Biblioteca Județeană reprezentată la Cluj, cu prilejul aniversării centenarului
Institutului de Istorie „George Barițiu”

Șirul manifestărilor dedicate împlinirii a 100 de ani de la înființarea Institutului de Istorie
„George Barițiu” din Cluj-Napoca s-a desfășurat și în zilele de 3-5 februarie 2020. Astfel, la
Cluj-Napoca a fost organizată Conferința Internațională „Istoria și scrisul istoric azi. Opțiuni
metodologice, Paradigme, Agendă”.

Precizăm că în fruntea comitetului științific al conferinței s-a aflat acad. prof. dr. IoanAurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai și Președintele Academiei Române. Din acest
comitet au mai făcut parte cercetătorii ştiinţifici: dr. Susana Andea, dr. Virgil Ciomoş, dr. Ela
Cosma, prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, prof. univ. dr. Rudolg Gräf, prof. univ. dr. Vasile Puşcaş,
dr. Dumitru Suciu.
Comitetul de organizare a fost format din: dr. Iosif Marin Balog, prof. univ. dr. Ioan
Bolovan, referentCodruţa Bîlc, dr. Mara Mărginean, dr. Mihai Olaru, dr. Corneliu Pintilescu, dr.
Mirela Popa-Andrei, dr. Oana Tămaş, dr. Attila Varga şi dr. Victor Vizauer.
În cadrul conferinței au fost prezentate lucrările a peste 225 de cercetători din țară și
străinătate. Conferința a fost organizată pe mai multe secțiuni, dintre care amintim: „Scriere și
istorie. Transilvania între voievodat și principat”, „Integritate și malonestitate în spațiul
românesc în perioada medievală și premodernă”, „Editarea documentelor. Istorie, metodă,
practică”, „Istoria Bisericii: teorie și metodologie”, „Istoriografia și scrisul istoric; paradigme

vechi și noi”, „Masoneria în Transilvania: personalități, idei și proiecte cu impact în comunitate”,
„Autoritarism și extrema dreaptă: o reevaluare comparativă a dictaturilor din România perioadei
1938-1944”.
Biblioteca Județeană Satu Mare s-a alăturat și acestui demers desfășurat la Cluj-Napoca,
prin prezența celor doi bibliotecari de la secția „Fond de patrimoniu. Carte rară. Cercetare.
Conservare”, dr. Marta Cordea și dr. Viorel Câmpean.
Dr. Marta Cordea a prezentat lucrarea „Alegerile de deputați pentru Dieta de la Pesta
1848-1849 reflectate în presă. Studiu de caz: părțile de Nord-Vest”, în cadrul secțiunii
„Minoritățile naționale: bilanț istoriografic și noi direcții de cercetare”. Lucrarea se oprește, așa
cum indică și titlul, asupra alegerilor de deputați desfășurate în anul 1848 în comitatul Satu
Mare, fiind reliefate personalitățile celor doi candidați care au participat, pentru a reprezenta
cercul electoral Baia Mare-Baia Sprie, preotul greco-catolic George Oros și omul de știință
Kovács Lajos. Au fost consemnate date biografice privind cele două personalități și relatări din
presa vremii despre incidentele petrecute la alegeri.

Dr. Viorel Câmpean, în cadrul secțiunii „Elite și personalități” a prezentat lucrarea
intitulată „George Barițiu și relațiile lui cu românii din comitatul Satu Mare”. Referindu-se la
legăturile lui Barițiu cu sătmărenii, au fost evocați câțiva corespondenți sătmăreni ai „Nestorului
presei românești”, dar și câteva evenimente la care a luat parte George Barițiu, în împrejurimile
Sătmarului.

Amândouă luările de cuvânt au fost însoțite decâte o prezentare PowerPoint, fiind
apreciate de către auditoriu. În cadrul secțiunilor a fost alocat timp suficient pentru întrebări și
dezbateri pe tema lucrărilor prezentate.
Pe perioada conferinţei au avut loc şi câteva mese rotunde, prima dintre ele, moderată de
prof. univ. dr. Ioan Bolovan, director al Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei
Române, Cluj-Napoca şi dr. Mirela Popa-Andrei, cercetător ştiinţific la aceeaşi instituţie, a reunit
o bună parte a cercetătorilor emeriţi ai vechiului Institut de Istorie: dr. Dumitru Suciu, dr. Simion
Retegan, dr. Gheorghe Iancu, dr. Costin Feneşan, prof. univ. dr. Vasile Puşcaş, prof. univ. dr.
Mircea Popa, dr. Ludovic Báthory, dr. Ladislau Gyemant, dr. Susana Andea, dr. CsucsujaIstván,
dr. Mihai D. Drecin, dr. Corneliu Pădurean, dr. Stelian Mândruţ. Au mai participat dr. Cornel
Sigmirean, dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, dr. Mihaela Bedecean, Codruţa Bîlc etc.
Sub egida Academiei Române, for sub tutela căruia funcționează Institutul de Istorie, vor
fi publicate lucrările susținute în cadrul acestei reușite conferințe internaționale.

