
 



 





 



 



 

 



 



 



 



 





Cuvânt înainte 
 

„Istoria este cea dintâi carte a unei naţii”, a spus Nicolae Bălcescu 

 

 

 Orice localitate şi orice zonă îşi are istoria ei, având o întindere în timp şi spaţiu, are oameni, 

locuri şi fapte care o reprezintă şi cu care se poate mândri; adică are personalităţile ei din diferite 

domenii de activitate. Rolul prezentului proiect pe domeniu 

cultural este de a descoperi, de a cerceta şi de a pune în valoare oameni cu aptitudini şi activităţi mai 

puţin cunoscute de comunităţile şi concetăţenii lor şi mai ales, de către tineri, preşcolari şi şcolari, 

care consideră că este benefic din punct de vedere educaţional şi, formativ să le cunoască şi să le 

urmeze exemplul, întrucât este evident că societatea de astăzi are mare nevoie de modele. 

Considerăm că numai cunoscând zona de baştină, cu istoria, cultura, credinţa şi personalităţile sale, 

ne putem cunoaşte mai bine, învăţăm să fim mai buni, să apreciem valorile trecutului şi prezentului, 

ne putem dezvolta cultura generală şi conştientiza potenţialul tradiţional local şi asuma spiritul 

patriotic. 

 Prin implementarea activităţilor din cadrul proiectului, dorim să cultivăm valori de 

recunoaştere, înţelegere şi toleranţă, de integrare multiculturală ca evidenţiere a diversităţii 

naţionale şi culturale, valori care se înscriu foarte bine în definirea identităţii locale ca identitate 

comună europeană, confirmând învăţătura impusă încă din antichitate a unităţii în diversitate. Doar 

cunoscându-i trecutul şi aflându-i şi respectându-i valorile diverse unui spaţiu habitudinal, oamenii 

şi mai ales tinerii pot înţelege prezentul şi pot anticipa viitorul. 

 Din acest punct de vedere considerăm că demersul nostru este util pentru 

cunoaşterea istoriei şi geografiei locale, a personalităţilor care s-au impus în diferite domenii de 

activitate, a oamenilor din diferite zone şi a faptelor acestora. 



VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL PRIN 
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 I. Argument  

 Pentru buna înțelegere a istoriei locale și totodată pentru valorificarea acesteia, sunt de 

părere că intrarea în contact direct cu urmele materiale lăsate de strămoșii noștri reprezintă unul 

dintre cele mai importante acțiuni care pot fi întreprinse de cineva. În cazul de față, voi prezenta 

demersul pe care l-am făcut pentru a promova istoria locală a comunei Pesac și a împrejurimilor 

printr-o expoziție școlară.
1
   

 Expozițiile școlare nu reprezintă ceva nou, acestea fiind des întâlnite în laboratoarele de 

biologie, istorie și geografie. Odată cu trecerea timpului însă, aceste vitrine sunt date uitării și nu 

mai primesc atenția cuvenită. Același lucru s-a întâmplat și cu artefactele arheologice expuse încă 

din 1958 în vitrina școlii gimnaziale din Pesac.  

 II. Metodologie  

 Pentru că timpul își face mereu prezența simțită, acesta a contribuit la degradarea textului 

informativ despre vechimea, contextul descoperirii sau apartenența culturală a artefactelor în cauză, 

deci primul pas logic pentru restaurare a fost datarea cronologică, implicit culturală, a pieselor din 

vitrină. Prin analogiile găsite în articolele din bibliografia de specialitate, am reușit reidentificarea 

cu succes a obiectelor din colecție și totodată inventarierea acestora.  

 Al doilea pas a constat în restaurarea suportului pentru expoziție: un dulap cu mai multe 

rafturi ajustabile. După lăcuirea lemnului și lustruitul geamurilor, am întins un material textil pe 

fiecare raft, iar artefactele au fost poziționate în așa fel încât să nu se atingă sau să aibă un aspect 

înghesuit. Pentru menținerea unei consistențe cronologice, am așezat obiectele preistorice în raftul 

de jos, iar pe cele romane, post-romane și feudale în raftul de sus.  

 Nu în ultimul rând, au fost plasate bilețele cu numere în dreptul fiecărei piese, iar legenda 

fiecărui număr, alături de un scurt text informativ despre artefactul în cauză, a fost lipită pe 

interiorul vitrinei. Lângă legendă am mai scris și un scurt text despre epoca istorică în care se 
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încadrează fiecare artefact, pentru a-i ușura vizitatorului înțelegerea contextului temporal al 

pieselor. 

  

 III. Valorificarea patrimoniului local  

 În Pesac sunt specificate situri arheologice și descoperiri întâmplătoare contemporane cu 

materialul din expoziția școlii
2
 și, chiar daca piesele din vitrină nu provin din hotarul comunei, ele 

sunt reprezentative pentru cultura materială a popoarelor de mult existente în vatra Pesacului.  

 Un exemplu concret sunt sarmații, un popor nomad de sorginte indo-europeană venit din 

stepele Asiei. Aceștia sunt recunoscuți pentru vasele de ceramică de calitate deosebită pe care le 

produceau. Un astfel de vas sarmatic se găsește intact la școala gimnazială de aici.  

 Sarmații, care și-au făcut puternic simțită prezența și în vestul Banatului, prin vestigiile 

arheologice lăsate în urmă, au folosit ca podoabe vestimentare mărgele de culori variate, 61 de 

bucăți întregi de astfel de mărgele găsindu-se în expoziția din Pesac.  

 Nici la capitolul preistorie comuna Pesac nu stă prost, aici aflându-se expusă o căniță din 

epoca bronzului, specifică culturii arheologice Periam-Pecica, aria de influență a acestei culturi 

întinzându-se și în zona Pesacului în vremea respectivă. Tot în expoziția școlii mai pot fi văzute 

vase ceramice, greutăți de lut și unelte prelucrate din os și piatră din perioada neolitică.  

 Ca artefacte de eră romană, se remarcă atât fragmente de vase, cât și două cărămizi 

ștampilate cu numele unităților militare care le-au produs: CIV (Cohors I Vindelicorum) și MID 

(Maures Iuniores Daciae).
3
 Deși descoperirile precum cele 2 cărămizi au loc în castre romane, deci 

departe de Pesac, nu înseamnă că obiectele în cauză nu pot fi folosite în procesul educativ.  

 Un exemplu ar fi prezentarea la clasă, în timpul orei de istorie, a unui artefact tangibil lăsat 

în urmă de Imperiul Roman. Sunt sigur că altfel ar putea fi captată atenția unui elev, într-un astfel 

de context. Poate, cine știe, și interesul pentru arheologie va fi stârnit celor interesați de a afla mai 

multe despre trecutul omenirii. 

 Impresionanta colecție a Școlii Gimnaziale ,,Maria Brindea” este un bun exemplu pentru 

valorificarea istoriei locale și nu numai. Inițiative pentru înființarea unor astfel de vitrine, din 

nefericire, sunt mult prea puține sau chiar deloc existente. Asta nu este o scuză însă pentru a nu 

conserva sau măcar depozita într-un loc sigur artefactele care poate, într-o bună zi, vor fi readuse la 

lumină.  
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Ilustrații din procesul de restaurare:  

 

Planșa I. 1 - Mărgele sarmatice înainte de expoziție. 2 - Starea artefactelor înainte de 

expoziție. 3 - Lăcuirea lemnului vitrinei pentru expoziție. 4 - Vedere de ansamblu a vitrinei. 5 



- Formarea șiragului de mărgele sarmatice. 6 - Foaia cu numerele artefactelor și pânza de 

mătase pentru fundal. 

 

Planșa II. 1 - Instalarea biletelor de identificare pentru secțiunea de preistorie. 2 - Imagine 

de detaliu artefacte preistorie. 3 - Imagine detaliu artefacte preistorice. 4 - Imagine de detaliu 

artefacte romane, post-romane și feudale. 5 - Afișul albastru (stânga) reprezintă legenda 

pentru fiecare număr. 6 - Imagine de detaliu asupra artefactelor romane (văzut prin geamul 

vitrinei). 7 - Scurt text informativ despre perioadele istorice în care se încadrează artefactele. 

 

 


