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CONSIDERAŢII CRITICE OCAZIONATE DE RESTAURAREA 
UNOR VASE PICTATE APARŢINÂND CULTURII PETREŞTI 

 
 

Dan ANGHEL∗ 
 
Critical Considerations on the Restoration of Some Petreşti Culture Painted 
Vessels 
Abstract. Our paper presents the manner of interpretation of some items of Petreşti culture 
painted ornamentation discovered in Tărtăria-Gura Luncii and displayed in the permanent 
exhibition of the National Museum of Unification Alba Iulia. Preserved fragments of vessels – 
namely a bowl and the foot of a cup foot, with their decorative painting still visible – formed the 
basis from which the complete objects were imagined and rendered, for the purposes of public 
presentation in a museum. We attempted to analyse the preserved decoration and gradually remake 
each subassembly using the preserved fragments as a guide. The outcome rendered the likely 
appearance of some spectacular pieces in a form suitable for exhibition purposes, but of course 
represented only the vision of the restorer – essentially a hypothesis about the original item, with the 
overall effect subordinated to a certain subjectivity. 
Keywords: ceramics, Petreşti culture, neolithic, restoration, chromatic integration. 
Cuvinte-cheie: ceramică, cultura Petreşti, neolitic, restaurare, integrare cromatică. 

 
Ceramica pictată caracteristică culturilor neolitice şi eneolitice din 

România a făcut subiectul a numeroase studii de specialitate cu privire la 
formă şi ornamentică1, precum şi a celor din domeniul restaurării2. 

Una dintre problemele, oarecum controversate, din punctul de vedere 
al restaurării, o constituie interpretarea decorului în vederea reconstituirii 
acestuia prin integrarea cromatică a completărilor cu diferite materiale a 
lacunelor din corpul vaselor restaurate. Obţinute în urma unor operaţii 
manuale de modelare, finisare şi ornamentare realizate cu măiestrie sau 
stângaci, aceste vase nu prezintă o desfăşurare „matematică” din punct de 
vedere dimensional al elementelor decorative aşternute pe suprafaţa lor3. 
Decorul, ca ansamblu, este suma mai multor elemente similare sau 
complementare care se întrepătrund, în încercarea de a acoperi o suprafaţă 
mai mare sau mai mică din corpul vasului, şi care a fost definit prin două 
stiluri de redare a unui motiv sau succesiuni de motive: cel al cadrelor şi cel 

                                                           
∗ Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, România; doctorand, Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia; e-mail: dnanghel@yahoo.com. 
1 Dumitrescu 1974. 
2 Salonul 1998, p. 15, 17; Salonul 2006, p. 7, 14, 16, 20. 
3 Anghel 1998, p. 135; Anghel 2001a, p. 347. 
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curgător, uneori cele două forme de redare a unui motiv sau a unei 
succesiuni de elemente, putându-se regăsi alăturate4. 

Olarii din toate epocile istorice s-au lovit, inevitabil, de problema 
tipodimensionării elementelor constitutive ale câmpului decorativ, astfel 
încât acestea să fie oarecum egale şi dispuse simetric în derularea lor pe 
verticală sau orizontală, pe care uneori nu au reuşit decât parţial să o pună în 
practică. Prin urmare, în cadrul operaţiilor de restaurare, chiar dacă 
cursivitatea decorului şi desfăşurarea componentelor poate fi distinsă, nu 
putem aprecia cu exactitate dimensiunile acestora şi, prin urmare, intervenţia 
refacerii cromatice este supusă unei contradicţii între respectarea strictă a 
veridicităţii istorice, pe care o cunoaştem doar parţial din analiza elementelor 
păstrate, şi încercarea de a conferi piesei restaurate un aspect cât mai unitar. 

De-a lungul timpului, în cadrul laboratorului de restaurare al Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia (MNUAI) au fost restaurare o serie de vase 
pictate aparţinând culturii Petreşti5. Realizările olarilor acestei culturi pot fi 
considerate ca unele dintre cele mai importante manifestări ceramice 
eneolitice de pe teritoriul Transilvaniei, tehnicile de pictare şi ardere utilizate 
fiind transmise şi perfecţionate de către artizanii olari ai culturii Cucuteni6. 

Culorile utilizate pentru pictare, înainte de ardere, sunt diverse nuanţe 
de roşu, de la roşu-pal la vişiniu-închis, alb-gălbui şi brun spre negru, pe 
bază de pigmenţi naturali, minerali, respectiv argile cu diferite concentraţii 
de oxizi metalici, care nu-şi modifică culoarea în urma arderii în atmosferă 
oxidantă7. 

Între piesele specifice culturii Petreşti, alese spre prezentare din 
punctul de vedere al tehnologiei de confecţionare şi al decorului8, am 
selectat două vase descoperite la Tărtăria/Gura Luncii (groapa 3 din S 
I/1989)9: 

1. Strachină, nr. inv. P. 6683. Dimensiuni: diametru maxim = 39 cm, 
diametrul fundului = 8 cm, înălţime = 15 cm. 

2. Picior de cupă, nr. inv. P. 6684, diametrul partea superioară = 14,5 
cm, înălţime = 34 cm, diametrul fundului = 24 cm. 

Strachina s-a păstrat în proporţie de 55-60%, fragmentele din care este 
compusă fiind curăţate şi asamblate în momentul intrării piesei în procesul 

                                                           
4 Dumitrescu 1974, p. 25. 
5 Aldea 1974, p. 42; Paul 1992, p. 53; Anghel 2001b, p. 210; Salonul 2006, p. 7. 
6 Ellis 1984, p. 197; Paul 1992, p. 66. 
7 Noll 1979, p. 250; Werner 1981, p. 72; Ellis 1984, p. 157; Chiribuţă 1985, p. 711; Anghel 
2000, p. 172. 
8 Paul 1992, p. 92. 
9 Despre complex nu avem alte date, ele nefiind publicate. Pentru o prezentare generală a 
locuirii Petreşti surprinsă în campania din anul 1989, inclusiv cu ilustrarea unor materiale 
ceramice pictate petreştene, vezi Paul 2011, p. 23-25, pl. V, XVIII-XIX. 



Consideraţii critice ocazionate de restaurarea unor vase pictate Petreşti 

29 

de refacere a formei (fig. 1)10. Vasul are fundul concav, pereţii arcuiţi, 
finalizaţi cu o buză dreaptă, uşor îngroşată spre interior, marcată de doi 
butoni miniaturali, decorativi. Pasta este densă, omogenă ca textură, din 
compoziţia căreia au fost îndepărtate toate impurităţile. Arderea este 
puternic oxidantă, ciobul fiind pătruns complet, cu structură „rezonantă”. 
Suprafaţa a fost acoperită cu o angobă de culoare portocalie (rezultată în 
urma arderii) peste care s-a aşternut un decor spiralic. Acesta se compune 
din patru spirale realizate din linii duble, de culoare neagră, a căror 
desfăşurare duce la contopirea lor şi creează senzaţia suprapunerii 
elementelor, acoperind toată suprafaţa vasului (horror vacui), inclusiv fundul11. 
Spaţiile rămase libere între desfăşurările spiralelor şi linia dreaptă a buzei au 
fost acoperite cu triunghiuri haşurate. Liniile, trasate probabil cu degetul, nu 
au o continuitate sau un paralelism uniform. Se observă o serie de ezitări, 
modificări bruşte ale arcului curburii, anumite porţiuni din desfăşurare 
devenind aproape drepte, pentru ca ulterior să fie „obligate”, prin efectuarea 
unor alăturări succesive de segmente scurte, să reintre în desfăşurarea dorită 
(fig. 2). Spaţiul mai larg rezultat a fost acoperit (ascuns la vedere) prin 
realizarea unor linii oblice care unesc buclele volutei (fig. 2/2). Interiorul 
este decorat cu linii şi puncte realizate cu degetul, dispuse relativ aleatoriu 
(fig. 1, 4). Lustruirea este minuţioasă şi a produs un efect de „halou” prin 
întinderea pigmentului negru în afara liniilor (fig. 2/1). 

Întregirea corpului vasului a fost realizată cu ipsos prin tehnica 
amprentei interioare, metodă arhicunoscută şi utilizată în procesul restaurării 
ceramicii12. Suprafaţa mare care trebuia completată a impus realizarea unei 
armături orizontale formate din două fire de alamă, fixate în perforaţii 
efectuate în profilul ciobului13. Aspectul vasului după întregire nu a fost 
considerat satisfăcător, din punct de vedere expoziţional, din cauza 
suprafeţei mari completate şi a contrastului cromatic şi estetic, între partea 
originală şi cea completată. Prin urmare, am optat pentru integrarea 
cromatică urmată de refacerea decorului, operaţie care se va dovedi oarecum 
dificilă, din punctul de vedere al interpretării posibilităţilor de redare cât mai 
adecvată a modului de desfăşurare a celor patru volute pe suprafaţa vasului. 

S-a putut observa că elementul spiralic pe care îl putem considera 
„central” pentru partea păstrată din vas este complet şi, prin urmare, 
diametrul acestuia a fost utilizat ca etalon şi transpus peste suprafaţa 

                                                           
10 Îndepărtarea depunerilor de sol şi de natură chimică, precum şi asamblarea fragmentelor 
a fost realizată în cadrul laboratorului MNUAI de către restauratorul-expert Daniela 
Ciugudean. Completarea formei şi integrarea cromatică a fost realizată de autorul acestui 
articol în anul 1997, documentaţia foto fiind realizată cu tehnica disponibilă la acea dată. 
11 Dumitrescu 1974, p. 25; Paul 1992, p. 68. 
12 Lăcătuşu, Melniciuc 2005, p. 39. 
13 Anghel 2001b, p. 214. 
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completată. Analiza celorlalte două spirale păstrate fragmentar a evidenţiat 
că voluta din stânga este redată incomplet, fiind suprapusă, spre deosebire 
de cea situată în dreapta, care se alipeşte printr-o desfăşurare simetrică faţă 
de elementul central. Pentru acoperirea întregii suprafeţe a vasului, păstrând 
ca reper diametrul volutei centrale, este necesară realizarea a trei spirale cu 
diametre relativ egale şi acelaşi număr de spire, ultimul motiv fiind doar o 
completare a desfăşurării elementului suprapus. 

În urma acestor observaţii s-a putut presupune că în timpul operaţiei 
de ornamentare olarul s-a lovit de imposibilitatea încadrării complete a celor 
patru spirale cu dimensiuni relative egale, ultimul element redându-l doar 
parţial pentru respectarea simetriei generale. 

În procesul de restaurare, după aplicarea fondului integrării cromatice 
cu o nuanţă uşor mai deschisă decât cea a originalului, s-a început refacerea 
celor două spirale incomplete şi a triunghiurilor haşurate care acoperă 
spaţiile libere dintre acestea, păstrând ca reper dimensiunile elementului 
central. Liniile au fost trasate cu pensula, iar pentru obţinerea efectului de 
halou în jurul liniilor, la scurtă vreme după aplicarea culorii, suprafaţa a fost 
lustruită cu o pânză foarte moale din bumbac, operaţie care a dus la 
dispersia controlată a nuanţei închise pe suprafaţa fondului şi obţinerea unui 
luciu similar cu cel al părţii originale, fiind totodată menţinută şi o uşoară 
diferenţiere cromatică. Ultima etapă a constat din realizarea celei de-a patra 
spirale în zona diametral opusă elementului luat ca reper (fig. 3). 

Cea de-a doua piesă, piciorul de cupă, se încadrează în categoria 
ceramicii cu pictură tricromă şi are o formă cilindrică cu baza evazată (fig. 
5). A fost realizat manual dintr-o pastă foarte fină, în partea superioară, uşor 
îngustată, ulterior fiind alipită de suport cupa modelată separat. Grosimea 
pereţilor piciorului este relativ mare, 1,2 cm în partea superioară, pentru ca 
apoi să se subţieze treptat spre bază, interiorul fiind doar sumar finisat. 

Tratarea exteriorului este mult mai îngrijită, profilul este perfect 
simetric pe toate axele, iar suprafaţa este atent netezită, fără denivelări. 
Arderea este foarte bună, oxidantă, realizată la temperatură înaltă, un timp 
suficient de lung pentru a permite ca ciobul să fie pătruns complet, culoarea 
fiind roşu-cărămiziu închis. 

Întreaga piesă a fost acoperită cu o angobă de culoare alb-gălbuie 
specifică culturii Petreşti14. Ornamentul are ca punct de plecare trei linii 
paralele verticale de la care se desfăşoară, cu dispunere orizontală, un decor 
unghiular de culoare brun închis spre negru, ce formează şase reţele în 
zigzag (fig. 6). Acestea sunt formate din chenare rectangulare, alcătuite din 
trei până la cinci linii paralele, cele cu orientare ascendentă fiind mai lungi 
decât cele dispuse descendent. Capetele chenarelor sunt alipite 

                                                           
14 Paul 1992, p. 87. 
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perpendicular, în unghiuri drepte, cu mici variaţii, mai obtuze spre bază şi 
mai ascuţite în partea superioară, fără ca aceasta să reprezinte o caracteristică 
a decorului în ansamblu. 

Cu o dispunere oarecum aleatorie între benzile în zigzag au fost 
realizate alte chenare perpendiculare sau uşor oblice, care unesc benzile cu 
dispunere ascendentă şi formează o a doua reţea în zigzag intercalată sau 
complementară derulării motivului principal. Spaţiul dintre reţele a fost 
acoperit cu un al doilea strat de angobă de culoare vişiniu închis, prin 
intermediul căruia decorul de culoare închisă trasat pe fondul deschis al 
vasului se transformă în decor cruţat. Fondul vişiniu va forma, la rândul lui, 
o succesiune de elemente unghiulare în „S” culcat. 

Ordinea de aplicare a celor trei nuanţe pentru obţinerea unui anumit 
efect cromatic este ingenioasă şi se bazează pe experienţa privitoare la 
manipularea caracteristicilor materialelor. În urma mai multor experimente 
paleotehnice, realizate în cadrul laboratorului MNUAI şi în cadrul 
laboratorului de restaurare al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia, am observat că la aplicarea unui strat de pigment mineral pe bază de 
argilă în suspensie apoasă (angobă) acesta aderă la suprafaţa vasului datorită 
absorbţiei apei în exces de către pereţi15. Trebuie specificat că suprafaţa este 
doar parţial uscată, astfel încât vasul să poată fi manipulat cu uşurinţă16. În 
urma acestui proces fizic, liniile trasate rămân uşor în relief faţă de suprafaţa 
pe care au fost aşternute, iar dacă se încearcă acoperirea spaţiului dintre 
două linii, acestea se vor constitui ca mici bariere în calea prelingerii angobei 
în afara zonei demarcate. Ulterior, prin lustruire, pictura a fost inclusă 
mecanic în pasta vasului, iar suprafaţa a devenit uniformă. 

Interiorul străchinii era şi el decorat, mult mai sumar, prin ornamente 
formate din două linii curbe de culoare închisă aşternute pe fondul alb-
gălbui, spaţiul dintre ele fiind acoperit cu angoba de culoare vişinie. 

După lustruirea suprafeţelor, probabil prin întinderea pigmentului de 
culoare neagră, vasul a căpătat o nuanţă întunecată, mai pregnantă în zona 
piciorului decât în interiorul cupei. 

Analiza decorului denotă aplicarea lui directă, intuitivă, fără o 
organizare prestabilită a dimensiunilor elementele constitutive, acestea fiind 
combinate în aşa fel încât să acopere întreaga suprafaţă, dar fără obţinerea 
unei succesiuni perfect simetrice. Liniile care formează chenarele sunt 
paralele, trasate ferm, fără ezitări, cu ajutorul unei unelte (pensulă?), şi se 
observă realizarea anumitor completări pentru obţinerea unor spaţii relativ 
egale între părţile constitutive, fiind dificil de identificat cu exactitate 

                                                           
15 Anghel 2000, p. 244; Anghel 2001a, p. 350; Anghel 2003, p. 272; Anghel 2009, p. 675. 
16 Aplicarea picturii pe o suprafaţă perfect uscată nu mai permite lustruirea decât într-o 
foarte mică măsură. 
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dimensiunile şi dispunerea elementelor ce acopereau partea lipsă a vasului 
(fig. 7/2-3). 

Pentru refacerea decorului s-au trasat câteva linii paralele care marcau 
extremităţile celor şase reţele în zigzag, acestea urmând a fi utilizate ca 
puncte de reper17. Următoarea etapă a constat din întregirea chenarelor din 
care s-au păstrat unele elemente, fapt care a permis trasarea ulterioară a 
ligaturilor dintre acestea. Pentru porţiunile unde nu au existat elemente de 
ghidaj s-a optat pentru replicarea unor motive cu dimensiuni relativ egale 
celor prezente în cadrul fiecărei benzi care a fost completată, folosind ca 
reper liniile orizontale trasate anterior. Desenul obţinut a fost apoi integrat 
cromatic cu trei nuanţe apropiate de cea a originalului. 

Pentru uniformizare, după uscarea picturii, a fost aplicat prin 
pensulare, în mai multe straturi, un filtru de culoare brună, foarte diluat, 
până când nuanţa integrării cromatice s-a apropiat de cea a originalului. 

Rezultatul direct a fost cel de refacere a aspectului probabil unor piese 
spectaculoase, în vederea valorificării lor expoziţionale. Pe de altă parte, 
reconstituirea decorului pentru acest gen de piese reprezintă doar o viziune 
a restauratorului asupra modului cum ar fi putut arăta acesta, ipoteză cu 
foarte multe direcţii de rezolvare, toate subordonate unui oarecare 
subiectivism18. 

În acest sens, este importantă reconstituirea modului de lucru al 
olarului din vechime şi studierea unor piese similare, chiar dacă ele provin 
din alte paliere culturale sau zone geografice. Acestea ne pot ajuta la 
definirea unor direcţii de lucru, a căror finalitate este cea de redare a 
însemnătăţii obiectului în scopul evidenţierii lui în cadrul expoziţiilor 
muzeale. 
 

Explanation of Figures 
 
Fig. 1. The bowl during the reconstruction of its shape (1997). 
Fig. 2. Bowl detail: painted decoration (halo obtained by polishing) (1); completion of 

gaps accidentally obtained when decorating (2). 
Fig. 3. The bowl after restoration (exterior). 
Fig. 4. The bowl after restoration (interior). 
Fig. 5. The cup foot, before reconstructing the shape. 
Fig. 6. The cup foot (painted decoration detail). 
Fig. 7. The cup foot after completion (1) and after restoration (2). 
 
 

 
                                                           

17 Refacerea formei s-a realizat cu ipsos de modelaj prin tehnica amintită anterior. 
18 Integrarea cromatică este uşor reversibilă şi prin urmare poate fi îndepărtată sau 
modificată în funcţie de cerinţele de ordin expoziţional sau ca urmare a identificării unor 
analogii care pot sugera o altă modalitate de abordare. 
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Fig. 1. Strachina în timpul refacerii formei (1997) 
 
 
 
 
 

 1   2 
Fig. 2. Detalii din pictura străchinii: decorul (efectul de halou obţinut prin 
lustruire) (1) şi umplerea spaţiilor libere obţinute accidental la decorare (2) 
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Fig. 3. Strachina după restaurare (exterior) 

  
Fig. 4. Strachina după restaurare (interior) 

 



Dan Anghel 

36 

 
 

 
Fig. 5. Piciorul de cupă, înainte de refacerea formei 

 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Piciorul de cupă (detaliu al decorului pictat) 
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 2      3 
Fig. 7. Piciorul de cupă după completare (1) şi după restaurare (2-3) 
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AnB - Analele Banatului (serie nouă). Muzeul Naţional al 

Banatului. Timişoara. 
Antik Tanulmányok  - Antik Tanulmányok. Akadémiai Kiadó. Budapest. 
AO - Arhivele Olteniei (serie nouă). Institutul de Cercetări 

Socio-Umane. Craiova. 
Apulum - Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia. 
ArhSom - Arhiva Someşană. Revistă istorică-culturală. Năsăud. 
ArhMed - Arheologia Medievală. Reşiţa, Cluj-Napoca. 
Astra Salvensis  - Astra Salvensis. Cercul Salva al ASTRA. Salva. 
AT  - Arhivele totalitarismului. Institutul Naţional pentru 

Studiul Totalitarismului. Academia Română. Bucureşti. 
AUASH  - Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
AUMCS  - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin. 
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AUS  - Acta Universitatis Szegediensis De Attila József 
Nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. A 
József Attila Tudományegyetem-Bölcsészettudományi 
Kar. Szeged. 

AVSL  - Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 
Sibiu. 

Banatica - Banatica. Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin. 
Reşiţa. 

BAR - British Archaeological Reports (International Series). 
Oxford. 

BC  - Biblioteca şi cercetarea. Cluj-Napoca. 
BCŞS  - Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
BHAB - Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. 

Muzeul Banatului Timişoara. 
Boabe de grâu  - Boabe de grâu. Revistă de cultură. Bucureşti. 
Brukenthal - Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal. 

Sibiu. 
Bucureşti  - Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Muzeul 

Municipiului Bucureşti. 
Bylye Gody  - Bylye Gody. International Network Center for 

Fundamental and Applied Research. Washington. 
Caietele CNSAS  - Caietele CNSAS. Consiliul Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii. Bucureşti. 
CB  - Călăuza bibliotecarului. Biblioteca Centrală de Stat 

Bucureşti. 
CBAstra - Conferinţele Bibliotecii Astra. Biblioteca Judeţeană 

Astra. Sibiu. 
Cărţi româneşti  - Cărţi româneşti. 
CCA - Cronica cercetărilor arheologice. cIMeC. Bucureşti. 
CEHF  - Cahiers d’Études Hongroises et Finlandaises. 

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. 
CollMed  - Collegium Mediense. Comunicări ştiinţifice. Colegiul 

Tehnic „Mediensis” Mediaş. 
Colloquia  - Colloquia. Journal of Central European History. 

Institutul de Studii Central-Europene al Facultăţii de 
Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca. 

ComŞtMediaş  - Comunicări Ştiinţifice. Mediaş (este continuată de 
CollMed). 

Contimporanul - Contimporanul. Revistă de avangardă, cu program 
constructivist. Bucureşti. 

Corviniana - Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Muzeul Castelului 
Corvineştilor. 

Cumidava - Cumidava. Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. 
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Čitatel  - Čitatel. Matica slovenská. Martin. 
Discobolul - Discobolul. Revistă de cultură. Uniunea Scriitorilor din 

România. Alba Iulia. 
Drobeta  - Drobeta. Seria Etnografie. Muzeul Regiunii Porţilor de 

Fier. Drobeta-Turnu Severin. 
Drobeta. Artă Plastică - Drobeta. Seria Artă Plastică. Muzeul Regiunii Porţilor 

de Fier. Drobeta-Turnu Severin. 
eClassica - eClassica. Centro des Estudos Clássicos. Lisabona. 
EF - Einband-Forschung. Informationsblatt des 

Arbeitskreises für die Erfassung, Erschliessung und 
Erhaltung Historischer Bucheinbände (AEB). Berlin. 

EJCE  - European Journal of Contemporary Education. 
Academic Publishing House Researcher. Bratislava. 

EJST - European Journal of Science and Theology. Gheorghe 
Asachi Technical University of Jassy. 

EO  - Etnograficheskoye obozreniye. Institut etnologii i 
antropologii RAN. Moskva. 

EphNap - Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi 
Istoria Artei Cluj-Napoca. 

EPK  - Egyetemes Philologiai Közlöny. Akadémiai Kiadó. 
Budapest. 

ER  - Exportgut Reformation. Veröffentlichungen des 
Instituts für Europäische Geschichte Mainz. 
Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen. 

ESTuar - ESTuar. Online. Bucureşti. 
Familia - Familia (seria I: 1865-1906). Oradea. 
FI - File de Istorie. Muzeul de Istorie Bistriţa (continuată 

de RB). 
FM - Europäische Zeitschrift für Mineralogie, 

Kristallographie, Petrologie, Geochemie und 
Lagerstättenkunde. Deutschen Mineralogischen 
Gesellschaft. Stuttgart. 

Folklore  - Folklore. Centre de Documentation et le Musée 
Audois des Arts et Traditions populaires. Carcassonne. 
Montpellier. 

Gazeta ilustrată - Gazeta ilustrată. Literară. Politică. Economică. Socială. 
Cluj. 

GeoJournal  - GeoJournal. Spatially Integrated Social Sciences and 
Humanities. Springer Science and Business Media 
(Netherlands). 

GT  - Geographia Technica. Geographia Technica 
Association. Cluj University Press. Cluj-Napoca. 

HE  - Historia Ecclesiastica. Prešovská univerzita. Prešov. 
HHCT  - History and Historians in the Context of the Time. 

Academic Publishing House Researcher. Bratislava. 



Lista abrevierilor de periodice 

570 

HHR  - Hungarian Historical Review. Institute of History, 
Research Centre for the Humanities. Hungarian 
Academy of Sciences. Budapest. 

Hierasus  - Hierasus. Muzeul Judeţean Botoşani. 
Historica Carpatica - Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského 

múzea v Košiciach. Košice. 
HL  - Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin 

Studies. Seminarium Philologiae Humanisticae. Leuven. 
HQ  - The Hungarian Quarterly. The Hungarian Quarterly 

Society. Budapest. 
HS - Historické štúdie. Historický ústav slovenskej 

akadémie vied. Bratislava. 
Hyphen  - Hyphen. A Journal of Melitensia and the Humanities. 

The New Lyceum (Arts), Msida, Malta. 
IJCS  - International Journal of Conservation Science. 

Alexandru Ioan Cuza University of Jassy. 
IJHCS  - International Journal of Humanities and Cultural 

Studies. University of Gafsa. 
INT  - Istoriya nauki i tekhniki. Izdatel’stvo „Reaktiv”. Ufa. 
IV  - Istoricheskii vestnik. Moskva. 
IS  - Izvestiya Samarskogo tsentra Rossiiskoi akademii 

nauk. Samara. 
IYZGU  - Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 

universiteta. Yugo-Zapadnyi gosudarstvennyi 
universitet. Kursk. 

Izvestiya ANKSSR  - Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy Sovetskoy 
Sotsialisticheskoy Respubliki. Seriya obshchestvennykh 
nauk. Alma-Ata. 

Îndrumător bisericesc  - Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic. Episcopia 
Aradului. Arad. 

Îndrumător pastoral  - Îndrumător pastoral. Episcopia Ortodoxă Română de 
Alba Iulia. 

JBS  - The Journal of Baroque Studies. International Institute 
for Baroque Studies at the University of Malta. 

JIA  - Journal of International Affairs. School of 
International and Public Affairs at Columbia University. 
New York. 

JSRI  - Journal for the Study of Religions & Ideologies. The 
Academic Society for the Research of Religions and 
Ideologies. Cluj-Napoca.  

Kniha - Kniha. Matica slovenská. Martin. 
Knižničný zborník - Knižničný zborník. Matica slovenská. Martin. 
LAR - Literatură şi artă română. Idei, simţire, formă. 

Bucureşti. 
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Limba română  - Limba română. Institutul de Lingvistică al Academiei 
Române „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”. Bucureşti. 

Luceafărul - Luceafărul. Revistă literară (1902-1945). Budapesta. 
MA  - Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei 

Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, 
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (1956-
1991). 

Magyar Nyelvőr - Magyar Nyelvőr. A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 

Magyarország  - Magyarország. Budapest. 
MCA - Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti. 
ME - Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Maramureş. Baia Mare. 

MH  - Melita Historica. Malta Historical Society. 
MK - Magyar Könyvszemle. Magyar Tudományos Akadémia 

Budapest. Irodalomtudományi Intézet Országos 
Széchényi Könyvtár Budapest. 

MKS  - Magyar Könyv-Szemle. A Magyar Tudományos 
Akadémia - Irodalomtudományi Intézet. Budapest. 

MLN  - Modern Language Notes. The Johns Hopkins 
University Press. Baltimore. 

MN  - Muzeul Naţional. Muzeul Naţional de Istorie a 
României. Bucureşti. 

MP  - Magyar Pedagógia. A Magyar Pedagogiai Társaság. 
Budapest. 

Muzeum  - Muzeum. Muzejní a vlastivedná práce. National 
Museum. Prague. 

NLWJ  - The National Library of Wales Journal. The National 
Library of Wales. Aberystwyth. 

Noema - Noema. Comitetul Român de Istoria şi Filosofia 
Ştiinţei şi Tehnicii. Bucureşti. 

NNI  - Novaya i noveishaya istoriya. Rossiiskaya akademiya 
nauk. Moskva. 

NP  - Novoe proshloe. Yuzhnyi federal’nyi universitet. 
Rostov-na-Donu. 

NS  - Nasledie i sovremennost’. Rossiyskiy nauchno-
issledovatel’skiy institut kul’turnogo i prirodnogo 
naslediya im. D. S. Likhacheva. Moskva. 

NVBU  - Nauchnye vedomosti Belgorodskogo universiteta. 
Seriya Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika. 
Belgorodskiy natsional’nyy issledovatel’skiy universitet. 
Belgorod. 

OK  - Orvostörténeti Közleményel (Communicationes de 
historia artis medicinae). Budapest Semmelweis 
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Orvostorteneti Muzeum Es Konyvtar And Magyar 
Orvostortenelmi Tarsasag. Budapest. 

Orizont - Orizont. Timişoara. 
ORP  - Odrodzenie i reformacja w Polsce. Instytut Historii 

Polskiej Akademii Nauk. Warszawa. 
PA - Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Alba. Alba Iulia. 
PB  - Patrimonium Banaticum. Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Timiş. Timişoara. 
Pediatria - Pediatría de Atención Primaria. Publicación Oficial de 

la Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria. 

PH  - Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

Poarta Inimii - Poarta inimii. Alba Iulia. 
Programm Mühlbach  - Programm Mühlbach. Programm des evaghelischen 

Untergymnasium in Mühlbach und der damit 
verbundenen Lehranstalten. Sebeş. 

PS  - Protestáns Szemle. Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság. Budapest. 

RA  - Russkii arkhiv. Academic Publishing House 
Researcher. Bratislava. 

RAPPS  - Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale. 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 

RB  - Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. 
Bistriţa. 

RE  - Revista economică. Lucian Blaga University of Sibiu. 
REF  - Revista de Etnografie şi Folclor. Institutul de 

Etnografie şi Folclor ,,Constantin Brăiloiu”. Academia 
Română. Bucureşti. 

Revista Arheologică - Revista Arheologică. Centrul de Arheologie al 
Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Chişinău. 

RFR - Revista Fundaţiilor Regale. Revistă lunară de literatură, 
artă şi cultură generală. Bucureşti. 

RH  - Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Lublin. 

RHSEE/RESEE - Revue historique du sud-est européen. Academia 
Română. Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études 
sud-est européennes). 

RI - Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RJMH  - The Romanian Journal of Modern History. Alexandru 
Ioan Cuza University of Jassy. 
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RM - Revista Muzeelor. Bucureşti. 
RMM  - Revista Muzeelor şi Monumentelor. Bucureşti. 
RMV - Revue de médecine vétérinaire. Ecole Nationale 

Vétérinaire de Toulouse. 
România literară - România literară. Săptămânal de literatură şi artă. 

Bucureşti. 
Rossiiskaya istoriya  - Rossiiskaya istoriya. Akademicheskiy nauchno-

izdatel’skiy, proizvodstvenno-poligraficheskiy i 
knigorasprostranitel’skiy tsentr Nauka. Moskva. 

RRH - Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. 
Bucureşti. 

RT - Revista Teologică (între anii 1956 şi 1991 a apărut sub 
denumirea de Mitropolia Ardealului). Mitropolia 
Ardealului. Sibiu. 

SA  - Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. 
Moskva. 

SAI - Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice 
şi Filologice a RPR. Bucureşti. 

Samus - Samus. Muzeul Municipal Dej. 
Sargetia - Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane Deva. 
SCA  - Studii şi Cercetări de Antropologie. Institutul de 

Antropologie „Francisc I. Rainer”. Academia Română. 
Bucureşti.  

SCIA - Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică. 
Bucureşti. 

SCIV(A) - Studii şi cercetări de istoria veche (din 1974, Studii şi 
cercetări de istorie veche şi arheologie). Bucureşti. 

Slavyanskii al’manakh  - Slavyanskii al’manakh. Institut slavyanovedeniya 
Rossiiskoi akademii nauk. Moskva. 

SMIC  - Studii şi materiale de istorie contemporană. Institutul 
de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române. 
Bucureşti. 

SMIM - Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de 
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române. 
Bucureşti. 

Sovremennik  - Sovremennik. Sankt Petersburg. 
SPST  - Sovremennye problem servisa i turizma. Russian State 

University of Tourism and Service. Moscow. 
SS  - The Social Sciences. Western Social Association. 

Dubai. 
Studia  - Studia. Transilvania Express. Braşov. 
Studii  - Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi 

din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
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SUP  - Studi Umanistici Piceni. Istituto Internazionale di Studi 
Piceni. Sassoferrato. 

Századok - Századok. A Magyar Történelmi Társulat. Budapest. 
Terra Sebus - Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul 

Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
TIIAE  - Trudy Instituta Istorii, Arkheologii i Etnografii. 

Akademii Nauk Kazakhskoy Sovetskoy 
Sotsialisticheskoy Respubliki. Alma-Ata. 

TNK  - Trudy NII kul’tury. Ministerstvo kul’tury RSFSR. 
Moskva. 

TR  - Transylvanian Review. Centrul de Studii Transilvane al 
Academiei Române. Cluj-Napoca. 

Transilvania  - Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 
Sibiu. 

TS  - Theologiai Szemle. A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa. Budapest. 

TT  - Testimonia Theologica. Evanjelická bohoslovecká 
fakulta Komenského univerzity v Bratislave. 

Unirea - Unirea. Alba Iulia. 
UR  - Ungarische Revue. Magyar Tudományos Akadémia. 

Budapest. 
VAH - Varia Archaeologica Hungarica. Budapest. 
Valori bibliofile  - Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. 

Cercetare, valorificare. Consiliul Culturii şi Educaţiei 
Socialiste. Muzeul Judeţean Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. 

VChGU  - Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Chelyabinskii gosudarstvennyi universitet. 
Chelyabinsk. 

VE  - Vestnik Evropy. Sankt Petersburg. 
Verbum - Verbum. Revista catolică. Bucureşti. 
Vestnik Tverskogo  - Vestnik Tverskogo Gosudarstvennogo universiteta. 

Seriya Istoriya. Tver.  
Vestnik VEGU  - Vestnik VEGU. Vostochnaya ekonomiko-

yuridicheskaya gumanitarnaya akademiya. Akademiya 
VEGU. Ufa. 

VI  - Voprosy istorii. Institut russkoy istorii Rossiyskoy 
akademii nauk. Moskva. 

Viaţa românească - Viaţa Românească. Revistă literară şi ştiinţifică. Iaşi. 
VMKK - A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 

Veszprém. 
Vox libri - Vox libri. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” 

Deva. 
VS  - Voennyi Sbornik. Academic Publishing House 

Researcher. Bratislava. 
VV  - Vestnik vospitaniya. Moskva. 
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Zalai Múzeum - Zalai Múzeum. Zala. Múzeumok Igazgatósága. 
Zalaegerszeg. 

ZfE - Zeitschrift für Ethnologie. Deutsche Gesellschaft für 
Völkerkunde und Berliner Gesellschaft für 
Anthropologie Ethnologie und Urgeschichte. Berlin. 

ZfhWK - Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde. 
Dresdner Verein für Waffenkunde. Berlin. 

ZfTZ - Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie: 
Organ der Reichsarbeitsgemeinschaft Tierzucht im 
Forschungsdienst (continuă: Zeitschrift für Züchtung. 
Reihe B, Tierzüchtung und Züchtungsbiologie). Berlin, 
Hamburg. 


