 mai, între orele 10.00-18.00. (Cornelia Vlaicu) 

Sursa: http://www.radio-resita.ro/noaptea-muzeelor-la-caransebes/#ixzz32WXnVGba, accesat în data de 

23.05. 2014 

http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1287-ai-o-piesa-veche-sau-rara-caransebesul-gazduieste-targul-colectionarilor-de-antichitati
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1287-ai-o-piesa-veche-sau-rara-caransebesul-gazduieste-targul-colectionarilor-de-antichitati
http://www.radio-resita.ro/noaptea-muzeelor-la-caransebes/
http://www.radio-resita.ro/noaptea-muzeelor-la-caransebes/#ixzz32WXnVGba
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Noaptea Europeană a Muzeelor – Timişoara, Caransebeş şi Reşiţa 

Zece muzee din Timişoara işi vor ţine porţile deschise cu prilejul celei de-a X-a ediţii a 

“Nopţii Europene a Muzeelor”,eveniment organizat de Muzeul de Artă Timişoara. Muzeul 

de Artă Timişoara invită publicul în această seară între orele 16:00-2:00, pentru a viziona 

programul pregătit pentru acest eveniment. Programul va cuprinde : 

ora 16:00- Spectacolul „Ariciul‟, în regia lui Dio Zoltan, realizat de Teatrul pentru 

Copii şi Tineret „Merlin‟. 

ora 19:00- Vernisajul expoziţiei „Două secole de sticlărie europeană în colecţia 

Muzeului de Artă Timişoara‟. 

ora 21:00- recitalul de pian „Nocturne‟, de Frederic Chopin, interpretă fiind Andreea 

Olariu de la Filarmonica Banatul. 

Cele zece muzee deschise până la ivirea zorilor sunt: ‟Memorialului Revoluţiei‟, al 

Muzeului Satului Bănăţean, Muzeului Catedralei Mitropolitane, dar vor fi deschise şi 

Galeria Mansarda a Universităţii de Vest Timişoara, Galeria Calina, Fundaţia Interart 

Triade, Casa Artelor, Galeria Calpe, Jecza Gallery, Galeria Helios a Uniunii Artiştilor 

Plastici şi, desigur, Muzeul de Artă Timişoara. 

Caransebeşul se alătură şi el evenimentului european. Astfel la Muzeul Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă vor avea loc expoziţii ce conturează istoria 

Caransebeşului şi etnografia regiunii Banat, expoziții ce pot fi vizitate în intervalul orar 

16.00- 06.00. În premieră muzeul va organiza prima ediţie a Târgului Colecţionarilor de 

Antichităţi, în colaborare cu Primăria Municipiului Caransebeş, în curtea interioară a 

muzeului. Cei prezenţi vor putea admira şi chiar achiziţiona obiecte vechi, monede, tablouri, 

ceasuri, sau piese de mobilier. Târgul va fi deschis astăzi, între orele 10.00-20.00 şi 

duminică, 18 mai, între orele 10.00-18.00. 

În municipiul Reșita, Muzeul Banatului Montan îşi va deschide porțile de la ora 18.30, 

vizitatorii putând viziona toate expozițiile găzduite în sălile instituției. 

La nivel internațional aproximativ 3.000 de muzee din Europa vor sărbători Noaptea 

Europeană a Muzeelor, iar la nivel național evenimentul este marcat de peste 100 de muzee 

si organizații culturale. 

Sursa: http://stiridinbanat.ro/2014/05/17/noaptea-europeana-muzeelor-timisoara-si-caransebes/, accesat 

în data de 23.05 2014 

 

 

http://stiridinbanat.ro/2014/05/17/noaptea-europeana-muzeelor-timisoara-si-caransebes/
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Targ al colectionarilor la Caransebes 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România 

şi al Ministerului Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa va organiza sâmbătă, 17 mai 2014, 

Noaptea Europeană a Muzeelor, ajunsă la a X-a ediţie, în intervalul orar 16.00- 06.00. In 

cadrul acestor manifestari se va organiza, în curtea interioară a muzeului, in  premieră un 

Târg al Colecţionarilor de Antichităţi, în colaborare cu S.C. Gugulania Art S.R.L. şi 

Primăria Municipiului Caransebeş,  

 

În cadrul Târgulul Colecţionarilor de Antichităţi, persoanele interesate vor avea 

posibilitatea de a achiziţiona: obiecte vechi, monede, tablouri, ceasuri etc. Acesta este 

deschis timp de 2 zile: sâmbătă, 17 mai 2014, între orele 10.00-20.00 şi duminică, 18 mai 

2014, între orele 10.00-18.00. 

Sursa: http://numismon.blogspot.ro/2014/05/targ-al-colectionarilor-la-caransebes.html, accesat în data de 

23.05 2014 

 

 

Cultură sub clar de lună, la Muzeu 

La sfârşitul acestei săptămâni, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş va fi angajat într-un adevărat maraton cultural, care va culmina cu inedita 

acţiune intitulată generic „Noaptea Europeană a Muzeelor”. Seria manifestărilor a început 

http://numismon.blogspot.ro/2014/05/targ-al-colectionarilor-la-caransebes.html
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miercuri, 14 mai, cu vernisarea expoziţiei itinerante „Dacă nu vrei să mergi la cultură, cultura 

va veni la tine”, desfăşurată în parcarea din Centrul civic al municipiului. 

Joi, 15 mai, instituţia caransebeşeană de cultură urmează să preia un simpozion 

organizat, o lungă perioadă de timp, de Muzeul Banatului din Timişoara, respectiv Reuniunea 

arheologilor bănăţeni, aflată la ediţia cu numărul 31. „După ce, timp de trei ani, această 

întâlnire nu s-a mai desfăşurat, vom organiza noi această reuniune, în Rezervaţia Arheologică 

de la Tibiscum – Jupa, unde am invitat toţi arheologii bănăţeni sau care au făcut cercetări 

arheologice în Banat, de la Muzeele din Timişoara, Reşiţa, Lugoj, Drobeta Turnu-Severin şi 

din Arad. Prezentarea tuturor lucrărilor va avea loc în sala pe care o avem amenajată în 

Rezervaţia Arheologică de la Tibiscum”, a spus dr. Adrian Ardeţ, directorul muzeului 

caransebeşean. 

Vineri va fi prima zi în care va fi amenajat Târgul Colecţionarilor de Antichităţi, acţiune 

în organizarea căreia muzeul s-a bucurat de sprijinul Primăriei municipiului şi al societăţii 

„Gugulania Art”. Târgul se va desfăşura în curtea interioară a instituţiei, unde colecţionarii 

vor putea cumpăra, vinde sau doar admira lucruri vechi de consignaţie – tablouri, ceasuri, 

monede, obiecte din ceramică sau de uz casnic – din secolele XIX-XX. „Anul acesta suntem 

la prima ediţie şi sper că aceasta va prefaţa ceea ce vom avea sâmbătă după-amiază, respectiv 

«Noaptea Europeană a Muzeelor»”, a mai spus dr. Adrian Ardeţ. 

 

Directorul instituţiei care va găzdui evenimentul a adăugat că municipiul Caransebeş se 

numără printre cele zece oraşe înscrise la organizatorii francezi ai manifestării – Ministere de 

la Culture et de la Communication –, alături de Timişoara, Alba Iulia, Oradea, Bucureşti, 

Cluj-Napoca, Ploieşti, Bacău, Braşov şi Constanţa. În total, la Reţeaua Naţională a Muzeelor 

din România s-au înscris 31 de instituţii care vor găzdui această manifestare derulată la nivel 

european. La Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă vor putea fi 
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vizitate expoziţiile „Imperium Romanum”, „Casa pădurarului de la Marga”, „Din istoria 

Regimentului de Graniţă Româno-Bănăţean Nr. 13”, „Meşteşuguri tradiţionale în Banatul de 

Munte”, precum şi expoziţia de artă plastică a pictorului Ion Sălişteanu şi cea de icoane pe 

lemn şi sticlă. 

Ca noutate, a adăugat Cristina Moisă, purtător de cuvânt al instituţiei, anul acesta, în 

cadrul celei de a X-a ediţii a „Nopţii Europene a Muzeelor”, Muzeul caransebeşean este 

înscris în Programul „Kaleidoscope”. Acesta este o aplicaţie pentru Smartphone 

(MOBILACTIF) şi poate fi descărcată gratuit de vizitatorii care vor trece pragul instituţiei de 

cultură, însă numai în ziua de 17 mai. După descărcarea aplicaţiei şi introducerea codului 

NDM2014, cei interesaţi vor putea face fotografii din incinta muzeului şi le vor trimite către 

o bază de date. Automat – a mai spus Cristina Moisă –, pe scena din curtea interioară a 

instituţiei, unde va fi montat un ecran gigant, cu ajutorul unui laptop conectat la internet, vor 

rula fotografii din incintele tuturor muzeelor din ţară şi străinătate, înscrise în acest program 

cultural. Scopul acţiunii este dezvoltarea culturii şi transformarea vizitatorilor în promoteri 

activi. 

Cei care vor dori să participe la „Noaptea Europeană a Muzeelor” o pot face de sâmbătă, 

de la ora 16, până duminică, la ora 6 dimineaţă. 

Sonia BERGER 

Sursa: http://www.7-zile.com/2014/05/15/cultura-sub-clar-de-luna-la-muzeu/, accesat în data de 23.05.2014 

  

 

Activităţi muzeistice la Caransebeş 

Saptamana plina pentru Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de granita 

Caransebes. După o întrerupere de trei ani, continuă tradiţia organizării întâlnirilor anuale ale 

arheologilor ce efectuează cercetări în Banat. In plus, Noaptea Europeana a Muzeelor vine cu 

noutati si expozitii inedite, iar in premiera, se va desfasura, in acest weekend, si un targ de 

antichitati.  

Sursa: http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=8515,  

http://www.7-zile.com/2014/05/15/cultura-sub-clar-de-luna-la-muzeu/
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=8515
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Reportaj audio-video: 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=8488, accesat în data de 

23.05 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=1&id=8488
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NOAPTEA EUROPEANĂ A MUZEELOR 

17 MAI 2014  
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România 

şi al Ministerului Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa va organiza sâmbătă, 17 mai 2014, 

Noaptea Europeană a Muzeelor, ajunsă la a X-a ediţie, în intervalul orar 16.00- 06.00.  

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. 

Acţiunile curprinse în cadrul acestei acţiuni vor cuprinde pe de-o parte: deschiderea 

pentru public a expoziţiilor permanente şi temporare amplasate în incinta Muzeului din 

Caransebeş, a Memorialului Constantin şi Hadrian Daicoviciu din comuna natală a marelui 

academician, realizată într-o sală special amenjată din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII din 

Constantin Daicoviciu (Căvăran), iar, pe de altă parte, organizarea în premieră a Târgului 

Colecţionarilor de Antichităţi, în colaborare cu S.C. Gugulania Art S.R.L. şi Primăria 

Municipiului Caransebeş, în curtea interioară a muzeului.  

În cadrul Târgulul Colecţionarilor de Antichităţi, persoanele interesate vor avea 

posibilitatea de a achiziţiona: obiecte vechi, monede, tablouri, ceasuri etc. Acesta este 

deschis timp de 2 zile: sâmbătă, 17 mai 2014, între orele 10.00-20.00 şi duminică, 18 mai 

2014, între orele 10.00-18.00.  

Prin urmare, în intervalul orar 16.00 (17 mai 2014) -06.00 (18 mai 2014), cei 

interesaţi vor putea vizita expoziţii ce conturează istoria Caransebeşului şi etnografia 

regiunii Banat: 

La sediul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş: 

 Imperium Romanum  

 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 
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În comuna Constantin Daicoviciu (Căvăran), într-o sală special amenajată în cadrul 

Şcolii cu Clasele I-VIII  

 Muzeul Memorial Daicoviciu (interval orar 16.00  - 06.00) 

Noutatea acestui an este conferită de înscrierea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă Caransebeş într-un program cultural intitulat Kaleidoscope, program 

iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa, prin care vizitatorii vor avea 

posibilitatea să posteze fotografii din timpul evenimentului. Kaleidoscope reprezintă o 

aplicaţie pentru smartphone (MobilActif) care poate fi descărcată şi utilizată gratuit de către 

vizitatori, în vederea realizării unor autoportrete în muzee, inspirate de patrimoniul acestora 

(MuseumSelfie). Fotografiile (cu legende referitoare la muzeu, oraş, ţară) se trimit prin 

intermediul aplicaţiei către o bază de date, imaginile urmând să fie proiectate pe durata 

desfăşurării Nopţii Europene a Muzeelor în toate muzeele din ţară şi Europa înscrise în 

programul Kaleidoscope.  

Aşadar, pe scena din curtea interioară, va fi amplasat un ecran gigant pe care vor 

rula fotografii din incinta tuturor muzeelor din Europa înscrise la eveniment. Prin urmare, 

vizitatorii ce ne vor călca pragul şi sunt posesori de smartphone vor avea posibilitatea ca 

după descărcarea aplicaţiei gratuite MobilActif  (App Store şi Android Market) şi 

introducerea codului NDM2014 să trimită fotografii către o bază de date, acestea rulând 

automat în incinta tuturor muzeelor din Europa. Mai multe detalii legate de modalitatea de 

activare a  acestei aplicaţii (ghidul Kaleidoscope), ce dă posibilitatea publicului larg să 

participe la promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice Banatului Montan le puteţi găsi 

accesând pagina de facebook a muzeului Caransebeş.  

Scopul acestei manifestări este implicarea publicului în activităţi culturale şi 

apropierea lor faţă de folclorul şi meşteşugurile tradiţionale specifice Banatului Montan.  

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.muzeul-

caransebes.ro sau pe pagina de facebook a instituţiei de cultură: https://ro-

ro.facebook.com/muzeul.caransebes. 

Partenerii media ai acestui eveniment sunt: Radio Reşiţa, Banat TV, 7 Zile, Ziua de 

Vest, Radio Timişoara, Tvr Timişoara şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. 

Atmosfera va fi completată cu muzică de toate genurile şi  tradiţionalii mici de 

Deva. 

http://www.nuitdesmusees.culture.fr/
http://www.noaptea-muzeelor.ro/
http://www.muzeul-caransebes.ro/
http://www.muzeul-caransebes.ro/
https://ro-ro.facebook.com/muzeul.caransebes
https://ro-ro.facebook.com/muzeul.caransebes
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Intrarea este liberă! 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

Noaptea Muzeelor la Caransebeş 

Caransebeşul se alătură evenimentului european de promovare a culturii sub genericul 

Noaptea Muzeelor. Astfel Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă îşi 

deschide porţile către public, sâmbătă 17 mai, prin expoziţiile permanente şi temporare, ce 

conturează istoria Caransebeşului şi etnografia regiunii Banaţ în intervalul orar 16.00- 06.00. 

Potrivit directorului Adrian Ardeţ va fi deschisă şi expoziţia permanentă Constantin şi 

Hadrian Daicoviciu din comuna natală a marelui academician, realizată din cadrul Şcolii cu 

clasele I-VIII din Constantin Daicoviciu. În premieră muzeul va organiza prima ediţie a 

Târgului Colecţionarilor de Antichităţi, în colaborare cu Primăria Municipiului Caransebeş, 

în curtea interioară a muzeului. Iubitorii de chilipiruri vor avea posibilitatea de a observa şi 

chiar achiziţiona obiecte vechi, monede, tablouri, ceasuri, sau piese de mobilier. Târgul va fi 

deschis sâmbătă, 17 mai, între orele 10.00-20.00 şi duminică, 18 mai, între orele 10.00-

18.00.(Cornelia Vlaicu) 

Sursă: http://www.radio-resita.ro/noaptea-muzeelor-la-caransebes/, accesat în data de 23.05. 2014 

Sursă: http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4923:noaptea-

muzeelor-la-caransebe%C5%9F&catid=73:tiri-rss&Itemid=139, accesat în data de 23.05 2014 

Alte surse: https://ro-ro.facebook.com/noapteamuzeelor, accesat în data de 23 05 2014 

http://www.noapteamuzeelor.ro/2014/05/19/noaptea-muzeelor-2014-in-cifre/, accesat în data de 23 05 2014 

http://www.noapteamuzeelor.ro/2014/05/04/muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-

caransebes-3/, accesat în data de 23 05 2014 

http://www.descopera.ro/dnews/12633516-cum-a-fost-la-noaptea-muzeelor-2014-galerie-foto, accesat în data de 

23 05 2014 

Noaptea Europeană a Muzeelor – Timişoara, Caransebeş şi Reşiţa 

 

 

Zece muzee din Timişoara işi vor ţine porţile deschise cu prilejul celei de-a X-a ediţii a 

“Nopţii Europene a Muzeelor”,eveniment organizat de Muzeul de Artă Timişoara. Muzeul 

http://www.radio-resita.ro/noaptea-muzeelor-la-caransebes/
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4923:noaptea-muzeelor-la-caransebe%C5%9F&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4923:noaptea-muzeelor-la-caransebe%C5%9F&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
https://ro-ro.facebook.com/noapteamuzeelor
http://www.noapteamuzeelor.ro/2014/05/19/noaptea-muzeelor-2014-in-cifre/
http://www.noapteamuzeelor.ro/2014/05/04/muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes-3/
http://www.noapteamuzeelor.ro/2014/05/04/muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes-3/
http://www.descopera.ro/dnews/12633516-cum-a-fost-la-noaptea-muzeelor-2014-galerie-foto
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de Artă Timişoara invită publicul în această seară între orele 16:00-2:00, pentru a viziona 

programul pregătit pentru acest eveniment. Programul va cuprinde : 

ora 16:00- Spectacolul „Ariciul‟, în regia lui Dio Zoltan, realizat de Teatrul pentru 

Copii şi Tineret „Merlin‟. 

ora 19:00- Vernisajul expoziţiei „Două secole de sticlărie europeană în colecţia 

Muzeului de Artă Timişoara‟. 

ora 21:00- recitalul de pian „Nocturne‟, de Frederic Chopin, interpretă fiind Andreea 

Olariu de la Filarmonica Banatul. 

Cele zece muzee deschise până la ivirea zorilor sunt: ‟Memorialului Revoluţiei‟, al 

Muzeului Satului Bănăţean, Muzeului Catedralei Mitropolitane, dar vor fi deschise şi 

Galeria Mansarda a Universităţii de Vest Timişoara, Galeria Calina, Fundaţia Interart 

Triade, Casa Artelor, Galeria Calpe, Jecza Gallery, Galeria Helios a Uniunii Artiştilor 

Plastici şi, desigur, Muzeul de Artă Timişoara. 

Caransebeşul se alătură şi el evenimentului european. Astfel la Muzeul Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă vor avea loc expoziţii ce conturează istoria 

Caransebeşului şi etnografia regiunii Banat, expoziții ce pot fi vizitate în intervalul orar 

16.00- 06.00. În premieră muzeul va organiza prima ediţie a Târgului Colecţionarilor de 

Antichităţi, în colaborare cu Primăria Municipiului Caransebeş, în curtea interioară a 

muzeului. Cei prezenţi vor putea admira şi chiar achiziţiona obiecte vechi, monede, tablouri, 

ceasuri, sau piese de mobilier. Târgul va fi deschis astăzi, între orele 10.00-20.00 şi 

duminică, 18 mai, între orele 10.00-18.00. 

În municipiul Reșita, Muzeul Banatului Montan îşi va deschide porțile de la ora 18.30, 

vizitatorii putând viziona toate expozițiile găzduite în sălile instituției. 

La nivel internațional aproximativ 3.000 de muzee din Europa vor sărbători Noaptea 

Europeană a Muzeelor, iar la nivel național evenimentul este marcat de peste 100 de muzee 

si organizații culturale. 

Sursa: http://stiridinbanat.ro/2014/05/17/noaptea-europeana-muzeelor-timisoara-si-caransebes/, accesat 

în data de 23.05 2014 

 

 

SĂPTĂMÂNĂ PLINĂ PENTRU MUZEELE CĂRĂȘENE 

http://stiridinbanat.ro/2014/05/17/noaptea-europeana-muzeelor-timisoara-si-caransebes/
http://expressdebanat.ro/saptamana-plina-pentru-muzeele-carasene/
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Cea de-a zecea ediție a Nopții Europene a Muzeelor se va consuma și în Caraș-Severin. 

Manifestarea culturală de amploare se va desfășura sâmbătă, atât în municipiul Reșița, cât și 

în Caransebeș. Marele eveniment va fi însoțit de o serie de alte activități culturale inedite. 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş se 

pregătește intens pentru noaptea albă care îl așteaptă în weekend. Cu sprijinul Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin, al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România şi al Ministerului 

Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa, la muzeu sunt pregătite o serie de evenimente inedite 

care să marcheze cum se cuvine tradiția nopților albe de cultură. 

 

Evenimentul este programat pentru seara de sâmbătă, iar curioșii sunt așteptați începând 

cu ora 16:00 până a doua zi la ora 06:00. Activitățile plănuite pentru weekend vizează, pe de 

o parte, deschiderea pentru public a expoziţiilor permanente şi temporare amplasate în incinta 

Muzeului din Caransebeş, iar pe de altă parte, organizarea în premieră a Târgului 

Colecţionarilor de Antichităţi. 

Târgul va avea loc în curtea interioară a muzeului, iar în cadrul acestuia vizitatorii vor 

avea posibilitatea de a achiziţiona obiecte vechi, monede, tablouri sau ceasuri. Acesta va fi 

deschis pentru vizitare timp de două zile, atât sâmbătă, între orele 10.00-20.00, cât şi 

duminică, între orele 10.00-18.00. 

Ce aduce nou ediția de anul acesta a Nopții Europene a Muzeelor este înscrierea 

Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în programul 

cultural Kaleidoscope. Programul presupuneo aplicaţie specială pentru smartphone care poate 

fi descărcată şi utilizată gratuit de către vizitatori, în vederea realizării unor autoportrete în 

muzee, inspirate de patrimoniul acestora. Fotografiile vor fi trimise prin intermediul aplicaţiei 

către o bază de date, imaginile urmând să fie proiectate pe un ecran gigant amplasat pe scena 
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din curtea interioară a muzeului din Caransebeș. De asemenea, imaginile transmise de 

vizitatorii cărășeni vor fi vizionate în toate muzeele europene înscrise în program. 

Tot în acest sfârșit de săptămână vor fi organizate la Tibiscum–Jupa întâlnirile anuale ale 

arheologilor care efectuează cercetări în Banat. Întrevederile vor începe joi, la ora 12:00, și se 

dor desfășura până vineri, la ora 06:00. Scopul acestui eveniment este prezentarea rezultatelor 

cercetărilor arheologice desfăşurate în zona Banatului în anul 2013. 

Sursa: http://expressdebanat.ro/saptamana-plina-pentru-muzeele-carasene/, accesat în data de 23.05. 2014 

 

Muzeele din Resita si Caransebes au anuntat ca vor avea deschise portile 

in seara de 17 mai, cand la nivel european are loc "Noaptea Muzeelor 

2014" 

 

Evenimentul este coordonat ca si in anii trecuti de Reteaua Nationala a Muzeelor din 

Romania. Muzeul din Caransebes a anuntat ca vizitatorii pot admira, in seara de 17 mai, 

asezarea antica de la Tibiscum, aflata pe E70, la 6 km de Caransebes, unde a fost descoperit 

"silenul de la Tibiscum". Pe teritoriul Romaniei s-au descoperit 5 amfiteatre si niciun teatru 

roman. "Silenul" descoperit la Tibiscum poate confirma prezenta unui teatru antic roman. 

Acesta face trimitere la zeul Dionysos sau Bacchus, zeul vegetatiei, vitei de vie si al vinului, 

dar si al starilor euforice. Dionysos era celebrat prin petreceri la care erau prezenti, conform 

legendei, silenii, satirii si bacantele, de aceea se va pune in scena o piesa de teatru care sa 

reprezinte cortegiul bahic si o expozitie dedicata asezarii romane de la Tibiscum si Imperiului 

roman. Accesul este gratuit. La Resita doritorii pot admira colectiile muzeului, respectiv: 

colectia de mineralogie, colectia de picturi Mircea Vintila, colectia "Istoria scrisului".  

Asociatia Cogito va vernisa in cadrul Muzeului Banatului Montan o expozitie inedita 

de aparatura cinematografica, atat la nivel profesionist, cat si amator. In cadrul expozitiei se 

vor prezenta camere de filmat pe pelicula de 8mm, super 8mm, 9.5mm, 16mm si 35mm, dar 

si aparatele de proiectie aferente acestor formate.  

Vor fi vernisate colectiile particulare de machete realizate de Laurentiu Radu si 

Remus Rijnita. In cadrul aceluiasi eveniment, Clubul de Boardgames al Casei de Cultura a 

http://expressdebanat.ro/saptamana-plina-pentru-muzeele-carasene/
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Studentilor din Resita, coordonat de Asociatia Cogito, va realiza o sesiune speciala de 

boardgames pentru cei pasionati. 

Sursa: http://www.resita.ro/index.php/cultura/item/1237-resita-si-caransebes-pregatite-pentru-noaptea-

muzeelor-afla-de-la-noi-ce-poti-vizita-gratuit-in-seara-de-17-mai, accesat în data de 23.05 2014 

 

Noaptea Europeană a Muzeelor, la Caransebeş Ediţia a X-a 17 Mai 2014 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România şi 

al Ministerului Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa va organiza sâmbătă, 17 mai 2014, 

Noaptea Europeană a Muzeelor, ajunsă la a X-a ediţie, în intervalul orar 16.00- 06.00. 

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. 

Acţiunile curprinse în cadrul acestei acţiuni vor cuprinde pe de-o parte: deschiderea 

pentru public a expoziţiilor permanente şi temporare amplasate în incinta Muzeului din 

Caransebeş, a Memorialului Constantin şi Hadrian Daicoviciu din comuna natală a marelui 

academician, realizată într-o sală special amenjată din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII din 

Constantin Daicoviciu (Căvăran), iar, pe de altă parte, organizarea în premieră a Târgului 

Colecţionarilor de Antichităţi, în colaborare cu S.C. Gugulania Art S.R.L. şi Primăria 

Municipiului Caransebeş, în curtea interioară a muzeului. 

 

În intervalul orar 16.00 (17 mai 2014) -06.00 (18 mai 2014), cei interesaţi vor putea 

vizita expoziţii ce conturează istoria Caransebeşului şi etnografia regiunii Banat: 

http://www.resita.ro/index.php/cultura/item/1237-resita-si-caransebes-pregatite-pentru-noaptea-muzeelor-afla-de-la-noi-ce-poti-vizita-gratuit-in-seara-de-17-mai
http://www.resita.ro/index.php/cultura/item/1237-resita-si-caransebes-pregatite-pentru-noaptea-muzeelor-afla-de-la-noi-ce-poti-vizita-gratuit-in-seara-de-17-mai
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La sediul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş: 

 Imperium Romanum 

 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 Daicoviciu (interval orar 16.00 – 06.00) 

Noutatea acestui an este conferită de înscrierea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă Caransebeş într-un program cultural intitulat Kaleidoscope, 

programGHID KALEIDOSCOPE iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa, 

prin care vizitatorii vor avea posibilitatea să posteze fotografii din timpul evenimentului. 

Kaleidoscope reprezintă o aplicaţie pentru smartphone (MobilActif) care poate fi descărcată 

şi utilizată gratuit de către vizitatori, în vederea realizării unor autoportrete în muzee, 

inspirate de patrimoniul acestora (MuseumSelfie). Fotografiile (cu legende referitoare la 

muzeu, oraş, ţară) se trimit prin intermediul aplicaţiei către o bază de date, imaginile urmând 

să fie proiectate pe durata desfăşurării Nopţii Europene a Muzeelor în toate muzeele din ţară 

şi Europa înscrise în programul Kaleidoscope. 
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Aşadar, pe scena din curtea interioară, va fi amplasat un ecran gigant pe care vor rula 

fotografii din incinta tuturor muzeelor din Europa înscrise la eveniment. Prin urmare, 

vizitatorii ce ne vor călca pragul şi sunt posesori de smartphone vor avea posibilitatea ca după 

descărcarea aplicaţiei gratuite MobilActif (App Store şi Android Market) şi introducerea 

codului NDM2014 să trimită fotografii către o bază de date, acestea rulând automat în incinta 

tuturor muzeelor din Europa. Mai multe detalii legate de modalitatea de activare a acestei 

aplicaţii (ghidul Kaleidoscope), ce dă posibilitatea publicului larg să participe la promovarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor specifice Banatului Montan le puteţi găsi accesând pagina de 

facebook a muzeului Caransebeş. 

Scopul acestei manifestări este implicarea publicului în activităţi culturale şi apropierea 

lor faţă de folclorul şi meşteşugurile tradiţionale specifice Banatului Montan. 

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.muzeul-

caransebes.ro sau pe pagina de facebook a instituţiei de cultură: https://ro-

ro.facebook.com/muzeul.caransebes. 

Partenerii media ai acestui eveniment sunt: Radio Reşiţa, Banat TV, 7 Zile, Ziua de Vest, 

Radio Timişoara, Tvr Timişoara şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. 

Sursa: http://uzp.org.ro/noaptea-europeana-muzeelor-la-caransebes-editia-x-17-mai-2014/, accesat în 

data de 23. 05. 2014 

 

 

Noaptea muzeelor în Caraș-Severin 

 

 

În data de 17 mai se va desfășura Noaptea Europeană a Muzeelor. La această manifestare 

vor participa Muzeul Bantului Montan din Reșița și Muzeul Județean de Etnografie și al 

Regimentului de Graniță din Caransebeș. 

Muzeul Bantului Montan din Reșița și Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de 

Graniță se alătură și anul acesta unui amplu eveniment cultural european cunoscut până anul 

trecut ca Nopatea Albă a Muzeelor, anul acesta derulându-se sub mottoul Noaptea Europeană 

http://uzp.org.ro/noaptea-europeana-muzeelor-la-caransebes-editia-x-17-mai-2014/
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a Muzeelor. Cele două muzee cărășene au propus expoziții tematice proprii. Astfel,Muzeul 

din Caransebeș va avea tematica Imperium Romanum și anume moștenirea cultural-istorică a 

civilizației romane de pe teritoriul județului Caraș-Severin. Porțile instituției vor fi deschise 

între orele 16.00 și 6.00 dimineața. Muzeul reșițean va desfășura acest eveniment sub numele 

de Porți deschise la Muzeul Banatului Montan și propune o serie de expoziții temporare din 

domeniul artistic, mineralogic și etnografic. Cei care vor să viziteze exponatele o pot face 

între orele 18.30 și 23.30. 

Evenimentul Noaptea Europeană a Muzeelor a fost iniţiat de Ministerul Culturii şi 

Comunicării din Franţa şi se află la a zecea ediţie. Este patronat, în mod tradiţional, de 

Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor. Aproximativ 3.000 

de muzee din Europa sărbătoresc anual evenimentul. Reţeaua Naţională a Muzeelor din 

România este partener oficial al evenimentului la nivel internațional, asigurând o promovare 

amplă și coerentă a activităților organizate de muzeele românești. Proiectul “Noaptea 

Muzeelor 2014. Aceeași noapte, scenarii diferite” este coordonat de Rețeaua Națională a 

Muzeelor din România și este finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. 

Sursa: http://vesttv-resita.ro/noaptea-muzeelor-in-caras-severin/, accesat în data de 23. 05 2014  

 

 

Cultura, torta în ,,Noaptea Muzeelor” 

 

La sfârşitul săptămânii trecute, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş a organizat o serie de acţiuni culturale. Joi, 15 mai, instituţia 

caransebeşeană de cultură a preluat un simpozion organizat, o lungă perioadă de timp, de 

Muzeul Banatului din Timişoara. Reuniunea arheologilor bănăţeni, aflată la ediţia cu 

numărul 31, a avut loc în sala special amenajată în acest scop la Rezervaţia Arheologică de 

la Tibiscum – Jupa, la manifestare participând toţi arheologii bănăţeni sau care au făcut 

cercetări arheologice în Banat, de la Muzeele din Timişoara, Reşiţa, Lugoj, Drobeta Turnu-

Severin şi din Arad.  

http://vesttv-resita.ro/noaptea-muzeelor-in-caras-severin/
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Vineri a fost amenajat spaţiul din curtea interioară a muzeului, pentru ca aceasta să 

poată găzdui Târgul Colecţionarilor de Antichităţi, acţiune la organizarea căreia au mai 

contribuit Primăria municipiului şi societatea „Gugulania Art”. Aici, colecţionarii au putut 

cumpăra, vinde sau doar admira lucruri vechi de consignaţie – tablouri, ceasuri, monede, 

obiecte din ceramică sau de uz casnic – din secolele XIX-XX. 

Momentul culminant al acestui adevărat maraton cultural l-a constituit evenimentul de 

sâmbătă – „Noaptea Europeană a Muzeelor”, Caransebeşul având privilegiul de a se număra 

printre cele zece oraşe înscrise la organizatorii francezi ai manifestării – Ministere de la 

Culture et de la Communication –, alături de Timişoara, Alba Iulia, Oradea, Bucureşti, Cluj-

Napoca, Ploieşti, Bacău, Braşov şi Constanţa. În total, la Reţeaua Naţională a Muzeelor din 

România s-au înscris 31 de instituţii care au găzduit această manifestare derulată la nivel 

european. 

La Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, cei 4.112 vizitatori, 

dintre care 75 la sută au fost persoane cu vârsta sub 30 de ani, ne-a informat Cristina Moisă, 

purtătorul de cuvânt al instituţiei, au admirat expoziţiile „Imperium Romanum”, „Casa 

pădurarului de la Marga”, „Din istoria Regimentului de Graniţă Româno-Bănăţean Nr. 13”, 

„Meşteşuguri tradiţionale în Banatul de Munte”, precum şi expoziţia de artă plastică a 

pictorului Ion Sălişteanu şi cea de icoane pe lemn şi sticlă. 

Anul acesta, la cea de a X-a ediţie a manifestării intitulate „Noaptea Europeană a 

Muzeelor”, ineditul a constat în faptul că cei interesaţi au făcut fotografii în incinta 

muzeului, pe care le-au trimis către o bază de date, automat, pe scena din curtea interioară a 

instituţiei, unde a fost montat un ecran gigant, rulând fotografii din incintele tuturor 

muzeelor din ţară şi străinătate, înscrise în acest program cultural. 

Sonia BERGER 

Sursa: http://www.7-zile.com/2014/05/22/cultura-torta-noaptea-muzeelor/, accesat în data de 23. 05 2014 

http://www.7-zile.com/2014/05/22/cultura-torta-noaptea-muzeelor/
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Aceeași noapte, scenarii diferite: două muzee din judeţ se alătură celor 

3000 din Europa care sărbătoresc Noaptea Muzeelor 2014 

Muzeele din Reşiţa şi Caransebeş au fost înscrise în circuitul care marchează Ziua 

Internaţională a Muzeelor, care se sărbătoreşte în fiecare an pe 18 mai. Evenimentele de 

amploare vor avea loc însă în noaptea care precede această zi, cu tematici diferite pentru 

fiecare instituţie de cultură în parte. 

Aflat deja la a zecea ediţie, Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment de succes 

iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa şi se desfăşoară sub coordonarea 

Consiliului Europei, a UNESCO și a Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM). 

 

Pictură, aparatură cinematografică şi boardgames 

Muzeul Banatului Montan din Reşiţa îşi aşteaptă vizitatorii la o întâlnire nocturnă 

pentru a admira colecțiile muzeului: colecția de mineralogie, colecția de picturi Mircea 

Vintilă, colecția Istoria scrisului. Asociația Cogito va vernisa o expoziție inedită de aparatură 

cinematografică, atât la nivel profesionist, cât și amator. De asemenea, Clubul de 

Boardgames al Casei de Cultura a Studenților din Reșița, coordonat de Asociația Cogito, va 

realiza o sesiune specială de boardgames pentru cei pasionați. 

Muzeul poate fi vizitat între orele 18.30 – 23.30. 

Imperiul Roman prinde viaţă la Caransebeş 

În cadrul evenimentului intitulat Imperium Romanum, Muzeul Judeţean de Etnografie 

şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş învită publicul la o piesă de teatru inedită, care îl 
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celebrează pe zeul Bacchus, zeul vegetației, viței de vie și al vinului, dar și al stărilor 

euforice. De asemenea, vizitatorii se vor delecta cu o expoziţie dedicată aşezării antice 

Tibiscum şi Imperiului Roman. 

Muzeul va fi deschis în intervalul 16.00 – 06.00. 

Aproximativ 3.000 de muzee din Europa sărbătoresc anual Noaptea Europeană a 

Muzeelor, desfăşurată în 2014 sub sloganul “Aceeaşi noapte, scenarii diferite”. Reţeaua 

Naţională a Muzeelor din România (RNMR) este partener oficial al evenimentului la nivel 

internațional, asigurând o promovare amplă și coerentă a activităților organizate de muzeele 

românești, în special prin intermediul site-ului creat în 2009, www.noapteamuzeelor.ro, dar și 

al unei campanii de promovare la nivel național. 

Diana Radu 

Sursă: http://www.reper24.ro/9/03/, accesat în data de 23. 05. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reper24.ro/9/03/
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CONFERINŢĂ DE PRESĂ 

23 IULIE 2013 

 

 

 

Stimate Domnule/ Stimată Doamnă, 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş va organiza 

miercuri, 23 iulie 2014, începând cu ora 10.00, o conferinţă de presă, în care vor fi 

prezentate activităţile înscrise în calendarul de activităţi aferente lunilor iulie – septembrie 

precum şi rezultatele descoperirilor arheologice din cadrul expediţiei din munţii de pe Valea 

Almăjului. 

 

Cu deosebit respect şi consideraţie, 

Consultant P.R., 

Cristina Moisă 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş 

Piaţa Gen. Ioan Dragalina, nr. 2 

Tel. : 0255512193 

E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com 
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ZIUA PORŢILOR DESCHISE PE ŞANTEIRUL 

ARHEOLOGIC TIBISCUM – JUPA 

27 IULIE 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a Universităţii de Vest din Timişoara va 

organiza Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa. 

Evenimentul va avea loc duminică, 27 iulie 2014, începând cu ora 10.00 

(deschiderea oficială). Între orele 10.30 - 13.00, instituţia cărăşană de cultură va realiza 

ghidajul în cadrul sitului arheologic (oraşul roman Tibiscum, castrul roman precum şi 

săpăturile efectuate în anul 2013).  

Publicul va fi delectat printr-un spectacol de dansuri populare (orele 13.00 – 14.00), 

ce va fi susținut de ansamblul folcloric Zestrea Gugulanilor, avându-l coregraf pe domnul 

Simion Dragalina. Acest moment artistic va fi organizat pe scena din interiorul sitului 

arheologic Tibiscum.  

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 valorficare 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 acestui eveniment nu vor lipsi tradiţionalii mici de Deva. 

Intrarea este liberă! 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

 

Evenimente organizate de muzeul din Caransebeş 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Universităţii de Vest din Timişoara, va organiza 

duminică, 27 iulie, „Ziua porţilor deschise“ la şantierul arheologic Tibiscum - Jupa. Instituţia 

cărăşeană de cultură va realiza ghidajul în cadrul sitului arheologic (oraşul roman Tibiscum, 

castrul roman, precum şi săpăturile efectuate în anul 2013). La acest eveniment, unde intrarea 

va fi liberă, va fi prezentat şi un spectacol de dansuri populare ce va fi susţinut de ansamblul 

folcloric „Zestrea Gugulanilor“, avându-l coregraf pe Simion Dragalina. Acest moment 

artistic va fi organizat pe scena din interiorul sitului arheologic Tibiscum. Scopul acestui 

eveniment este acela de a atrage un număr cât mai mare de turişti dornici să viziteze situl 

arheologic Tibiscum - Jupa şi de a capta atenţia opiniei publice pentru o mai bună valorificare 

istorică şi turistică a acestuia. Cei interesaţi vor avea posibilitatea de a vedea şi felul în care se 

desfăşoară o zi din viaţa unui arheolog. Tot de către Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al 

Muzeului Naţional de Istorie a României, va fi organizat vernisajul expoziţiei „100 de ani de 

la declanşarea Primului Război Mondial“.  

Evenimentul comemorativ va avea loc luni, 28 iulie, ora 13:00, în sala de expoziţii 

temporare de la parter a instituţiei de cultură. Anul acesta se împlineşte un secol de la 

declanşarea Primului Război Mondial şi prin această manifestare, managerul Muzeului 

Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, Adrian Ardeţ, şi-a propus 

să surprindă partea nevăzută a războiului, sentimentele şi trăirile combatanţilor, aduse în 

actualitate printr-o serie de documente, fotografii şi însemnări, prezentate publicului. 

Exponatele fac parte din colecţia personală a domnului Gheorghe Rancu, profesor de pe 

Valea Almăjului, pasionat de istorie. Expoziţia temporară va fi deschisă publicului în 

perioada 28 iulie - 1 septembrie 2014, program de vizitare: marţi - duminică, între orele 

10:00-18:00. (Diac. Pavel Canea) 
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Sursa: http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/evenimente-organizate-de-muzeul-din-caransebes, 

accesat în data de 1 august 2014 

Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa 

Persoanele interesate să cunoască munca arheologilor, de la săpături până la punerea în 

valoare a pieselor descoperite, o pot face astăzi la Caransebeș. Muzeul Judeţean de Etnografie 

şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş organizează, începând cu ora 10.00, Ziua porţilor 

deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa.  

 

Între orele 10.30 – 13.00, instituţia cărăşană de cultură va realiza ghidajul în cadrul 

sitului arheologic (oraşul roman Tibiscum, castrul roman precum şi săpăturile efectuate în 

anul 2013). 

Publicul va fi delectat printr-un spectacol de dansuri populare (orele 13.00 – 14.00), ce va fi 

susținut de ansamblul folcloric Zestrea Gugulanilor, avându-l coregraf pe Simion Dragalina. 

Scopul manifestării 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, se precizează într-un comunicat de presă al 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş. 

Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa este organizată cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a Universităţii de Vest din Timişoara. 

Sursa: http://www.reper24.ro/ziua-portilor-deschise-la-santierul-arheologic-tibiscum-

jupa/, accesat în data de 1 august 2014 

 

Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa 

 

http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/evenimente-organizate-de-muzeul-din-caransebes
http://www.reper24.ro/ziua-portilor-deschise-la-santierul-arheologic-tibiscum-jupa/
http://www.reper24.ro/ziua-portilor-deschise-la-santierul-arheologic-tibiscum-jupa/
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Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a Universităţii de Vest din Timişoara va organiza Ziua 

porţilor deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa. 

Evenimentul va avea loc duminică, 27 iulie 2014, începând cu ora 10.00 (deschiderea 

oficială). Între orele 10.30 – 13.00, instituţia cărăşană de cultură va realiza ghidajul în cadrul 

sitului arheologic (oraşul roman Tibiscum, castrul roman precum şi săpăturile efectuate în 

anul 2013). 

Publicul va fi delectat printr-un spectacol de dansuri populare (orele 13.00 – 14.00), 

ce va fi susținut de ansamblul folcloric Zestrea Gugulanilor, avându-l coregraf pe domnul 

Simion Dragalina. Acest moment artistic va fi organizat pe scena din interiorul sitului 

arheologic Tibiscum. 

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 valorficare 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 acestui eveniment nu vor lipsi tradiţionalii mici de Deva. 

Intrarea este liberă! 

Manager, 

dr. Adrian Ardeţ 

Consultant P.R., 

Cristina Moisă 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş 

Piaţa Gen. Ioan Dragalina, nr. 2 

Tel.: 0255 512 193 

E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com 

Sursa: https://cimec.wordpress.com/2014/07/24/ziua-portilor-deschise-la-santierul-arheologic-tibiscum-jupa/, 

accesat în data de 1 august 2014 

 

Castrul de la Tibiscum şi-a deschis porţile de bunăvoie 

Duminică, 27 iulie, în Rezervaţia Arheologică de la Tibiscum, cel mai important parc 

arheologic din Banat, s-a desfăşurat cea de a doua ediţie a manifestării intitulate „Ziua 

porţilor deschise pe Şantierul Arheologic Tibiscum – Jupa”. 

mailto:mjergcaransebes@yahoo.com
https://cimec.wordpress.com/2014/07/24/ziua-portilor-deschise-la-santierul-arheologic-tibiscum-jupa/
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Ca şi anul trecut, şi de această dată, organizatorii – Muzeul Judeţean de Etnografie şi 

al Regimentului de Graniţă Caransebeş, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Universitatea de 

Vest Timişoara – au deschis porţile sitului şi au prezentat vizitatorilor cercetările efectuate de 

colectivul de nouă membri, conduşi de directorul Muzeului din municipiu, dr. Adrian Ardeţ, 

colectiv care reprezintă legătura pe care această instituţie o are cu Universitatea de Vest din 

Timişoara. „Împreună cu colegii noştri, avem deschise în această vară trei zone unde 

investigăm. La nord de castrul roman, unul dintre colegii mei de la Timişoara a descoperit o 

clădire deosebit de mare şi aşteptăm rezultatele. În cealaltă secţiune, colega Doina Benea, 

împreună cu Simona Regep intenţionează să cerceteze zona legată de viaţa cotidiană a 

soldatului, în castrul de la Tibiscum. Ele au descoperit urmele unor barăci şi, în această vară, 

vor să tragă concluziile cercetărilor din anii precedenţi. Lavinia Grumeza, Dimitrie Negrei şi 

Lucia-Carmen Ardeţ, de la Muzeul caransebeşean, au deschis cercetarea în zona 

municipiului, unde intenţionează să pună în valoare o nouă clădire romană, pe care au 

descoperit-o în urmă cu câţiva ani, dar săpăturile se vor extinde, pentru a surprinde 

elementele arhitectonice din cadrul acestei construcţii”, a spus dr. Adrian Ardeţ. 

După ce vizitatorii din Caransebeş, dar şi din localităţile din jur, au putut vedea 

exponatele şi au asistat la demonstraţiile practice efectuate de colectivul Muzeului Judeţean 

de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, ei au urmărit un spectacol de muzică şi dansuri 

populare susţinut de Ansamblul „Zestrea Gugulanilor”, coregraf Simion Dragalina, 

delectându-se cu tradiţionalii Mici de Deva comercializaţi în incinta Rezervaţiei Arheologice 

Tibiscum. 

Mădălina DOMAN 

Sursa: http://www.7-zile.com/2014/07/31/castrul-de-la-tibiscum-si-deschis-portile-de-bunavoie/, accesat în data 

de 1 august 2014 

http://www.7-zile.com/2014/07/31/castrul-de-la-tibiscum-si-deschis-portile-de-bunavoie/
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http://i-ziare.ro/ziarul-7-zile-caransebes/caras-severin/castrul-de-la-tibiscum-si-a-deschis-portile-de-bunavoie-

1241907, accesat în data de 1 august 2014 

 

Ziua Portilor Deschise 

 

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes 

Santierul Arheologic Tibiscum - Jupa 

27 iulie 2014 

 

Sursa: http://sanuuitam.blogspot.ro/2014/07/ziua-portilor-deschise.html, accesat în data de 1 august 2014 

 

 

 

Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a Universităţii de Vest din Timişoara, organizează 

duminică, 27 iulie 2014, începând cu ora 10.00 "Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic 

Tibiscum – Jupa".  

http://i-ziare.ro/ziarul-7-zile-caransebes/caras-severin/castrul-de-la-tibiscum-si-a-deschis-portile-de-bunavoie-1241907
http://i-ziare.ro/ziarul-7-zile-caransebes/caras-severin/castrul-de-la-tibiscum-si-a-deschis-portile-de-bunavoie-1241907
http://sanuuitam.blogspot.ro/2014/07/ziua-portilor-deschise.html
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Între orele 10.30 - 13.00, instituţia cărăşană de cultură va realiza ghidajul în cadrul 

sitului arheologic (oraşul roman Tibiscum, castrul roman precum şi săpăturile efectuate în 

anul 2013).  

Publicul va fi delectat printr-un spectacol de dansuri populare (orele 13.00 – 14.00), 

ce va fi susținut de ansamblul folcloric Zestrea Gugulanilor, avându-l coregraf pe domnul 

Simion Dragalina. Acest moment artistic va fi organizat pe scena din interiorul sitului 

arheologic Tibiscum.  

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 valorficare istorică şi turistică a acestuia. Cei interesați vor avea 

posibilitatea de a vedea felul în care se desfăşoară o zi din viaţa unui arheolog.  

Intrarea este liberă! 

 

Sursa: http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=699, accesat în data de 1 august 2014 

 

Experienta unica. Santierul Tibiscum de la Jupa, isi deschide portile 

pentru amatorii de arheologie 

 

Santierul arheologic de la Jupa isi deschide portile, duminica, pentru toti amatorii de 

arheologie. 

Evenimentul este organizat de Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita 

Caransebes, cu sprijinul Consiliului Judetean Caras-Severin si al Universitatii de Vest din 

Timisoara. Santierul va fi deschis incepand cu ora 10:00. Intre orele 10:30 - 13:00, institutia 

carasana de cultura va realiza ghidajul in cadrul sitului arheologic (orasul roman Tibiscum, 

castrul roman, precum si sapaturile efectuate in anul 2013). Publicul va fi delectat printr-un 

spectacol de dansuri populare (orele 13:00 – 14:00), ce va fi sustinut de ansamblul folcloric 

Zestrea Gugulanilor, avandu-l coregraf pe domnul Simion Dragalina. Acest moment artistic 

va fi organizat pe scena din interiorul sitului arheologic Tibiscum.  

"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 valorficare istorica si turistica a acestuia. Cei interesati vor avea 

http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=699
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posibilitatea de a vedea felul in care se desfasoara o zi din viata unui arheolog. Intrarea este 

libera!", au anuntat reprezentantii muzeului din Caransebes. 

 

Sursa: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1801-experienta-unica-santierul-tibiscum-de-la-jupa-isi-

deschide-portile-pentru-amatorii-de-arheologie, accesat în data de 1 august 2014 

 

Vizită la Tibiscum 

Duminica incepand cu ora 10, la cel mai mare sit arheologic din Banat, situl 

Tibiscum-Jupa, conducerea muzeului din Caransebes a organizat ziua portilor deschise. 

Pentru a intregi atractiile pentru o vizita la Jupa a fost pregetit un spectacol folcloric si multe, 

multe alte atractii. Este pentru al doilea an consecutiv cand se organizeaza la Jupa ziua 

portilor deschise 

 

Sursa: http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=8979, accesat în data de 1 

august 2014 (reportaj audio-video) 

 

 

 

 

Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic 

Tibiscum – Jupa 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a Universităţii de Vest din Timişoara va organiza Ziua 

porţilor deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa. 

Evenimentul va avea loc duminică, 27 iulie 2014, începând cu ora 10.00 (deschiderea 

oficială). Între orele 10.30 – 13.00, instituţia cărăşană de cultură va realiza ghidajul în cadrul 

http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1801-experienta-unica-santierul-tibiscum-de-la-jupa-isi-deschide-portile-pentru-amatorii-de-arheologie
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1801-experienta-unica-santierul-tibiscum-de-la-jupa-isi-deschide-portile-pentru-amatorii-de-arheologie
http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=8979
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sitului arheologic (oraşul roman Tibiscum, castrul roman precum şi săpăturile efectuate în 

anul 2013). 

Publicul va fi delectat printr-un spectacol de dansuri populare (orele 13.00 – 14.00), 

ce va fi susținut de ansamblul folcloric Zestrea Gugulanilor, avându-l coregraf pe domnul 

Simion Dragalina. Acest moment artistic va fi organizat pe scena din interiorul sitului 

arheologic Tibiscum. 

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 valorficare istorică şi turistică a acestuia. Cei interesați vor avea 

posibilitatea de a vedea felul în care se desfăşoară o zi din viaţa unui arheolog. 

Intrarea este liberă! 

Sursa: http://uzp.org.ro/evenimente-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes/, 

accesat în data de 1 august 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uzp.org.ro/evenimente-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes/
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VERNISAJUL EXPOZIŢIEI 

100 DE ANI DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI 

RĂZBOI MONDIAL 

28 IULIE 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Muzeului Naţional de Istorie a României 

va organiza vernisajul expoziţiei 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. 

Evenimentul comemorativ va avea loc luni, 28 iulie 2014, ora 13.00, în sala de expoziţii 

temporare de la parter a instituţiei de cultură. 

Anul acesta se împlineşte un secol de la declanşarea Primului Război Mondial. 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 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.  

Expoziţia temporară va fi deschisă publicului în perioada 28 iulie - 1 septembrie 

2014, program de vizitare: marţi – duminică, între orele 10.00 – 18.00. 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

 

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI 

100 DE ANI DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Universităţii de Vest din Timişoara, va organiza 

duminică, 27 iulie, „Ziua porţilor deschise“ la şantierul arheologic Tibiscum - Jupa. Instituţia 

cărăşeană de cultură va realiza ghidajul în cadrul sitului arheologic (oraşul roman Tibiscum, 

castrul roman, precum şi săpăturile efectuate în anul 2013). La acest eveniment, unde intrarea 

va fi liberă, va fi prezentat şi un spectacol de dansuri populare ce va fi susţinut de ansamblul 

folcloric „Zestrea Gugulanilor“, avându-l coregraf pe Simion Dragalina. Acest moment 

artistic va fi organizat pe scena din interiorul sitului arheologic Tibiscum. Scopul acestui 

eveniment este acela de a atrage un număr cât mai mare de turişti dornici să viziteze situl 

arheologic Tibiscum - Jupa şi de a capta atenţia opiniei publice pentru o mai bună valorificare 

istorică şi turistică a acestuia.  

Cei interesaţi vor avea posibilitatea de a vedea şi felul în care se desfăşoară o zi din 

viaţa unui arheolog. Tot de către Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Muzeului Naţional 

de Istorie a României, va fi organizat vernisajul expoziţiei „100 de ani de la declanşarea 

Primului Război Mondial“. Evenimentul comemorativ va avea loc luni, 28 iulie, ora 13:00, în 

sala de expoziţii temporare de la parter a instituţiei de cultură.  

Anul acesta se împlineşte un secol de la declanşarea Primului Război Mondial şi prin 

această manifestare, managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş, Adrian Ardeţ, şi-a propus să surprindă partea nevăzută a războiului, 

sentimentele şi trăirile combatanţilor, aduse în actualitate printr-o serie de documente, 

fotografii şi însemnări, prezentate publicului. Exponatele fac parte din colecţia personală a 

domnului Gheorghe Rancu, profesor de pe Valea Almăjului, pasionat de istorie. Expoziţia 

temporară va fi deschisă publicului în perioada 28 iulie - 1 septembrie 2014, program de 

vizitare: marţi - duminică, între orele 10:00-18:00. (Diac. Pavel Canea) 
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Sursa: http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/evenimente-organizate-de-muzeul-din-caransebes, accesat în 

data de 1 august 2014 

 

 

 

Caransebeş: Expoziția 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Muzeului Naţional de Istorie a României va organiza 

vernisajul expoziţiei 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Evenimentul 

comemorativ va avea loc luni, 28 iulie 2014, ora 13.00, în sala de expoziţii temporare de la 

parter a instituţiei de cultură. 

 

Anul acesta se împlineşte un secol de la declanşarea Primului Război Mondial. 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 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. 

Expoziţia temporară va fi deschisă publicului în perioada 28 iulie – 1 septembrie 2014, 

program de vizitare: marţi – duminică, între orele 10.00 – 18.00. 

Manager, 

http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/evenimente-organizate-de-muzeul-din-caransebes
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dr. Adrian Ardeţ 

Consultant P.R., 

Cristina Moisă 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş 

Piaţa Gen. Ioan Dragalina, nr. 2 

Tel.: 0255 512 193 

E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com 

 

Sursa: https://cimec.files.wordpress.com/2014/07/afis-vernisaj-expozitie-imagine.jpg, accesat în data de 1 

august 2014 

 

 

 

Documente, fotografii si alte insemnari expuse public. Expozitie la o suta de 

ani de la declansarea Primului Razboi Mondial 

 

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes, cu sprijinul 

Consiliului Judetean Caras-Severin si al Muzeului National de Istorie a Romaniei, va 

organiza vernisajul expozitiei "100 de ani de la declansarea Primului Razboi Mondial". 

Evenimentul comemorativ va avea loc luni, 28 iulie 2014, ora 13.00, in sala de expozitii 

temporare de la parter a institutiei de cultura. Anul acesta se implineste un secol de la 

declansarea Primului Razboi Mondial. 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 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. Expozitia temporara va fi deschisa publicului in 

perioada 28 iulie - 1 septembrie 2014, program de vizitare: marti – duminica, intre orele 

10.00 – 18.00. 

 

Sursa: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1797-documente-fotografii-si-alte-insemnari-expuse-public-

expozitie-la-o-suta-de-ani-de-la-declansarea-primului-razboi-mondial, accesat în data de 1 august 2014 

 

https://cimec.files.wordpress.com/2014/07/afis-vernisaj-expozitie-imagine.jpg
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1797-documente-fotografii-si-alte-insemnari-expuse-public-expozitie-la-o-suta-de-ani-de-la-declansarea-primului-razboi-mondial
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1797-documente-fotografii-si-alte-insemnari-expuse-public-expozitie-la-o-suta-de-ani-de-la-declansarea-primului-razboi-mondial
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100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Muzeului Naţional de Istorie a României va organiza 

vernisajul expoziţiei 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Evenimentul 

comemorativ va avea loc luni, 28 iulie 2014, ora 13.00, în sala de expoziţii temporare de la 

parter a instituţiei de cultură. Anul acesta se împlineşte un secol de la declanşarea Primului 

Război Mondial. 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 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. Expoziţia temporară va fi deschisă publicului în perioada 28 iulie – 1 septembrie 

2014, program de vizitare: marţi – duminică, între orele 10.00 – 18.00. 

Manager, 

Dr. Adrian Ardeţ 

Consultant P.R., 

Cristina Moisă 

Sursa: http://uzp.org.ro/evenimente-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes/, 

accesat în data de 1 august 2014 

 

 

 

 

 

Primul Război Mondial, în vernisaj la Caransebeș 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, a găzduit săptămâna 

aceasta vernisajul expoziţiei „100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial”. 

Obiectele aflate în sala de expoziţii temporare de la parterul Muzeului Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş sunt din colecţia personală a prof. 

Gheorghe Rancu. Acesta a spus că la începutul carierei, în 1964, când a fost repartizat la 

Şopotu Vechi, a încercat doar să-şi facă datoria de dascăl, pentru ca mai apoi să ia pilda unor 

http://uzp.org.ro/evenimente-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes/
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înaintaşi ai săi, care au scormonit în istoria locului şi au obţinut documente care au ajuns până 

la noi. 

Conform amfitrionului manifestării, directorul muzeului, dr. Adrian Ardeţ, expoziţia a 

întreceut cu mult acest gen de acţiuni. „Profesorul Gheorghe Rancu, din Şopotu Vechi, a adus 

la Caransebeş o parte din documentele pe care a reuşit să le adune şi păstreze cu atâta migală 

şi pasiune, încât ele să fie prezente aici şi acum”, a precizat acesta. 

 

Le-a vorbit celor prezenţi – reprezentanţi ai administraţiei locale, ai muzeului, cadre 

didactice sau pur şi simplu iubitori de istorie din municipiu și venerabilul istoric Liviu Groza. 

„Am rămas foarte plăcut impresionat când am fost în casa profesorului Gheorghe Rancu, la 

Şopotu Vechi, o casă pe care, prin munca sa deosebită, strângând tot ce se putea strânge, a 

transformat-o în muzeu. Acolo, în Valea Almăjului, este, dacă vreţi să-i spunem aşa, o 

«boală» ca fiecare profesor să aibă un muzeu în casa lui. Ca fost militar, privesc exponatele 

de aici şi mă cutremur la gândul cine a folosit această baionetă, cine a folosit lada de război 

cu ustensilele de bărbierit, cine a scris şi cine a primit scrisorile prezentate aici…”, a spus 

istoricul caransebeşean. 
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În muzeul organizat în casa proprie, prof. Gheorghe Rancu a adunat, în afară de 

lucruri mari, peste 2.000 de obiecte mărunte, care pot fi expuse în vitrine. Din Primul Război 

Mondial, deţine o colecţie de peste 160 de scrisori, scrise de pe front sau primite de ostaşi de 

acasă, şi în jur de 300 de fotografii ale celor care au participat la lupte. 

Cel care a pus, cu generozitate, la dispoziţia publicului caransebeşean obiecte din 

colecţia proprie a făcut o scurtă prezentare a acestora. În vitrine se află o ladă a soldatului, 

păstrată de o bătrână din Bănia, căreia i-au murit pe front ambii copii şi care conţine ceea ce 

astăzi s-ar numi o trusă de bărbierit – brici, un pămătuf şi un săpun, lada fiind folosită de tată 

în Primul Război şi de fiu în cea de a doua conflagraţie mondială. De asemenea, mai sunt 

expuse o baionetă, o cască, cartuşe şi bidoane, toate găsite pe teritoriul Văii Almăjului, cel 

mai neobişnuit obiect fiind însă un săculeţ cu tricolor, în care, de obicei, era pus pământ 

românesc şi pe care soldaţii îl purtau atârnat la gât. Expozia mai cuprinde medalii, vederi, 

fotografii, carnete de însemnări, scrisori, o tabacheră şi o brichetă care au aparţinut unor 

ofiţeri. 

Manifestarea a fost organizată de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului 

de Graniţă Caransebeş, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Muzeul Naţional de Istorie a 

României. 

 

Sursa: http://www.reper24.ro/primul-razboi-mondial-in-vernisaj-la-caransebes/, accesat în data de 1 august 2014 

 

 

Documente, fotografii si alte insemnari expuse public. Expozitie la o suta de 

ani de la declansarea Primului Razboi Mondial 

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes, cu sprijinul 

Consiliului Judetean Caras-Severin si al Muzeului National de Istorie a Romaniei, va 

organiza vernisajul expozitiei "100 de ani de la declansarea Primului Razboi Mondial". 

Evenimentul comemorativ va avea loc luni, 28 iulie 2014, ora 13.00, in sala de 

expozitii temporare de la parter a institutiei de cultura. Anul acesta se implineste un secol de 

la declansarea Primului Razboi Mondial. 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 

http://www.reper24.ro/primul-razboi-mondial-in-vernisaj-la-caransebes/
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in actualitate printr-o serie de 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.  

Expozitia temporara va fi deschisa publicului in perioada 28 iulie - 1 septembrie 2014, 

program de vizitare: marti – duminica, intre orele 10.00 – 18.00. 

 

Surse: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1797-documente-fotografii-si-alte-insemnari-expuse-public-

expozitie-la-o-suta-de-ani-de-la-declansarea-primului-razboi-mondial, accesat în data de 1 august 2014 

http://www.ziarelive.ro/stiri/documente-fotografii-si-alte-insemnari-expuse-public-expozitie-la-o-suta-de-ani-

de-la-declansarea-primului-razboi-mondial.html, accesat în data de 1 august 2014 

 

 

 

Expoziţie la muzeul din Caransebeş 

In acest an se implinesc 100 de ani de la Primul razboi Mondial, pentru a amarca acest 

moment la Muzeul De Etnografie si al Regimentului de Granita din Caransebes luni va fi 

vernisata o expozitie care marcheaza 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. 

Sursa: http://btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=8982, (reportaj audio-video), 

accesat în data de 1 august 2014 

La 100 de ani, doua ore si cinci minute de la izbucnirea Primului Razboi 

Mondial 

„Astăzi, 28 iulie, se împlinesc 100 de ani, două ore şi cinci minute de la Declaraţia-

telegramă de război pe care Austro-Ungaria a trimis-o primului-ministru al Serbiei, după 

ultimatumul din 23 iulie, abia apoi fiind anunţată Ambasada Serbiei”, au fost cuvintele cu 

care dr. Adrian Ardeţ, directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă, a deschis vernisajul expoziţiei „100 de ani de la declanşarea Primului Război 

Mondial”, eveniment găzduit de instituţia de cultură din Caransebeş. 

După ce a transmis salutul Consiliului Judeţean, amfitrionul manifestării a mai spus 

că această expoziţie întrece cu mult acest gen de acţiuni. „Astăzi, profesorul Gheorghe 

Rancu, din Şopotu Vechi, a adus la Caransebeş o parte din documentele pe care a reuşit să le 

http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1797-documente-fotografii-si-alte-insemnari-expuse-public-expozitie-la-o-suta-de-ani-de-la-declansarea-primului-razboi-mondial
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/1797-documente-fotografii-si-alte-insemnari-expuse-public-expozitie-la-o-suta-de-ani-de-la-declansarea-primului-razboi-mondial
http://www.ziarelive.ro/stiri/documente-fotografii-si-alte-insemnari-expuse-public-expozitie-la-o-suta-de-ani-de-la-declansarea-primului-razboi-mondial.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/documente-fotografii-si-alte-insemnari-expuse-public-expozitie-la-o-suta-de-ani-de-la-declansarea-primului-razboi-mondial.html
http://btv.ro/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=8982
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adune şi păstreze cu atâta migală şi pasiune, încât ele să fie prezente aici şi acum”, a mai spus 

dr. Adrian Ardeţ. 

În continuare, le-a vorbit celor prezenţi – reprezentanţi ai administraţiei locale, ai 

muzeului, cadre didactice sau pur şi simplu iubitori de istorie din municipiu – venerabilul 

istoric Liviu Groza. „Am rămas foarte plăcut impresionat când am fost în casa profesorului 

Gheorghe Rancu, la Şopotu Vechi, o casă pe care, prin munca sa deosebită, strângând tot ce 

se putea strânge, a transformat-o în muzeu. Acolo, în Valea Almăjului, este, dacă vreţi să-i 

spunem aşa, o «boală» ca fiecare profesor să aibă un muzeu în casa lui. Ca fost militar, 

privesc exponatele de aici şi mă cutremur la gândul cine a folosit această baionetă, cine a 

folosit lada de război cu ustensilele de bărbierit, cine a scris şi cine a primit scrisorile 

prezentate aici… Iată prin ce se ridică la un nivel extrem de înalt această expoziţie, având în 

vedere originalitatea documentelor – scrisori, fotografii sau un carnet cu poezii –, care scot în 

evidenţă atât activitatea ostaşilor din Valea Almăjului participanţi la Primul Război Mondial, 

cât şi a «soldatului» care a vegheat la strângerea acestor documente”, a spus istoricul 

caransebeşean. 

Liviu Groza a mai spus că Valea Almăjului a dat cei mai mulţi ofiţeri, subofiţeri şi 

generali în război. „Cum treci de Prigor, intri într-o lume de basm, o lume de basm întreţinută 

de aceşti oameni devotaţi activităţii lor, iar profesorul Gheorghe Rancu ne prezintă, prin 

această expoziţie, o avere”, a adăugat venerabilul istoric. 

 

Aşa cum am mai spus, obiectele aflate în sala de expoziţii temporare de la parterul 

Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş sunt din colecţia 
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personală a prof. Gheorghe Rancu. Acesta a spus că la începutul carierei, în 1964, când a fost 

repartizat la Şopotu Vechi, a încercat doar să-şi facă datoria de dascăl, pentru ca mai apoi să 

ia pilda unor înaintaşi ai săi, care au scormonit în istoria locului şi au obţinut documente care 

au ajuns până la noi. 

 

În muzeul organizat în casa proprie, prof. Gheorghe Rancu a adunat, în afară de 

lucruri mari, peste 2.000 de obiecte mărunte, care pot fi expuse în vitrine. Din Primul Război 

Mondial, deţine o colecţie de peste 160 de scrisori, scrise de pe front sau primite de ostaşi de 

acasă, şi în jur de 300 de fotografii ale celor care au participat la lupte. 

 

Cel care a pus, cu generozitate, la dispoziţia publicului caransebeşean obiecte din 

colecţia proprie a făcut o scurtă prezentare a acestora. În vitrine se află o ladă a soldatului, 

păstrată de o bătrână din Bănia, căreia i-au murit pe front ambii copii şi care conţine ceea ce 

astăzi s-ar numi o trusă de bărbierit – brici, un pămătuf şi un săpun, lada fiind folosită de tată 

în Primul Război, şi de fiu în cea de a doua conflagraţie mondială. De asemenea, mai sunt 

expuse o baionetă, o cască, cartuşe şi bidoane, toate găsite pe teritoriul Văii Almăjului, cel 

mai neobişnuit obiect fiind însă un săculeţ cu tricolor, în care, de obicei, era pus pământ 

românesc şi pe care soldaţii îl purtau atârnat la gât. Expozia mai cuprinde medalii, vederi, 

fotografii, carnete de însemnări, scrisori, o tabacheră şi o brichetă care au aparţinut unor 

ofiţeri. 

 

Referitor la harta Banatului Istoric, din 1915, expusă pe un perete, istoricul Liviu 

Groza a ţinut să facă o precizare deosebit de interesantă. „Despre soarta Voivodinei, vă pot 

spune că delegaţia care a plecat la Conferinţa de la Paris a luat cu ea un maldăr de documente 

cu care să sprijine cererea ca Banatul să fie dat în întregime la România Mare. Sârbii au 

invocat însă faptul că graniţa ar fi prea aproape de capitala Belgrad şi atunci s-a hotărât să se 
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stabilească graniţa de vest a ţării noastre astfel încât din România, tunul cu cel mai mare 

calibru din acea vreme să nu poată să tragă până la Belgrad. Aşa am pierdut Voivodina…”, a 

spus Liviu Groza. 

 

Manifestarea a fost organizată de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului 

de Graniţă Caransebeş, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Muzeul Naţional de Istorie a 

României. 

 

Bogdan NAUM 

 

Sursa: http://www.7-zile.com/2014/07/31/la-100-de-ani-doua-ore-si-cinci-minute-de-la-izbucnirea-primului-

razboi-mondial/#more-22305, accesat în data de 1 august 2014-10-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7-zile.com/2014/07/31/la-100-de-ani-doua-ore-si-cinci-minute-de-la-izbucnirea-primului-razboi-mondial/#more-22305
http://www.7-zile.com/2014/07/31/la-100-de-ani-doua-ore-si-cinci-minute-de-la-izbucnirea-primului-razboi-mondial/#more-22305
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MASĂ ROTUNDĂ 

IMPORTANŢA IMNULUI NAŢIONAL ÎN 

CONŞTIINŢA ROMÂNEASCĂ 

29 IULIE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin a Prefecturii judeţului Caraş-Severin şi a 

Direcţiei pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Caraş-Severin va 

organiza o masă rotundă cu titlul Importanţa imnului naţional în conştiinţa românească.  

Va conferenţia dr. fil. Liubiţa Raichici, directorul Direcţiei pentru Cultură Culte şi 

Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Caraş-Severin şi dr. Adrian Ardeţ, managerul 

Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş. 

Acţiunea va avea loc marţi, 29 iulie 2014, începând cu ora 11.00, în sala de 

conferinţe din cadrul Rezervaţiei Arheologice Tibiscum – Jupa. 

Intrarea este liberă! 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

 

Importanţa Imnului Naţional 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin a Prefecturii judeţului Caraş-Severin şi a Direcţiei pentru 

Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Caraş-Severin va organiza o masă 

rotundă cu titlul Importanţa imnului naţional în conştiinţa românească. 

 

Va conferenţia dr. fil. Liubiţa Raichici, directorul Direcţiei pentru Cultură Culte şi 

Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Caraş-Severin şi dr. Adrian Ardeţ, managerul 

Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş. 

Acţiunea va avea loc marţi, 29 iulie 2014, începând cu ora 11.00, în sala de conferinţe 

din cadrul Rezervaţiei Arheologice Tibiscum – Jupa. 

Manager, 

Dr. Adrian Ardeţ 

Consultant P.R., 

Cristina Moisă 
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Sursa: http://uzp.org.ro/importanta-imnului-national/, accesat în data de 7 august 2014 

 

Imnul National si constiinta româneasca 

La mijlocul saptamânii trecute, Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de 

Granita Caransebes, cu sprijinul Consiliului Judetean Caras-Severin, al Prefecturii judetului 

Caras-Severin si al Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a judetului 

Caras-Severin a organizat o masa rotunda cu titlul ,,Importanta Imnului National în constiinta 

româneasca”. În cadrul acestei actiuni, care a avut loc în sala de conferinte de la Rezervatia 

Arheologica Tibiscum – Jupa, a conferentiat dr. fil. Liubita Raichici, directorul Directiei 

pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a judetului Caras-Severin, si dr. Adrian 

Ardet, managerul Muzeului Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes. 

 

Prezent la manifestare, venerabilul istoric caransebesean Liviu Groza nu a scapat 

prilejul de a aduce completari nu doar interesante, ci si foarte utile, legate de Imnul National 

al României. (M. Doman) 

 

Surse: http://www.7-zile.com/2014/08/07/imnul-national-si-constiinta-romaneasca/, accesat în data de 7 august 

2014 

http://i-ziare.ro/ziarul-7-zile-caransebes/caras-severin/imnul-national-si-constiinta-romaneasca-1270211, accesat 

în data de 7 august 2014 

 

 

http://uzp.org.ro/importanta-imnului-national/
http://www.7-zile.com/2014/08/07/imnul-national-si-constiinta-romaneasca/
http://i-ziare.ro/ziarul-7-zile-caransebes/caras-severin/imnul-national-si-constiinta-romaneasca-1270211
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COLOCVIUL NAŢIONAL AL REGIMENTELOR 

ROMÂNEŞTI DE GRANIŢĂ 

EDIŢIA A III-A 

11 SEPTEMBRIE 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean de Caraş-Severin organizează a III-a ediţie a Colocviului 

Naţional al Regimentelor Româneşti de Graniţă.  

Evenimentul va avea loc joi, 11 septembrie 2014, începând cu ora 09.00, în Aula 

Musei Caransebesiensis de la etajul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş.  

În cadrul colocviului vor participa o serie de specialişti din centre universitare 

(Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca) şi muzee (Reşiţa, Caransebeş), care vor aduce în 

discuţie problematica acestui domeniu.  

Scopul întrunirii îl constituie identificarea trecutului unitar al graniţei militare 

austriece. 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean de Caraş-Severin organizează a III-a ediţie a Colocviului Naţional al 

Regimentelor Româneşti de Graniţă. 

 

Evenimentul va avea loc joi, 11 septembrie 2014, începând cu ora 09.00, în Aula 

Musei Caransebesiensis de la etajul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş. 

În cadrul colocviului vor participa o serie de specialişti din centre universitare 

(Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca) şi muzee (Reşiţa, Caransebeş), care vor aduce în 

discuţie problematica acestui domeniu. 

Scopul întrunirii îl constituie identificarea trecutului unitar al graniţei militare 

austriece. 

 

Consultant P.R., 

Cristina Moisă 

Tel.: 0255 512 193 
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E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com 

Sursa: http://uzp.org.ro/colocviul-national-al-regimentelor-romanesti-de-granita-editia-a-iii-a/, accesat în data de 

18 septembrie 2014 

 

 

 

La Caransebeş s-a vorbit despre graniţa militară austriacă 

 

Aula Musei Caransebesiensis, din cadrul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă Caransebeş, a găzduit joi, 11 septembrie, cea de a III-a ediţie a 

Colocviului Naţional al Regimentelor Româneşti de Graniţă, manifestare organizată cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

 

La colocviu au participat specialişti din centre universitare cum ar fi Bucureşti, 

Timişoara şi Cluj-Napoca, precum şi de la muzeele din Reşiţa şi Caransebeş, discuţiile 

abordând problematica acestui domeniu, scopul întrunirii constituindu-l identificarea 

trecutului unitar al graniţei militare austriece. 

 

După vizitarea expoziţiei „100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial”, a 

urmat discuţia propusă de prof. univ. dr. Miodrag Milin, de la Universitatea de Vest, şi 

Andrei Milin, de la Muzeul Banatului din Timişoara, cu tema „Clisura Dunării şi începuturile 

Comunismului în România”, după care dr. Laurenţiu Ovidiu Roşu, şeful Serviciului Judeţean 

Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, a vorbit despre structura şi valoarea documentară a 

Fondului Personal al învăţătorului Patrichie Puraci, din Iaz. 

  

În continuare, au susţinut comunicări directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă din Caransebeş, dr. Adrian Ardeţ – „Istoriografia Regimentului de 

Graniţă Nr. 13 de la Caransebeş”, prof. Pavel Panduru, venit de pe Valea Almăjului – „50 de 

ani de la moartea preotului Iosif Coriolan Buracu”, şi prof. Ion Cubin, directoul Şcolii din 

Zăvoi – „Grăniceri din Valea Bistrei”. 

 

mailto:mjergcaransebes@yahoo.com
http://uzp.org.ro/colocviul-national-al-regimentelor-romanesti-de-granita-editia-a-iii-a/
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În partea a doua a colocviului, au prezentat materiale prof. Mihai Vlădia – „Rolul 

şcolilor grănicereşti în formarea spiritului naţional în rândul ofiţerilor români. Studiu de caz – 

General Moise Groza”, prof. Gheorghe Rancu, venit şi el de pe Valea Almăjului – „Generalul 

Alexandru Lupu”, şi Bogdana Branca – „Religia elitelor militare româneşti din Regimentul 

Nr. 13 Caransebeş”. 

 

În încheiere, Ansamblul folcloric „Zestrea Gugulanilor”, coregraf Simion Dragalina, a 

prezentat un spectacol de dansuri populare. 

 

Ştefan ISAC 

 

Sursa: http://www.7-zile.com/2014/09/18/la-caransebes-s-vorbit-despre-granita-militara-austriaca/, accesat în 

data de 18 septembrie 2014 

 

La Caransebeş se discută problema graniţei 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul 

Consiliului Judeţean de Caraş-Severin, organizează joi, 11 septembrie, cu începere de la ora 

9, cea de a III-a ediţie a Colocviului Naţional al Regimentelor Româneşti de Graniţă. 

Evenimentul va avea loc în Aula Musei Caransebesiensis, de la etajul Muzeului Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş. 

http://www.7-zile.com/2014/09/18/la-caransebes-s-vorbit-despre-granita-militara-austriaca/
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La colocviu şi-au anunţat participarea o serie de specialişti din centre universitare cum 

ar fi Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca, precum şi de la muzeele din Reşiţa şi Caransebeş, 

care vor aduce în discuţie problematica acestui domeniu. 

Scopul întrunirii îl constituie identificarea trecutului unitar al graniţei militare 

austriece. (B. Naum) 

 

Surse: http://www.7-zile.com/2014/09/11/la-caransebes-se-discuta-problema-granitei/, accesat în data de 18 

septembrie 2014 

http://mail.resita.ro/index.php/actualitate/itemlist/tag/resita?start=150, accesat în data de 18 septembrie 2014 

 

REGIMENTELE DE GRANIȚĂ PREZENTATE LA MUZEUL DIN 

CARANSEBEȘ 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş a găzduit 

astăzi, cu sprijinul Consiliului Judeţean din Caraş-Severin, a III-a ediţie a Colocviului 

Naţional al Regimentelor Româneşti de Graniţă. Evenimentul, care a reunit o serie de 

specialiști din țară, a avut drept rol identificarea trecutului unitar al graniţei militare austriece, 

după cum ne-a menționat directorul muzeului Adrian Ardeț. La manifestare a fost prezent și 

cercetătorul Miodrag Milin, din cadrul Academiei Române, filiala Timișoara, care a precizat 

că zona de graniță a avut un rol deosebit și este de apreciat că se aduce în actualitate 

militantismul grănicerilor pentru cauza românească. În urma acestui eveniment muzeul din 

Caransebeș va edita o revistă în care să se materializeze lucrările colocviului, a precizat 

directorul instituției de cultură, Adrian Ardeț. 

 

(Cornelia Vlaicu) 

http://www.7-zile.com/2014/09/11/la-caransebes-se-discuta-problema-granitei/
http://mail.resita.ro/index.php/actualitate/itemlist/tag/resita?start=150
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Surse: http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5219:regimentele-de-

grani%C8%9B%C4%83-prezentate-la-muzeul-din-caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139, accesat 

în data de 18 septembrie 2014 

https://radioresita.ro/regimentele-de-granita-prezentate-la-muzeul-din-caransebes/, accesat în data de 18 

septembrie 2014 

 

 

 

 

Editia a III-a a Colocviului National al Regimentelor Romanesti de 

Granita. Specialisti din mai multe centre universitare, se intalnesc la 

Caransebes 

 

Caransebesul va gazdui, joi, o actiune interesanta. Muzeul Judetean de Etnografie si 

alRegimentului de Granita Caransebes a anuntat organizarea celei de-a III-a editie 

a Colocviului National al Regimentelor Romanesti de Granita.  

Manifestarea se desfasoara sub patronajul Consiliului Judetean Caras-Severin. 

Evenimentul va avea loc incepand cu ora 09.00, in Aula Musei Caransebesiensis de la 

etajul Muzeului Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes. "In cadrul 

colocviului vor participa o serie de specialisti din centre universitare (Bucuresti, Timisoara si 

Cluj-Napoca) si muzee… (Resita, Caransebes), care vor aduce in discutie problematica 

acestui domeniu. Scopul intrunirii il constituie identificarea trecutului unitar al granitei 

militare austriece", a declarat Cristina Moisa, consultant PR in cadrul Muzeul Judetean de 

Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes. 

 

Surse: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2162-editia-a-iii-a-a-colocviului-national-al-regimentelor-

romanesti-de-granita-specialisti-din-mai-multe-centre-universitare-se-intalnesc-la-caransebes, accesat în data de 

18 septembrie 2014 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/editia-a-iii-a-a-colocviului-national-al-regimentelor-romanesti-de-granita-

specialisti-din-mai-multe-centre-universitare-se-intalnesc-la-caransebes.html, accesat în data de 18 septembrie 

2014 

 

Colocviu la muzeu 

 

http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5219:regimentele-de-grani%C8%9B%C4%83-prezentate-la-muzeul-din-caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5219:regimentele-de-grani%C8%9B%C4%83-prezentate-la-muzeul-din-caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
https://radioresita.ro/regimentele-de-granita-prezentate-la-muzeul-din-caransebes/
http://www.ziarelive.ro/despre/muzeul_judetean.html
http://www.ziarelive.ro/despre/granita_caransebes.html
http://www.ziarelive.ro/despre/colocviului_national.html
http://www.ziarelive.ro/despre/regimentelor_romanesti.html
http://www.ziarelive.ro/despre/aula_musei_caransebesiensis.html
http://www.ziarelive.ro/despre/muzeului_judetean.html
http://www.ziarelive.ro/despre/granita_caransebes.html
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2162-editia-a-iii-a-a-colocviului-national-al-regimentelor-romanesti-de-granita-specialisti-din-mai-multe-centre-universitare-se-intalnesc-la-caransebes
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2162-editia-a-iii-a-a-colocviului-national-al-regimentelor-romanesti-de-granita-specialisti-din-mai-multe-centre-universitare-se-intalnesc-la-caransebes
http://www.ziarelive.ro/stiri/editia-a-iii-a-a-colocviului-national-al-regimentelor-romanesti-de-granita-specialisti-din-mai-multe-centre-universitare-se-intalnesc-la-caransebes.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/editia-a-iii-a-a-colocviului-national-al-regimentelor-romanesti-de-granita-specialisti-din-mai-multe-centre-universitare-se-intalnesc-la-caransebes.html
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Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita din Caransebes, cu 

sprijinul Consiliului Judetean a organizat o noua editie a Colcviului National al Regimentelor 

Româneşti de Graniţă. La colocviu au participat specialişti din centre universitare cum ar fi 

Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca, precum şi de la muzeele din Reşiţa şi Caransebeş. 

 

Sursă: http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=9431, (reportaj 

audio-video), accesat în data de 18 septembrie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btv.ro/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=9431
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SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE 

INTERFERENŢE ETNOCULTURALE ÎNTRE BANAT, 

OLTENIA ŞI MUNTENIA 

10 OCTOMBRIE 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin organizează Simpozionul Naţional de 

Etnografie cu tema Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia şi Muntenia.  

Evenimentul va avea loc vineri, 10 octombrie 2014, începând cu ora 09.00, în Aula 

Musei Caransebesiensis de la etaj a Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş.  

În cadrul manifestării vor participa o serie de specialişti din muzee (Drobeta Turnu-

Severin, Lugoj, Reşiţa, Caransebeş), care vor aduce în discuţie, prin comunicările ce vor fi 

susţinute,  problematica acestui domeniu.  

Scopul acestei întruniri este promovarea tradițiilor și obiceiurilor practicate de 

bunicii și străbunicii noștrii precum şi identificarea similitudinilor etnoculturale dintre 

Banat, Oltenia şi Muntenia. 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

Caransebeş: SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE 

Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia şi Muntenia 

  

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin organizează Simpozionul Naţional de Etnografie cu 

tema Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia şi Muntenia. 

Evenimentul va avea loc vineri, 10 octombrie 2014, începând cu ora 09.00, înAula 

Musei Caransebesiensis de la etaj a Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş. 

 

În cadrul manifestării vor participa o serie de specialişti din muzee (Drobeta Turnu-

Severin, Lugoj, Reşiţa, Caransebeş), care vor aduce în discuţie, prin comunicările ce vor fi 

susţinute, problematica acestui domeniu. 

Scopul acestei întruniri este promovarea tradițiilor și obiceiurilor practicate de bunicii 

și străbunicii noștrii precum şi identificarea similitudinilor etnoculturale dintre Banat, Oltenia 

şi Muntenia. 

 

Sursa:  

https://cimec.wordpress.com/2014/10/10/caransebes-simpozionul-national-de-etnografie-interferente-

etnoculturale-ntre-banat-oltenia-si-muntenia/, accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

DUBLU EVENIMENT LA MUZEUL DIN CARANSEBEŞ 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE 

Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia şi Muntenia 

https://cimec.files.wordpress.com/2014/10/afis-targ-imagine.jpg
https://cimec.files.wordpress.com/2014/10/afis-targ-imagine.jpg
https://cimec.wordpress.com/2014/10/10/caransebes-simpozionul-national-de-etnografie-interferente-etnoculturale-ntre-banat-oltenia-si-muntenia/
https://cimec.wordpress.com/2014/10/10/caransebes-simpozionul-national-de-etnografie-interferente-etnoculturale-ntre-banat-oltenia-si-muntenia/
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Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin organizează Simpozionul Naţional de Etnografie cu tema 

Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia şi Muntenia. 

Evenimentul va avea loc vineri, 10 octombrie 2014, începând cu ora 09.00, în Aula 

Musei Caransebesiensis de la etaj a Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş. 

În cadrul manifestării vor participa o serie de specialişti din muzee (Drobeta Turnu-

Severin, Lugoj, Reşiţa, Caransebeş), care vor aduce în discuţie, prin comunicările ce vor fi 

susţinute, problematica acestui domeniu. 

Scopul acestei întruniri este promovarea tradițiilor și obiceiurilor practicate de bunicii 

și străbunicii noștrii precum şi identificarea similitudinilor etnoculturale dintre Banat, Oltenia 

şi Muntenia. 

 

Sursă: http://uzp.org.ro/dublu-eveniment-la-muzeul-din-caransebes-simpozionul-national-de-etnografie/, accesat 

în data de 17 octombrie 2014 

 

Etnoculturalitate la muzeul din Caransebeș 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş va aduce în 

atenția gugulanilor o nouă acțiune, menită să promoveze tradițiile și obiceiurile din zona de 

Vest a țării. Astfel, conducerea instituției, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, 

organizează Simpozionul Naţional de Etnografie cu tema Interferenţe Etnoculturale între 

Banat, Oltenia şi Muntenia. Evenimentul va avea loc vineri, 10 octombrie, începând cu ora 

09.00, în Aula de la etaj a muzeului caransebeșean. La manifestare vor participa o serie de 

specialişti din Drobeta Turnu-Severin, Lugoj, Reşiţa și Caransebeş, care vor prezenta 

comunicări cu privire la zona etnografică și tradiția locului de unde vin, precum şi 

identificarea similitudinilor etnoculturale dintre Banat, Oltenia şi Muntenia. 

(Cornelia Vlaicu) 

 

Sursă: https://radioresita.ro/etnoculturalitate-la-muzeul-din-caransebes/, accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

 

http://uzp.org.ro/dublu-eveniment-la-muzeul-din-caransebes-simpozionul-national-de-etnografie/
https://radioresita.ro/etnoculturalitate-la-muzeul-din-caransebes/
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Banatul, Oltenia şi Muntenia au „inteferat” la Muzeul din Caransebeş 

 

Vineri, 10 octombrie, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş a găzduit lucrările Simpozionului Naţional de Etnografie intitulat„Interferenţe 

etnoculturale între Banat, Oltenia şi Muntenia”, manifestare organizată cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin. După cuvântul de salut din partea Consiliului Judeţean, 

şi cele adresate celor prezenţi de către dr.Adrian Ardeţ, managerul Muzeului Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, Manager, dr. Adrian Ardeţ, şi Gheorghe 

Ţunea, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Caraş-Severin, invitaţii au vizitat expoziţia „Meşteşuguri tradiţionale din Banatul de 

Munte”. 

 

Prima parte a sesiunii de comunicări, al cărei moderator a fost Carmen Neumann, a 

fost susţinută de Gabriela Boangiu, de laInstitutul de Cercetări Socio-Umane ,,C.S. Nicolescu 

– Plopşor‟‟, din Craiova –Valenţe apotropaice ale ornamenticii costumului popular din 

zona etnografică Oltenia, prof. Mihai Vlădia, din Rudăria –Muzeul etnografic Bănia, 

primul muzeu din Valea Almăjului, Daciana Vuia, de la Muzeul de Istorie, Etnografie şi 

Artă Populară Lugoj – Rolul zestrei în opţiunile matrimoniale din Banatul tradiţional, dr. 

Mircea Taban, de la Muzeul Banatului Montan Reşiţa – Păstori din Novaci-Gorj, în 

Banat, prof. Pavel Panduru, din Prigor –Semnificaţia costumului popular, dr. Dumitru 

Jompan, de la Marga, Preotul Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa – profesor Dumitru Jompan, 

două decenii de corespondenţă (1969 – 1989), dr. Vasile Pistolea, din Constantin 

Daicoviciu, Piţărăii – obicei de iarnă în satul Căvăran. 

După discuţiile purtate pe marginea referatelor, invitaţii au asistat la un concert 

susţinut de Ansamblul Semenicul din Reşiţa şi un recital al solistei Ramona Viţa. 
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În partea a doua, moderată de dr. Mircea Taban, au susţinut comunicări Angelica 

Herac, de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

din Reşiţa – Cultura tradiţională în Valea Almăjului, trecut, prezent şi viitor, prof. 

Gheorghe Rancu, din Şopotu Vechi – Etnografia reflectată prin muzeul sătesc, Carmen 

Neumann, de la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş –

 Funcţii simbolice de ritual ale unor piese de port popular, dr. Florentina Pleniceanu, de la 

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, din Drobeta Turnu-Severin – Deziderate privind 

contribuţia activităţii non-formale în şcoală, dr. Adrian Ardeţ, managerul Muzeului 

Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş – Sărbători păgâne 

adoptate de satul românesc, dr. Darius Văcariu, de la Camera Agricolă Caraş-Severin –

 Tradiţii în creşterea animalelor în Banatul de Munte, precum şi dr. Ioan Cojocariu, 

directorul Casei de Cultură ,,George Suru‟‟, din Caransebeş – Casa românească în Banatul 

Alpin. 

Simpozionul Naţional de Etnografie „Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia 

şi Muntenia” s-a încheiat cu o reuniune în cadrul căreia cei prezenţi la manifestare au tras 

concluziile finale ale acestei zile pline, acţiunea în sine fiind, aşa cum au afirmat nu doar 

organizatorii, ci şi invitaţii, un succes. 

Sonia BERGER 

 

Sursă: http://www.7-zile.com/2014/10/16/banatul-oltenia-si-muntenia-au-inteferat-la-muzeul-din-caransebes/, 

accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia şi Muntenia. 

 

Simpozion National de Etnografie 

http://www.7-zile.com/2014/10/16/banatul-oltenia-si-muntenia-au-inteferat-la-muzeul-din-caransebes/
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Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita, 

Caransebes 

10 octombrie 2014 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin, organizează Simpozionul Naţional de Etnografie cu tema 

Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia şi Muntenia. 

Evenimentul va avea loc vineri, 10 octombrie 2014, începând cu ora 9.00, în Aula 

Musei Caransebesiensis de la etaj a Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş. 

 

În cadrul manifestării vor participa o serie de specialişti din muzee (Drobeta Turnu-

Severin, Lugoj, Reşiţa, Caransebeş), care vor aduce în discuţie, prin comunicările ce vor fi 

susţinute, problematica acestui domeniu. 

 Scopul acestei întruniri este promovarea tradițiilor și obiceiurilor practicate de bunicii 

și străbunicii noștrii precum şi identificarea similitudinilor etnoculturale dintre Banat, Oltenia 

şi Muntenia. 

 

Sursă: http://sanuuitam.blogspot.ro/2014/10/interferente-etnoculturale-intre-banat.html, accesat în data de 17 

octombrie 2014 

 

Specialisti din mai multe orase si-au anuntat deja prezenta. Obiceiurile 

si traditiile, teme de dezbatere la muzeul din Caransebes 

 

http://sanuuitam.blogspot.ro/2014/10/interferente-etnoculturale-intre-banat.html
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Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes, cu sprijinul 

Consiliului Judetean Caras-Severin organizeaza Simpozionul National de Etnografie, cu tema 

Interferente etnoculturale intre Banat, Oltenia si Muntenia. 

Evenimentul va avea loc vineri, 10 octombrie 2014, incepand cu ora 09:00, in Aula 

Musei Caransebesiensis de la etaj a Muzeului Judetean de Etnografie si al Regimentului de 

Granita Caransebes. In cadrul manifestarii vor participa o serie de specialisti din muzee 

(Drobeta Turnu-Severin, Lugoj, Resita, Caransebes), care vor aduce in discutie, prin 

comunicarile ce vor fi sustinute, problematica acestui domeniu. Scopul acestei intruniri este 

promovarea traditiilor si obiceiurilor practicate de bunicii si strabunicii nostri, precum si 

identificarea similitudinilor etnoculturale dintre Banat, Oltenia si Muntenia. 

 

Surse: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2375-specialisti-din-mai-multe-orase-si-au-anuntat-deja-

prezenta-obiceiurile-si-traditiile-teme-de-dezbatere-la-muzeul-din-caransebes, accesat în data de 17 octombrie 

2014 

 

http://resita.ro/index.php/actualitate/itemlist/tag/etno, accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

ETNOCULTURALITATE LA MUZEUL DIN CARANSEBEȘ 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş va aduce în 

atenția gugulanilor o nouă acțiune, menită să promoveze tradițiile și obiceiurile din zona de 

Vest a țării. Astfel, conducerea instituției, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, 

organizează Simpozionul Naţional de Etnografie cu tema Interferenţe Etnoculturale între 

Banat, Oltenia şi Muntenia. Evenimentul va avea loc vineri, 10 octombrie, începând cu ora 

09.00, în Aula de la etaj a muzeului caransebeșean. La manifestare vor participa o serie de 

specialişti din Drobeta Turnu-Severin, Lugoj, Reşiţa și Caransebeş, care vor prezenta 

comunicări cu privire la zona etnografică și tradiția locului de unde vin, precum şi 

identificarea similitudinilor etnoculturale dintre Banat, Oltenia şi Muntenia. 

 

(Cornelia Vlaicu) 

 

Surse: https://radioresita.ro/etnoculturalitate-la-muzeul-din-caransebes/, accesat în data de 17 octombrie 2014 

http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5346:etnoculturalitate-la-muzeul-din-

caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139, accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2375-specialisti-din-mai-multe-orase-si-au-anuntat-deja-prezenta-obiceiurile-si-traditiile-teme-de-dezbatere-la-muzeul-din-caransebes
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2375-specialisti-din-mai-multe-orase-si-au-anuntat-deja-prezenta-obiceiurile-si-traditiile-teme-de-dezbatere-la-muzeul-din-caransebes
http://resita.ro/index.php/actualitate/itemlist/tag/etno
https://radioresita.ro/etnoculturalitate-la-muzeul-din-caransebes/
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5346:etnoculturalitate-la-muzeul-din-caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5346:etnoculturalitate-la-muzeul-din-caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
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Simpozion si Targ la Muzeu 

Vineri, 10 octombrie, începând cu ora 9, în Aula Musei Caransebesiensis, de la etajul 

Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, va avea loc 

Simpozionul Naţional de Etnografie, cu tema Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia şi 

Muntenia. La manifestare vor participa o serie de specialişti de la muzeele din Drobeta 

Turnu-Severin, Lugoj, Reşiţa şi Caransebeş, care vor aduce în discuţie, prin comunicări, 

problematica acestui domeniu. 

Aceeaşi instituţie, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Camerei Agricole Caraş-

Severin, organizează, în perioada 10-11 octombrie, între orele 10-18, în curtea interioară a 

Muzeului caransebeşean, cea de a IV-a ediţie a Târgului Mare de Sf. Paraschiva. Vineri, 10 

octombrie, începând cu ora 12, pe scena din curtea interioară a muzeului vor urca membrii 

Ansamblul Semenicul din Reşiţa, solistă Ramona Viţa. La Târg vor participa producători din 

zona Banatului. Vizitatorii vor putea să petreacă câteva momente de relaxare, savurând şi 

achiziţionând produse culinare din carne şi lapte, produse de patiserie după reţete tradiţionale, 

precum şi obiecte de artizanat unicat. Nici la ediţia din această toamnă nu vor lipsi renumiţii 

Mici de Deva şi Răchia de Banat. 

Intrarea este liberă. (B. Naum) 

Surse:  

http://www.7-zile.com/2014/10/09/simpozion-si-targ-la-muzeu/, accesat în data de 17 

octombrie 2014 

http://i-ziare.ro/ziarul-7-zile-caransebes/caras-severin/simpozion-si-targ-la-muzeu-1538854, 

accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

 

 

 

http://www.7-zile.com/2014/10/09/simpozion-si-targ-la-muzeu/
http://i-ziare.ro/ziarul-7-zile-caransebes/caras-severin/simpozion-si-targ-la-muzeu-1538854
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TÂRGURILE DE TOAMNĂ ALE MUZEULUI 

EDIŢIA A IV-A A 

TÂRGULUI MARE DE SF. PARASCHIVA 

10 – 11 OCTOMBRIE 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş alături de  

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi Camera Agricolă Caraş-Severin organizează ediţia a 

IV-a a Târgului Mare de Sf. Paraschiva, în  perioada 10 - 11 octombrie 2014, între orele 

10.00 - 18.00, în curtea interioară a muzeului caransebeșan. 

Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 10 octombrie 2014, începând cu ora 

10.00, printr-un Cuvânt de salut din partea organizatorilor, urmând ca la ora 12.00, pe scena 

din curtea interioară a muzeului din Caransebeş să urce ansamblul Semenicul din Reşiţa, 

având-o ca solistă pe celebra Ramona Viţa, care va încânta publicul cu un repertoriu 

bănăţean de cântece autentice. 

În cadrul manifestării vor participa producători din zona Banatului. Vizitatorii vor putea 

să petreacă câteva momente de relaxare, savurând și achiziționând produse culinare din 

Banat din carne şi lapte și produse de patiserie după rețete tradiționale,  precum și obiecte 

de artizanat unicat.  

La ediția din această toamnă nu vor lipsi renumiții mici de Deva și răchia de Banat. 

Intrarea este liberă!.  
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

 

TÂRGURILE DE TOAMNĂ ALE MUZEULUI 

EDIŢIA A IV-A A 

TÂRGULUI MARE DE SF. PARASCHIVA 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş alături de 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi Camera Agricolă Caraş-Severin organizează ediţia a 

IV-a a Târgului Mare de Sf. Paraschiva, în perioada 10 – 11 octombrie 2014, între orele 10.00 

– 18.00, în curtea interioară a muzeului caransebeșan.  

 

Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 10 octombrie 2014, începând cu ora 

10.00, printr-un Cuvânt de salut din partea organizatorilor, urmând ca la ora 12.00, pe scena 

din curtea interioară a muzeului din Caransebeş să urce ansamblul Semenicul din Reşiţa, 

având-o ca solistă pe celebra Ramona Viţa, care va încânta publicul cu un repertoriu bănăţean 

de cântece autentice. 

În cadrul manifestării vor participa producători din zona Banatului. Vizitatorii vor 

putea să petreacă câteva momente de relaxare, savurând și achiziționând produse culinare din 

Banat din carne şi lapte și produse de patiserie după rețete tradiționale, precum și obiecte de 

artizanat unicat. Intrarea este liberă! 

Consultant P.R., 

Cristina Moisă 

Tel.: 0255 512 193 

Sursă: http://uzp.org.ro/dublu-eveniment-la-muzeul-din-caransebes-simpozionul-national-de-etnografie/, accesat 

în data de 17 octombrie 2014 

http://uzp.org.ro/dublu-eveniment-la-muzeul-din-caransebes-simpozionul-national-de-etnografie/


125 
 

 

 

Târgurile de toamnă ale muzeului 

 

Ediţia a IV – a a 

 

Târgului Mare de Sf. Paraschiva 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş alături de 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi Camera Agricolă Caraş -Severin organizează ediţia a 

IV-a a T ârgului Mare de Sf. Paraschiva, în perioada 10 – 11 octombrie 2014, între orele 

10.00 – 18.00, în curtea interioară a muzeului caransebeșan. 

Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 10 octombrie 2014, începând cu ora 

10.00, printr-un Cuvânt de salut din partea organizatorilor, urmând ca la ora 12.00, pe scena 

din curtea interioară a muzeului din Caransebeş să urce ansamblul Semenicul din Reşiţa, 

având-o ca solistă pe celebra Ramona Viţa, care va încânta publicul cu un repertoriu bănăţean 

de cântece autentice. 

În cadrul manifestării vor participa producători din zona Banatului. Vizitatorii vor putea să 

petreacă câteva momente de relaxare, savurând și achiziționând produse culinare din Banat 

din carne şi lapte și produse de patiserie după rețete tradiționale, precum și obiecte de 

artizanat unicat. 

La ediția din această toamnă nu vor lipsi renumiții mici de Deva și răchia de Banat. 

Intrarea este liberă! 

Consultant P.R., 

Cristina Moisă 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş 

Piaţa Gen. Ioan Dragalina, nr. 2 

Tel.: 0255 512 193 

E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com 

Sursă: https://cimec.wordpress.com/category/targ/, accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

mailto:mjergcaransebes@yahoo.com
https://cimec.wordpress.com/category/targ/
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Doua zile cu cele mai bune produse traditionale. Micii de Deva si rachia de 

Banat, vedetele Targului Mare de la Caransebes 

 

Evenimentul va avea loc in perioada 10 - 11 octombrie 2014, intre orele 10:00 - 

18:00, in curtea interioara a muzeului caransebesan. Deschiderea va avea loc vineri, 10 

octombrie 2014, incepand cu ora 10:00, printr-un cuvant de salut din partea organizatorilor, 

urmand ca la ora 12:00, pe scena din curtea interioara a muzeului din Caransebes, sa urce 

ansamblul Semenicul din Resita, avand-o ca solista pe celebra Ramona Vita, care va incanta 

publicul cu un repertoriu banatean de cantece autentice. In cadrul manifestarii vor participa 

producatori din zona Banatului.  

 

Vizitatorii vor putea sa petreaca cateva momente de relaxare, savurand si 

achizitionand produse culinare din Banat din carne si lapte si produse de patiserie dupa retete 

traditionale,  precum si obiecte de artizanat unicat. La editia din aceasta toamna nu vor lipsi 

renumitii mici de Deva si rachia de Banat. 

 

Sursă: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2364-doua-zile-cu-cele-mai-bune-produse-traditionale-micii-de-

deva-si-rachia-de-banat-vedetele-targului-mare-de-la-caransebes, accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

 

 

 

Simpozion si Targ la Muzeu 

Vineri, 10 octombrie, începând cu ora 9, în Aula Musei Caransebesiensis, de la etajul 

Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, va avea loc 

Simpozionul Naţional de Etnografie, cu tema Interferenţe etnoculturale între Banat, Oltenia şi 

Muntenia. La manifestare vor participa o serie de specialişti de la muzeele din Drobeta 

http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2364-doua-zile-cu-cele-mai-bune-produse-traditionale-micii-de-deva-si-rachia-de-banat-vedetele-targului-mare-de-la-caransebes
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2364-doua-zile-cu-cele-mai-bune-produse-traditionale-micii-de-deva-si-rachia-de-banat-vedetele-targului-mare-de-la-caransebes
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Turnu-Severin, Lugoj, Reşiţa şi Caransebeş, care vor aduce în discuţie, prin comunicări, 

problematica acestui domeniu. 

Aceeaşi instituţie, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Camerei Agricole Caraş-

Severin, organizează, în perioada 10-11 octombrie, între orele 10-18, în curtea interioară a 

Muzeului caransebeşean, cea de a IV-a ediţie a Târgului Mare de Sf. Paraschiva. Vineri, 10 

octombrie, începând cu ora 12, pe scena din curtea interioară a muzeului vor urca membrii 

Ansamblul Semenicul din Reşiţa, solistă Ramona Viţa. La Târg vor participa producători din 

zona Banatului. Vizitatorii vor putea să petreacă câteva momente de relaxare, savurând şi 

achiziţionând produse culinare din carne şi lapte, produse de patiserie după reţete tradiţionale, 

precum şi obiecte de artizanat unicat. Nici la ediţia din această toamnă nu vor lipsi renumiţii 

Mici de Deva şi Răchia de Banat. 

Intrarea este liberă. (B. Naum) 

Surse:  

http://www.7-zile.com/2014/10/09/simpozion-si-targ-la-muzeu/, accesat în data de 17 octombrie 2014 

http://i-ziare.ro/ziarul-7-zile-caransebes/caras-severin/simpozion-si-targ-la-muzeu-1538854, accesat în data de 

17 octombrie 2014 

VESTIȚII CÂRNAȚI DE SOCENI VOR FI DIN NOU ATRACȚIA 

TÂRGULUI DE LA MUZEUL DIN CARANSEBEȘ 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş continuă 

tradiția organizării Târgului Mare de Sf. Paraschiva, alături de Consiliului Judeţean şi Camera 

Agricolă Caraş–Severin. În acest an târgul, ajuns la ediția a IV a va avea loc în zilele de 

vineri și sâmbătă, respectiv 10 și 11 octombrie, în curtea interioară a muzeului caransebeșean. 

În deschiderea evenimentului, vineri de la ora 10.00 va avea loc un program artistic susținut 

de ansamblul Semenicul din Reşiţa, având-o ca solistă pe Ramona Viţa. 

 

http://www.7-zile.com/2014/10/09/simpozion-si-targ-la-muzeu/
http://i-ziare.ro/ziarul-7-zile-caransebes/caras-severin/simpozion-si-targ-la-muzeu-1538854


128 
 

 

 În cadrul târgului vor expune produse lactate și preparate din carne de porc, oaie și 

capră, producători din zona Banatului de Munte. De asemenea vizitatorii vor putea 

achiziționa produse de patiserie după rețete tradiționale, precum și obiecte de artizanat 

unicat. 

(Cornelia Vlaicu) 

 

Surse:  https://radioresita.ro/vestitii-carnati-de-soceni-vor-fi-din-nou-atractia-targului-de-la-muzeul-din-

caransebes/, accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5348:vesti%C8%9Bii-

c%C3%A2rna%C8%9Bi-de-soceni-vor-fi-din-nou-atrac%C8%9Bia-t%C3%A2rgului-de-la-muzeul-din-

caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139, accesat în data de 17 octombrie 2014 

 

Etnografie, Tradiție și foclor la muzeul din Caransebeș 

 

Produse tradiționale din Banat și Ardeal au fost expuse astăzi la Târgul de Toamnă, 

organizat de muzeul din Caransebeș, cu ocazia sărbătorii Sfintei Paraschiva.  

 

 

https://radioresita.ro/vestitii-carnati-de-soceni-vor-fi-din-nou-atractia-targului-de-la-muzeul-din-caransebes/
https://radioresita.ro/vestitii-carnati-de-soceni-vor-fi-din-nou-atractia-targului-de-la-muzeul-din-caransebes/
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5348:vesti%C8%9Bii-c%C3%A2rna%C8%9Bi-de-soceni-vor-fi-din-nou-atrac%C8%9Bia-t%C3%A2rgului-de-la-muzeul-din-caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5348:vesti%C8%9Bii-c%C3%A2rna%C8%9Bi-de-soceni-vor-fi-din-nou-atrac%C8%9Bia-t%C3%A2rgului-de-la-muzeul-din-caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
http://caransebes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5348:vesti%C8%9Bii-c%C3%A2rna%C8%9Bi-de-soceni-vor-fi-din-nou-atrac%C8%9Bia-t%C3%A2rgului-de-la-muzeul-din-caransebe%C8%99&catid=73:tiri-rss&Itemid=139
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În curtea instituției de cultură au fost prezentate publicului cumpărător: țuica și merele 

gugulanilor, cașcaval și caș afumat din ținutul Sibiului, brânză de vacă și de oaie, cârnați din 

carne de oaie, capră și porc de la Soceni, carne de oaie de la Obreja, ciuperci, diverse 

sortimente de zacuscă și borcane de bureți puși la murat pentru sezonul rece. Potrivit 

directorului Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, Adrian Ardeț, 

manifestarea se încadrează în ampla acțiune Toamna la Gugulani și este organizată alături de 

Consiliul Județean, Camera agricolă, primăria și Consiliul Local Caransebeș. Atmosfera de 

sărbătoare a fost întreținută la ora prânzului de Ansamblul Semenicul din Reșița și solista 

Ramona Vița. Cu această ocazie, muzeul a găzduit și Simpozionul Interferenţe etnoculturale 

între Banat, Oltenia şi Muntenia, în cadrul căruia a fost vizitată expoziţia Meşteşuguri 

tradiţionale din Banatul de Munte. 

(Cornelia Vlaicu) 
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Sursă: https://radioresita.ro/etnografie-traditie-si-foclor-la-muzeul-din-caransebes/, accesat în data de 17 

octombrie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://radioresita.ro/etnografie-traditie-si-foclor-la-muzeul-din-caransebes/
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CONCERTUL TRADIŢIONAL DE COLINDE 

ASTA-I SARA DE AJUN! 

11 DECEMBRIE 2014 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş 

împreună cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeșului va organiza spectacolul tradițional de 

colinde intitulat Asta-i Sara de Ajun!. Întreaga manifestare se va derula cu sprijinul 

Consiliului Județean Caraș-Severin.  

În fața publicului vor evolua: grupul vocal al Catedralei Episcopale Învierea 

Domnului, corul Tibiscum al Facultății de Teologie din Caransebeș, ambele coruri avându-l 

ca dirijor pe Părintele prof. Gheorghe Tistu; corul Liceului Bănăţean Oţelu-Roşu (dirijor 

prof. Ioan Codilă) şi corul Grădiniţei P. P. 4 Caransebeş (instruit de doamna Maria Bârza). 

Crăciunul este sărbătoarea mult aşteptată de copii şi adulţi cu mare bucurie, atât 

pentru obiceiurile religioase cât şi pentru cele laice. Crăciunul este momentul în jurul căruia 

gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care trimit spre vremuri 

demult apuse, dar ce se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate. În folclorul românesc 

Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular tradiţional, cel mai 

bogat şi colorat prilej de manifestări folclorice. 

Scopul acestui eveniment este acela de a reliefa însemnătatea colindelor în 

spiritualitatea şi tradiţia poporului român. Farmecul melodiilor şi textelor poetice ale 

colindelor este inegalabil. Tinerei generaţii îi revine sacrul rol de a transmite mai departe 

acest inestimabil tezaur popular. 

Evenimentul va avea loc joi, 11 decembrie 2014, începând cu ora 17.00, în Aula 

Musei Caransebesiensis a Muzeului Judeţean Caransebeş. 

Intrarea este liberă! 

 

 

 

 



133 
 

APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

CONCERT DE COLINDE ASTA-I SARA DE AJUN ! 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş împreună 

cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeșului va organiza spectacolul tradițional de colinde 

intitulat Asta-i Sara de Ajun!. Întreaga manifestare se va derula cu sprijinul Consiliului 

Județean Caraș-Severin. 

În fața publicului vor evolua: grupul vocal al Catedralei Episcopale Învierea Domnului, 

corul Tibiscum al Facultății de Teologie din Caransebeș, ambele coruri avându-l ca dirijor 

pe Părintele prof. Gheorghe Tistu; corul Liceului Bănăţean Oţelu-Roşu (dirijor prof. Ioan 

Codilă) şi corul Grădiniţei P. P. 4 Caransebeş (instruit de doamna Maria Bârza). 

Crăciunul este sărbătoarea mult aşteptată de copii şi adulţi cu mare bucurie, atât pentru 

obiceiurile religioase cât şi pentru cele laice. Crăciunul este momentul în jurul căruia 

gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care trimit spre vremuri 

demult apuse, dar ce se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate. În folclorul românesc 

Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular tradiţional, cel mai 

bogat şi colorat prilej de manifestări folclorice. 

 

Scopul acestui eveniment este acela de a reliefa însemnătatea colindelor în 

spiritualitatea şi tradiţia poporului român. Farmecul melodiilor şi textelor poetice ale 
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colindelor este inegalabil. Tinerei generaţii îi revine sacrul rol de a transmite mai departe 

acest inestimabil tezaur popular. 

Evenimentul va avea loc joi, 11 decembrie 2014, începând cu ora 17.00, în Aula Musei 

Caransebesiensis a Muzeului Judeţean Caransebeş. 

Intrarea este liberă! 

Sursa: http://uzp.org.ro/concert-de-colinde-asta-i-sara-de-ajun-2/, accesat în data de 12 decembrie 2014 

 

 

Incepe sezonul colindelor. Primul spectacol traditional va avea loc la 

Caransebes 

Caransebesul se pregateste sa dea startul concertelor de colinzi. 

Primul pas este facut  Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita din 

Caransebes, împreuna cu Episcopia Ortodoxa a Caransebesului, va organiza spectacolul 

traditional de colinde intitulat ”Asta-i Sara de Ajun!”. Întreaga manifestare se va derula cu 

sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin.  

În fata publicului vor evolua: grupul vocal al Catedralei Episcopale Învierea Domnului, 

corul Tibiscum al Facultatii de Teologie din Caransebes, ambele coruri avandu-l ca dirijor 

pe Parintele prof. Gheorghe Tistu; corul Liceului Banatean Otelu-Rosu (dirijor prof. Ioan 

Codila) si corul Gradinitei P.P. 4 Caransebes (instruit de doamna Maria Barza). 

Evenimentul va avea loc joi, 11 decembrie 2014, începand cu ora 17.00, în Aula Musei 

Caransebesiensis a Muzeului Judetean Caransebes. 

Surse: http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2688-incepe-sezonul-colindelor-primul-spectacol-

traditional-va-avea-loc-la-caransebes, accesat în data de 12 decembrie 2014 

http://www.ziare.com/resita/caras-severin/, accesat în data de 12 decembrie 2014 

 

 

CONCERT DE COLINDE ,,ASTA-I SARA DE AJUN!'' 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş împreună 

cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeșului va organiza spectacolul tradițional de colinde 

intitulat ,,Asta-i Sara de Ajun!''. Întreaga manifestare se va derula cu sprijinul Consiliului 

Județean Caraș-Severin.  

În fața publicului vor evolua: grupul vocal al Catedralei Episcopale ,,Învierea Domnului'', 

http://uzp.org.ro/concert-de-colinde-asta-i-sara-de-ajun-2/
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2688-incepe-sezonul-colindelor-primul-spectacol-traditional-va-avea-loc-la-caransebes
http://resita.ro/index.php/actualitate/item/2688-incepe-sezonul-colindelor-primul-spectacol-traditional-va-avea-loc-la-caransebes
http://www.ziare.com/resita/caras-severin/
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corul ,,Tibiscum'' al Facultății de Teologie din Caransebeș, ambele coruri avându-l ca dirijor 

pe Părintele prof. Gheorghe Tistu; corul Liceului Bănăţean Oţelu-Roşu (dirijor prof. Ioan 

Codilă) şi corul Grădiniţei P. P. 4 Caransebeş (instruit de doamna Maria Bârza). 

Crăciunul este sărbătoarea mult aşteptată de copii şi adulţi cu mare bucurie, atât pentru 

obiceiurile religioase cât şi pentru cele laice. Crăciunul este momentul în jurul căruia 

gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care trimit spre vremuri 

demult apuse, dar ce se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate. În folclorul românesc 

Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular tradiţional, cel mai 

bogat şi colorat prilej de manifestări folclorice. Scopul acestui eveniment este acela de a 

reliefa însemnătatea colindelor în spiritualitatea şi tradiţia poporului român. Farmecul 

melodiilor şi textelor poetice ale colindelor este inegalabil. Tinerei generaţii îi revine sacrul 

rol de a transmite mai departe acest inestimabil tezaur popular. Evenimentul va avea loc joi, 

11 decembrie 2014, începând cu ora 17.00, în ,,Aula Musei Caransebesiensis'' a Muzeului 

Judeţean Caransebeş. 

Intrarea este liberă! 

Sursa: http://www.hangti.me/events/concert-de-colinde-asta-i-sara-de-ajun/762396830476527, accesat în 

data de 12 decembrie 3024 

 

Spectacolul tradițional de colinde „Asta-i sara de ajun!” la Caransebeș 

 

 

Episcopia Caransebeșului, Consiliul Județean Caraș-Severin și Muzeul Județean de 

Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș au organizat, joi, 11 decembrie, 

spectacolul tradițional de colinde „Asta-i sara de ajun!”. Pe scena din sala „Aula Musei 

Caransebesiesis” a muzeului caransebeșan au urcat corul Seminarului Teologic „Episcop 

Ioan Popasu”, corul „Tibiscum” al Secției de Teologie Ortodoxă Didactică, corul Grădiniței 

P. P. 4 din Caransebeș, corul Liceului Bănățean din Oțelu Roșu, corul Catedralei episcopale 

„Învierea Domnului” și „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș și Corul Atleților 

Clubului Sportiv Școlar Caransebeș.  

 

Delegatul Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransbeșului la acest eveniment a fost 

părintele Daniel Alic, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului. „Într-o definiție 

simplă colindele sunt minunate creații creștine care ne conduc către peștera Betleemului, 

http://www.hangti.me/events/concert-de-colinde-asta-i-sara-de-ajun/762396830476527
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locul unde s-a născut Domnul Hristos. Și pentru că suntem în această atmosferă de mergere 

către Betleem trebuie să avem în minte și exemplul magilor care pe drumul lor către Hristos 

au învățat multe iar atunci când au plecat înapoi s-au întors pe altă cale în țara lor.  

 

Această altă cale este o cale mai bună, o cale mai sinceră și o cale mai apropiată de 

Dumnezeu, Cred că acesta este mesajul pe care Crăciunul îl aduce tuturor creștinilor să fim 

mai buni, să fim mai ingăduitori, să fim mai aproape de Dumnezeu. Acest concert ne-a adus 

prin versul și cântul minunat mai aproape de acest drum bun pe care trebuie să îl urmăm în 

viață”, a precizat părintele Daniel Alic în cuvântul rostit la finalul manifestării. Toți 

colindătorii au primit din partea organizatorilor daruri. 

Sursa: http://www.episcopiacaransebesului.ro/stiri/spectacolul-tradi%C8%9Bional-de-colinde-asta-i-

sara-de-ajun-la-caransebe%C8%99-1990.html, accesat în data de 12 decembrie 2014 

 

 

Spectacolul tradiţional de colinde „Asta-i sara de ajun!“ la Caransebeş 

 

 

Episcopia Caransebeşului, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Muzeul Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş au organizat joi, 11 decembrie, 

spectacolul tradiţional de colinde „Asta-i sara de ajun!“. Pe scena din sala „Aula Musei 

Caransebesiensis“ a muzeului caransebeşan au urcat corul Seminarului Teologic „Episcop 

Ioan Popasu“, Corul „Tibiscum“ al Secţiei de teologie ortodoxă didactică, corul Grădiniţei 

PP 4 din Caransebeş, corul Liceului Bănăţean din Oţelu Roşu, corul Catedralei Episcopale 

„Învierea Domnului“ şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“ din Caransebeş  şi Corul Atleţilor 

Clubului Sportiv Şcolar Caransebeş. Delegatul Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul 

Caransebeşului, la acest eveniment a fost părintele Daniel Alic, consilier cultural al 

Episcopiei Caransebeşului. „Într-o definiţie simplă colindele sunt minunate creaţii creştine 

care ne conduc către peştera Betleemului, locul unde S-a născut Domnul Hristos.  

http://www.episcopiacaransebesului.ro/stiri/spectacolul-tradi%C8%9Bional-de-colinde-asta-i-sara-de-ajun-la-caransebe%C8%99-1990.html
http://www.episcopiacaransebesului.ro/stiri/spectacolul-tradi%C8%9Bional-de-colinde-asta-i-sara-de-ajun-la-caransebe%C8%99-1990.html
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Şi pentru că suntem în această atmosferă de mergere către Betleem trebuie să avem în 

minte şi exemplul magilor care pe drumul lor către Hristos au învăţat multe, iar atunci când 

au plecat înapoi s-au întors pe altă cale în ţara lor. Această altă cale este o cale mai bună, o 

cale mai sinceră şi o cale mai apropiată de Dumnezeu. Cred că  mesajul pe care sărbătoarea 

Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos îl aduce tuturor creştinilor este acela de a fi mai 

buni, mai îngăduitori cu semenul nostru şi mai aproape de Dumnezeu. Acest concert ne-a 

adus prin versul şi cântul minunat mai aproape de acest drum bun pe care trebuie să îl 

urmăm în viaţă“, a precizat părintele Daniel Alic. La finalul manifestării, toţi colindătorii au 

primit din partea organizatorilor daruri. (Darius Herea) 

Sursa: http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/spectacolul-traditional-de-colinde-asta-i-sara-de-ajun-

la-caransebes, accesat în data de 15 decembrie 2014 

 

 

 

„Sară de Ajun”, la Muzeu 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, în 

colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului şi cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Caraş-Severin, va organiza spectacolul tradiţional de colinde intitulat „Asta-i Sara de 

Ajun!”. În faţa publicului vor evolua Grupul vocal al Catedralei Episcopale Învierea 

Domnului, Corul Tibiscum al Facultăţii de Teologie din Caransebeş, ambele avându-l ca 

http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/spectacolul-traditional-de-colinde-asta-i-sara-de-ajun-la-caransebes
http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/spectacolul-traditional-de-colinde-asta-i-sara-de-ajun-la-caransebes
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dirijor pe Părintele prof. Gheorghe Tistu, Corul Liceului Bănăţean Oţelu Roşu – dirijor prof. 

Ioan Codilă, şi Corul Grădiniţei P.P. 4 din Caransebeş, instruit de prof. Maria Bârză. 

Evenimentul va avea loc joi, 11 decembrie, începând cu ora 17, în Aula Musei 

Caransebesiensis, a Muzeului Judeţean Caransebeş. Intrarea este liberă. (M. Doman) 

Sursa: http://www.7-zile.com/2014/12/11/sara-de-ajun-la-muzeu-2/#more-23332, accesat în data de 15 

decembrie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7-zile.com/2014/12/11/sara-de-ajun-la-muzeu-2/#more-23332
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ALTE APARIŢII ÎN PRESĂ 

 

Regimentul de Graniță de la Caransebeș în atenția istoricilor europeni 

 

Directorul Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din 

Caransebeș, alături de cercetătorul Bogdana Branca, participă, începând de mâine, la prima 

ediție a Simpozionului Internațional dedicat cordonului de graniță austriac, organizat de 

Universitatea din Zagreb.  

 

Manifestarea este dedicată istoricului Francisc Vanicek, care a pus bazele 

istoriografiei moderne cu privire la granița austriacă. Muzeografii caransebeșeni vor prezenta 

comunicări cu privire la evoluția Regimentului de Graniță Româno – Bănățean nr 13, înființat 

la 1767, care funcționa după legile date de Curtea de la Viena și care a avut sediul la 

Caransebeș. 

(Cornelia Vlaicu) 

 

Sursa: https://radioresita.ro/regimentul-de-granita-de-la-caransebes-in-atentia-istoricilor-europeni/, accesat în 

data de 24.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Studenții din Timișoara efectuează practica la Tibiscum Jupa 

 

https://radioresita.ro/regimentul-de-granita-de-la-caransebes-in-atentia-istoricilor-europeni/
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Un grup de 20 de studenți și masteranzi ai Universității de Vest Timișoara, coordonați 

de lectorul universitar Simona Regep desfășoară săpături arheologice la castrul roman de la 

Tibiscum, Jupa. Potrivit directorului Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de 

Graniță, Adrian Ardeț, studenții sunt primiți anual pe șantier pentru efectuarea practicii de 

aproximativ o lună de zile. 

 

În ultima perioadă, în timpul cercetării sistematice a castrului au fost identificate 3-4 

niveluri antice, din care cel mai nou datează după retragerea aureliană. 

Studenților le este prezentată așezarea civilă cu locuințele și atelierele de lucru și sunt 

îndrumați spre cercetarea castrului cu mișcările de trupe ale soldaților romani, menționează 

cercetătorul Simona Regep. 

(Cornelia Vlaicu) 

 

Sursa:  

https://radioresita.ro/studentii-din-timisoara-efectueaza-practica-la-tibiscum-jupa/, accesat în data de 20 iulie 

2014 

 

 

 

 

Castru Roman descoperit pe Valea Almăjului 

 

 

 

https://radioresita.ro/studentii-din-timisoara-efectueaza-practica-la-tibiscum-jupa/
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Colectivul muzeului din Caransebeș culege roadele după două luni de muncă pe șantierul 

arheologic de pe Valea Almăjului. Potrivit directorului Muzeului Județean de Etnografie și al 

Regimentului de Graniță, Adrian Ardeț, s-a realizat o descoperire inedită care plasează 

județul Caraș-Severin printre fruntașele în arheologie din țară. Fortificația romană datează din 

Primul Război Daco – Roman și este la fel de importantă ca și cea de la Zăvoi.  

 

Arheologii de la Caransebeș au fost ajutați la săpături de conducerea Primăriei Dalboșeț, 

astfel că la sfârșitul lunii august va fi reluată activitatea de cercetare. Adrian Ardeț 

menționează că descoperirile atestă faptul că o coloană militară a cucerit Libcova și a pătruns 

spre Valea Almăjului unde, pe cea mai înaltă colină, romanii au construit Castrul Militar de 

Marș. 

(Cornelia Vlaicu) 

 

Sursa: https://radioresita.ro/castru-roman-descoperit-pe-valea-almajului/, accesat în data de 1 august 2014 

 

https://radioresita.ro/castru-roman-descoperit-pe-valea-almajului/

