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SALVE TERRA SEBUS !

Un loc de importanţă majoră între instituţiile culturale ale oraşului Sebeş îl
ocupă Muzeul Municipal, instalat în Palatul Princiar din piaţa centrală a vechiului
burg medieval. Fără a avea o mare vechime, fiind întemeiat în urmă cu o
jumătate de veac, Muzeul Sebeşului a devenit o instituţie ştiinţifică cu realizări
remarcabile.

Prin expoziţiile permanente, muzeul este o carte de vizită de primă
importanţă pentru toţi cei care vor să cunoască acest oraş, un tezaur istoric şi
cultural-artistic nepreţuit, conservat cu grijă, care prezintă istoria şi dezvoltarea
acestei străvechi aşezări.

Oraşul Sebeş este una din localităţile urbane medievale importante ale
Transilvaniei, ansamblurile sale de arhitectură conservate fiind de mare valoare
istorică şi artistică. Nu putem să nu menţionăm amplul complex de arhitectură
medievală al pieţii centrale, fortificaţia medievală a oraşului, cu numeroasele sale
bastioane, splendida biserică evanghelică, remarcabil exemplu de îmbinare a
arhitecturii romanice şi gotice, sub bolţile sale păstrându-se un tezaur artistic de
excepţională valoare, sau bisericile ortodoxe din vechiul cartier românesc al
Sebeşului.

Personalul ştiinţific al Muzeului din Sebeş este format dintr-un grup de
tineri entuziaşti, care lucrează cu pasiune, realizând cercetări interesante în
domeniul arheologiei, istoriei medievale, istoriei epocii moderne, etnografiei, în
domeniul istoriei locale, a oraşului şi a localităţilor din împrejurimi, având
preocupări pentru conservarea monumentelor istorice, a istoriei artistice şi
culturale.

Începând din acest an, Muzeul Sebeşului editează revista ştiinţifică Terra
Sebus. Acta Musei Sabesiensis, anuar ce îşi propune să ofere un cadru de
valorificare a cercetării ştiinţifice efectuate de instituţia muzeală, prin personalul
său ştiinţific, sau în colaborare cu alte instituţii de profil, cu universităţi sau
institute de cercetare din ţară şi străinătate. Paginile revistei vor include
numeroase studii privind istoria locală şi naţională, aspecte ale dezvoltării
cultural artistice, toate de un mare interes atât pentru specialişti, cât şi pentru toţi
cei care iubesc istoria.

Cel dintâi număr al revistei Terra Sebus are un cuprins interesant, primele
pagini cuprinzând, cum este firesc, studii şi articole de istorie veche şi
arheologie, de la neolitic, epoca dacică şi romană până în medievalul transilvan.
Un al doilea grupaj cuprinde studii de istorie modernă şi contemporană, după
care sunt prezentate studii de restaurare şi muzeologie.
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Apariţia primului număr al revistei ştiinţifice Terra Sebus (în traducere
liberă Ţara Sebeşului) editată de  Muzeul din Sebeş este un eveniment important
nu numai pentru personalul ştiinţific al instituţiei, este un prilej de bucurie şi
satisfacţie pentru toţi colaboratorii şi prietenii muzeului.

Fiind un apropiat al Muzeului din Sebeş, cu bucurie particip la această
sărbătoare de suflet a istoriei, felicitându-i pe mai tinerii mei colegi pentru
realizarea deosebită, urând revistei Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis viaţă
lungă şi valoroase studii.

La mulţi ani! Salve Terra Sebus!

Cluj Napoca, 9 octombrie 2009 Acad. MARIUS PORUMB


