
2016 - Proiectul cultural despre mijloacele de transport din Sibiu 

pentru Consiliul Local Sibiu, Agenda Culturală 2016 

“Mijloace tradiţionale de comunicaţie şi transport - de la prezervarea patrimoniului la promovarea acestuia:  

digitizarea între necesitate şi provocare” 

 

 
Pagina web a proiectului 

http://bcu.ulbsibiu.ro/2016_Calatorind_prin_Sibiu/


Proiectul a fost iniţiat de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, derulat prin intermediul Bibliotecii Universităţii pe parcursul lunilor aprilie - noiembrie 2016, fiind 

cofinanţat de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda culturală 2016. 

Titlul proiectului: 

"Mijloace tradiţionale de comunicaţie şi transport - de la prezervarea patrimoniului la promovarea acestuia: digitizarea între necesitate şi provocare" 

- Nr.contract 28179/12.04.2016 (Cofinantat de Primaria Sibiu-Agenda culturala 2016) 

- Site web dedicat cu descrierea proiectului: http://bcu.ulbsibiu.ro/Calatorind_prin_Sibiu/ (aceste pagini) 

- Depozitul digital din sistemul Bibliotecii Digitale: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

Structura proiectului este constituită din două mari colecții digitale: 

 

I. Călătorind prin Sibiu - în imagini 

Cuprinde imagini ale mijloacelor de transport urban structurate astfel: 

- transport cu tracțiune animală, transport uman, transport în comun, mijloace de transport personale, transport aerian, mijloace de agrement și infrastructura 

de transport. 

  

  

 

file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini.htm


II. Istoria mijloacelor de transport reflectată în documente 

Cuprinde publicații monografice și periodice, o bibliografie selectivă - resurse web, precum și publicațiile proiectului. 

     

    Biblioteca ULBS, Noiembrie 2016 

file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/documente.htm


Proiectul a fost iniţiat de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, derulat prin intermediul Bibliotecii Universităţii pe parcursul lunilor aprilie noiembrie 2016, fiind 
cofinanţat de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda culturală 2016. Titlul proiectului: 
 
"Mijloace tradiţionale de comunicaţie şi transport - de la prezervarea patrimoniului la promovarea acestuia: digitizarea între necesitate şi provocare" 
 
- Nr.contract 28179/12.04.2016 (Cofinantat de Primaria Sibiu-Agenda culturala 2016) 
- Site web dedicat cu descrierea proiectului: http://bcu.ulbsibiu.ro/Calatorind_prin_Sibiu/ (aceste pagini) 
- Depozitul digital din sistemul Bibliotecii Digitale: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 
 

Descrierea proiectului: 
Echipa de specialiști ai Bibliotecii Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu și-a propus valorificarea patrimoniului cultural privind mijloacele de transport din 
municipiul Sibiu. 
S-a avut în vedere valorificarea transportului, prin realizarea unui site web dedicat, denumit „Călătorind prin Sibiu”, precum și realizarea unui amplu studiu 
privind istoricul, evoluția și diversitatea mijloacelor de transport, considerat unul din cei patru piloni ai civilizației: hrana, casa, îmbrăcămintea și transportul. 
 

 Structura proiectului este constituită din două mari colecții digitale: 

 

I. Călătorind prin Sibiu - în imagini 

 

Mijloace de transport cu tracțiune animală (căruțe, trăsuri, calești, dric) 

Mijloace de transport în comun (omnibus, autobuz, tramvai, troleibuz, depoul de locomotive) 

Mijloace de transport personale (automobile, motociclete, reclame automobile) 

Mijloace de transport uman (cărucioare, căncee, coșuri, desagi, geantă, traistă, vase) 

Infrastructura de transport (drumuri, poduri, viaducte, Podul Minciunilor) 

Mijloace de agrement (bărci, biciclete, cărucioare de copii, minicar, patine, sănii, schiuri, trăsuri de agrement) 

Mijloace de transport aerian (Zeppelin, Aeroportul Internațional Sibiu) 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1005
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini_care.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini_omnibus.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini_masini.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini_uman.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini_infrastructura.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini_agrement.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini_aerian.htm


  

 

 

 

 



II. Istoria mijloacelor de transport reflectată în documente 

 

Publicații monografice 

Publicații periodice 

Bibliografie selectivă și resurse web 

 

     

decembrie 2016  

file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/documente.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/documente.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/monografice.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/periodice.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/bibliografie.htm


Mijloace de transport cu tracțiune animală 

(căruțe, trăsuri, calești, dric) 

 

Colecția poate fi răsfoită în depozitul DSpace la adresa: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1042 

 

Sibiul va experimenta, la 24 aprilie 1858, în Piața Mare, un fenomen nou, anume înființarea unei stații pentru două trăsuri, cunoscute sub numele de Fiaker 

(Sigerus, 1930: 43). Ulterior, din 15 februarie 1869, pleacă din Sibiu două trăsuri de poștă spre Alba Iulia, asigurând astfel legătura cu trenul, din 

cauza faptului că Sibiul a fost conectat la tren numai în 1872 (Sigerus, 1930: 46). Nu putem ignora existența unei variante, anume caleașca, o 

trăsură elegantă pe arcuri foarte flexibile. În general, sunt mai multe opinii privind originea numelui: posibil din cehă, unde apare sub forma 

kolesa (de la kolo ”roată”) (DEX online). 

Mijloacele de transport utilizate până spre sfârşitul secolului XIX, au fost căruţele-poştalion şi trăsurile. Acestea făceau legătura între gară, centrul oraşului şi 

cartiere. 

 

  

Urcând pe jos sau cu caleașca pe strada Ocnei. 

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1042


Trăsurile Fiaker din Piața Mare, așteptând clienții 



 
Car și tramvai pe Heltauergasse (Bălcescu mai târziu) 

 

 



Mijloace de transport în comun 

(omnibus, autobuz, tramvai, troleibuz, depoul de locomotive) 

Colecția se poate consulta la adresa web: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

 

Omnibusul electric  |  Tramvaiul  | Trenul 

 

Ideea introducerii în Sibiu și spre Rășinari a unui mijloc de transport acționat electric i-a aparținut jurnalistului, politicianului și economistului Carl Wolff (1849–

1929), care, în prelegerea Tramvaiul electric Hermannstadt – Pădurea Dumbrava – Răşinari, susținută la 6 iunie 1893 în cadrul Expoziției electrice și-a 

argumentat afirmația. Însă, din motive obiective, proiectul a fost amânat. Discuția a fost reluată în 1904, numai că, între timp, a apărut o soluție mai economică, 

mai precis, cea a omnibuzului fără șine, pentru care investițiile erau mai scăzute, iar rentabilitatea mai mare (Stancu, 2014: 121-124) 

 

Astfel, Sibiul a fost primul oraș transilvănean care va experimenta acest gen de mijloc de transport, inaugurarea având loc la 3 august 1904, evenimentul fiind 

reflectat în presa locală în felul următor: 

Inaugurarea tramvaiului electric (a omnibuzului – n. n.) a avut loc, cu punctualitate, în dimineaţa aceasta. În vagoane erau numeroşi pasageri, lucru ce s-a datorat 

probabil, în mare măsură, curiozităţii. Dincolo de opriri nesemnificative – dificultăţi de început, care vor fi curând înlăturate – totul funcţionează bine. 

 

Relatare istorica: Emil Sigerus în "Chronik der Stadt Hermannstadt": 

"1904/ 

- 3.8. Die geleislose elektrische Straßenbahn nimmt den Betrieb auf. 

- 17.10. Die geleislose elektrische Straßenbahn wird aufgelassen." 

 

În Sibiu, omnibusul electric (sau firobuzul) a circulat între 3 august şi 17 octombrie 1904. Adus de la Budapesta, era dotat cu motor electric şi avea roţi de lemn, 

deci nu erau necesare şine. 

Acest original mijloc de transport, strămoşul troleibuzului de azi, a circulat pe ruta Gară – Floasu-Str. Nicolae Bălcescu (în drept cu Telefoanele). 

 

Se va renunța relativ curând la el, mai precis în 17 octombrie același an (Sigerus, 1930: 52), din motive pe care, de asemenea, le găsim în presa cotidiană: În data 

de 15 octombrie, vagonul nr. 2 al omnibuzului electric a fost aruncat de pe carosabilul asfaltat şi umed al străzii Sporer (Gen. Magheru – n. n,) în colţul clădirii 

Gimnaziului de stat (Gheorghe Lazăr – n. n.) din strada Reissenfels (Gh. Lazăr – n. n.). 

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1008
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini_tramvai.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/imagini_tren.htm


    

Sibiu, primul omnibus electric, Bahnhof - Schewisgasse, 1904; Sursa: Razvan Pop 

 

 Sibiu, omnibus pe traseul Gara - str. N.Balcescu, Sursa: Tursib 



 

În Anglia abia de câțiva ani au apărut variante de omnibus, anume în 1898 circula un omnibus pe aburi, pe lângă cele trase de cai: 

  

  



Mijloace de transport personale 

(automobile, motociclete, reclame auto) 

Colecția se poate consultă la adresa web: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

 

Pentru Sibiu, ziua de 6 iulie 1899 este importantă datorită faptului că atunci se consemnează apariția primului automobil în oraș (Sigerus, 1930: 52). Iată cum 

este reflectat evenimentul în presă: 

În urma înştiinţării telegrafice, inginerul Klein din Braşov a sosit ieri după amiază cu eleganta lui trăsură cu motor [...] oferind locuitorilor posibilitatea să admire 

vehiculul viitorului [...] Vestea s-a răspândit cu 

repeziciunea fulgerului, iar numerosul public s-a îndreptat spre locul de staționare, pentru a vedea de aproape neobişnuita arătare [...]. 

Viteza medie este de 40 km/oră, prin urmare mai mare decât viteza medie a unui tren de persoane, dar pe străzi netede şi bune viteza de 50 km/oră poate fi 

chiar depăşită [...] Nu poate fi negat faptul că preţul acestui vehicul 

impecabil, 4000 fl[orini], este foarte mare pentru situaţia noastră financiară, dar trebuie avut în vedere că se face o economie de doi cai şi un vizitiu. 

 

Exemplificări cu mașini de epocă: 

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1058
http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1058


 
Vizita Arhiducelui Friederich al Austriei la Sibiu - in 1916 (Colecția Răzvan Pop) 

 

  

Caroserii - Datky Jozsef 



 

 



   

Reclame la mașini Ford din anii 1916 și De Soto Six din 1929 

 



Mijloace de agrement 

(bărci, biciclete, cărucioare de copii, minicar, patine, sănii, schiuri, trăsuri de agrement) 

 

Colecția se poate consultată la adresa web: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

 

Mijloacele de transport utilizate până spre sfârşitul secolului XIX, au fost căruţele-poştalion şi trăsurile. Acestea făceau legătura între gară, centrul oraşului şi 

cartiere. 

Tot cu poştalionul sau cu trăsura se deplasau sibienii spre zonele de agrement consacrate, ca parcul ”Sub Arini” şi ”Dumbrava”. 

 

Exemplificări prin imaginile: 

  

Calești din sec. XIX pe str. Cetății sau pe Mitropoliei (capturi din tablouri, Sursa: Blog Răzvan Pop) 

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1045


 
Hermannstadt-Grosser-Ring, stație de calești numite fiaker. Sursa: Sorin Volosciuc 

 



 
Atelierul de calești Datky Joszef & Fiat Sone din Nagy-Szeben. Sursa: Răzvan Pop 



 

 

Poza de familie cu bicicleta 

 



  

  



Mijloace de transport uman 

(cărucioare, căncee, coșuri, desagi, geantă, traistă, vase) 

 

Colecția poate fi accesată la adresa web: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

Exemplificări prin imaginile: 

 

   

Cănceu datat 1747   Desagi traditionali 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1043


 

   

  



Infrastructura de transport 

(drumuri, poduri, viaducte, Podul Minciunilor) 

Colecția digitală poate fi consultată la adres web: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

Sibiul are trei poduri emblematice, fiecare cu istoria lui: 

 

1. Podul Minciunilor (în germană Lügenbrücke), a fost construit din fontă în 1859 şi inaugurat în 1860. 

Pînă la mijlocul secolului al XIX-lea, accesul în cetate din Oraşul de Jos se făcea printr-un tunel curbat, ce trecea pe sub un rînd de clădiri care împărțeau Piața 

Mică în două părți. 

Construcţia podului a fost posibilă după demolarea caselor (în anul 1851) ce se întindeau pînă aproape de Turnul Sfatului. 

El este cel mai vechi pod din fontă aflat în serviciu pe teritoriul actual al României. 

Încărcat de legende, este unul din cele mai renumite obiective turistice ale zonei. 

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1369


 

 
 

 

 

 

 

 



2. Podul de Piatră / Burgertorbrücke  - un alt pod istoric și reprezentativ pentru Sibiu. 

 

 



3. Podul de fier de la Piața Cibin. 

 



  

  



Mijloace de transport aerian 

(Zeppelin, Aeroportul Internațional Sibiu) 

Colecția se poate consulta la adresa web: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

Exemplificări prin imaginile: 

   

16.10.1929 - Zborul Zeppelinului deasupra Sibiului, peste Catedrala Ortodoxa și Piața Cibin 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1041


 

 



  



   

 

  



Colecția a II-a: Istoria mijloacelor de transport reflectată în documente 

 

a. Publicații monografice 

 
 

b. Publicații periodice 

 

file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/monografice.htm
file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/periodice.htm


c. Bibliografie selectivă - resurse web. 

 

   

Foaia Duminicii, Brasov 1837 - articol: Carul cel iute englezesc sau Lilvaghen  

  

file:///D:/BU_web_2022/2016_Calatorind_prin_Sibiu/bibliografie.htm


Publicații monografice 

 
Colecția digitală se află la adresa web este : http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

 

Colecția de publicații monografice cuprinde titlurile: 

 

1. Aeroportul Internațional Sibiu – Monografie (ms.) 

2. Aeroportul Sibiu – Registrul Istoric (ms.) 

3. Barth, Hans. Hermann Oberth. Titan der Weltraumfahrt. Bukarest, Kriterion Verlag, 1974, 202 p. 

4. Barth, Hans. Hermann Oberth. Titanul navigației spațiale. București, Editura Kriterion, 1979, 392 p. 

5. Codleanu, Victor Gheorghe. Curajoșii cerului. Sibiu, Editura Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2015, 172 p. 

6. Ivănuș, Dănuț Nicușor. Sibiul de altădată în colecția Emil Fischer.1. Sibiu, Editura Altip - Alba Iulia, 2006, 80 p.  

7. Ivănuș, Dănuț Nicușor. Sibiul de altădată în colecția Emil Fischer.2. Sibiu, Editura Altip - Alba Iulia, 2007, 106 p. 

8. Ivănuș, Dănuț Nicușor. Sibiul în 1936. Documentar. Sibiu, Editura Universității ”Lucian Blaga”, 2003, 110 p. 

9. Stancu, Marcel. Sibiul şi electrificarea României. Cronică ilustrată 1891-2014. Sibiu, Editura Honterus, 2014, 390 p. 

10. Șendrea, Eugen. Istoria pe placul tuturor. Bacău, Editura Vicovia, 2011, 522 p. (ISBN 978-606-8541-33-4 pentru varianta online). 

11. Todericiu, Doru. Preistoria rachetei moderne. Manuscrisul de la Sibiu (1400-1569). Studiu critic și prezentare istorică și tehnică-științifică. București, Editura 

Academiei Republicii Socialiste România, 1969, 352 p.; 

12. Todericiu, Doru. Preistoria rachetei moderne. Manuscrisul de la Sibiu (1400-1569). Studiu critic și prezentare istorică și tehnică-științifică. București, Editura 

Academiei Republicii Socialiste România, 1969 (2002), 352 p. Conține două ilustrații duble a paginilor de manuscris executate în tehnica serigrafică. Ediția de față 

nu a suferit nici o modificare. 

13. Todericiu, Doru. Preistoria rachetei moderne. Manuscrisul de la Sibiu (1400-1569). Studiu critic și prezentare istorică și tehnică-științifică. Sibiu, f.e., 2007, 

406 p. 

14. Wollmann, Volker. Patrimoniu preindustrial și industrial în România. Sibiu, Editura Honterus,  volumul II, 2011, 390 p. (date despre căruțe, trăsuri, transport 

feroviar) 

15. Wollmann, Volker. Patrimoniu preindustrial și industrial în România. Sibiu, Editura Honterus,  volumul IV, 2014, 404 p. (date despre poduri, Podul Minciunilor 

din Sibiu) 

 

 

Exemplificări ale publicațiilor scanate, coperțile acestora: 

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1010


   

Barth, Hans - Hermann Oberth, Titan der Weltraumfahrt; 1974, pagina despre Conrad Haas 

 



  

 



  

Noiembrie 2016  

 

 



Publicații periodice 

 

Colecția digitală se află la adresa web: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

 

Publicațiile periodice cuprinde titlurile: 

 

1. Aviația Română. În Revista FLACĂRA, anul IV, nr. 32 din 23 Maiu 1915, paginile 312-324. 

2. Der erste Motorwagen in Hermannstadt, in Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, Nr. 7768, 7. Juli 1899, S. 1721. ////// Primul automobil la Sibiu, în 

Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, nr. 7768, 7 iulie 1899, p. 721. 

3. Epureanu, Paul. Aurel Vlaicu. În: SATUL. Revistă de Cultură pentru Popor, Anul VII, no. 78, mai, 1937. 

4. Eröffnung der Elektrischen Straßenbahn, in Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt Nr. 9642, 8. September 1905, S. 6. /// Inaugurarea tramvaiului electric, în 

Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt nr. 9642, 8. septembrie 1905, p. 6. 

5. FIAT - scurt istoric. În revista CELE TREI CRIȘURI, Oradea, Anul XV, nr. 3-4, martie-aprilie, 1934. 

6. „Graf Zeppelin“ über Hermannstadt // „Contele Zeppelin” deasupra Sibiului. În Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt Nr. 16888, 17. Oktober 1929, S. 4. 

7. Locomotive. Scurt istoric al Locomotivelor din Depoul Sibiu. Scurtă descriere a locomotivelor și a plugului de zăpadă aflate în Depoul Sibiu. Materiale din 

Arhiva Depoului Sibiu. 

8. Neu und alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1822. Welches ein Gemein–Jahr von 365 Tagen ist. Darinnen die Monate, Wochen, Sonn 

– und Feyertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf – und Untergang zu finden. 

9. Pepene Nicolae. Graf Zeppelin deasupra Transilvaniei. în Revista ASTRA - serie nouă, anul II (XLV), nr. 1-2 (324-325) - 2011. 

10. Sibiu_Omnibuz - Die Eröffnung der elektischen Straßenbahn 3. August 1904 // Inaugurarea tramvaiului electric (a omnibuzului) - 3 august 1904. 

Hermannstadt, 3. August , in Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, Nr. 9308, 4. August 1904, S. 823 // Sibiu, 3 

august 1904, în Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, Nr. 9308, 4 august 1904, p. 823. 

11. Sistarea transportului cu omnibuzul electric. SDT 9372, 19. Oktober 1904, S. 1131. /// SDT 9372, 19 octombrie 1904, p. 1131. 

12. Telegraf - PUBLICAREA gubernătoruluĭ ce. r. militare și civile din marele principatŭ Ardealulŭ, prin care se republică hotăririle de pedeapsă asupra 

vătămărilorŭ și a altorŭ fapte vrednice de pedeapsă în privința telegrafilorŭ de statŭ. Estrasŭ din ordinățiunea împărătească dela 8. Februariu 1852, coprinsă în 

buletinulŭ leg. imperialĭ din 1852, măn. alŭ XI, Nr. 40 și în foiea leg. provinci. pentru Ardealŭ măn. alŭ XI, Nr. 75, estradatŭ în 30. Iuniu 1852. (Arhivele Statului 

Sibiu). 

 

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1009


 

Exemplificări: 

  

Neur Siebenbürgischer Provinzialkalender - 1798: 

Calendarul prezintă, pentru anul 1798, poșta din Transilvania, cu trasee, localități și orar. 

 



  

 



  

 

  



Bibliografie selectivă și resurse web 

 

a. Bibliografie selectivă: 

1. Atomei, Adrian. Ingineria aeronautică românească și principalele contribuții ale acesteia la progresul aviației. Brașov, 2004. 

2. Avram, Alexandru; Crişan, Vasile. Sibiu. Ghid de oraş. Bucureşti, Editura Sport Turism, 1983. 

3. Barth, Hans. Hermann Oberth. Titan der Weltraumfahrt. Bukarest, Kriterion Verlag, 1974, 202 p. 

4. Barth, Hans. Hermann Oberth. Titanul navigației spațiale. București, Editura Kriterion, 1979, 392 p. 

5. Deutsche Encyclopedie oder Allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften. Frankfurt am Meyn, 1778. 

6. Documente privind istoria României, veacul: XI, XII și XIII, C, Transilvania, vol. I (1075-1250). București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1951. 

7. Dumitrescu-Jippa, Aurel; Nistor, Nicolae. Sibiul și ținutul în lumina istoriei. Cluj-Napoca, Editura Dacia, vol. I, 1976. 

8. Eckermann, Erik, World History of the Automobile. Society of Automotive Engineers, 2001. 

9. Epureanu, Paul. Aurel Vlaicu. În: SATUL. Revistă de Cultură pentru Popor, Anul VII, no. 78, mai, 1937. 
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Activitatile de diseminare ale proiectului: 
 
I. Aprilie, prima diseminare : 
A 7-a Conferinta Internationala Information Science & Information Literacy, 13-15 aprilie-2016, organizata de Biblioteca ULBS. 
Intr-o lucrare dedicata a fost prezentat in premiera proiectul cultural despre mijloacele de transport utilizate in Sibiu de-a lungul timpului . 
 
II. Mai, diseminarea a doua: Lansarea Expoziției itinerante de fotografii și materiale despre mijloacele de transport tradiționale. 
Perioada: iunie - noiembrie; Locul de desfăşurare: Biblioteca ULBS – str. Lucian Blaga nr. 2A și în Centre de informare și Documentare Biblioteci școlare. 
 
III. Iunie, activitatea 3: Seminar Româno-German despre mijloacele tradiţionale de comunicaţie şi transport, 12-16 iunie 
 
IV. Iulie, diseminarea a 4-a, a constat in prezentarea proiectului la Scoala de vară – alegeti cariera Smart 
ULBS organizează în fiecare an o întâlnire cu elevii de liceu, le este prezentată oferta de studii în universitatea sibiană. 
S-a facut și o prezentare a proiectului, ca atractie cultural-turistică. 
Locul de desfăşurare a evenimentului Aula-Magna a  ULBS – str. Lucian Blaga nr. 2A 
 
V. August, diseminarea pe perioada vacantei de vara, prin expozitia permanenta deschisa in foyerul bibliotecii, 
deschisa zilnic intre orele 8-16. 
 
VI.a. Septembrie, diseminarea proiectului "Călătorind prin Sibiu" la Conferința ABR Timișoara 2016, 6-9 sept. 2016 
 
VI.b. Septembrie, diseminarea la: Noaptea Cercetătorilor 2016 la Biblioteca ULBS, Vineri 30 sept. 2016. 
Biblioteca altfel, nu înseamnă numai un loc de lectură, ci propune și un loc de desfășurare de evenimente culturale, de la lansare de carte, loc de reprezentații 
artistice ale studenților de la artă teatrală, dansuri populare ale studentilor de la Stiințe agricole, muzică clasică, toate sub egida Sibiu - tradiții și mesteșuguri 
populare. S-a prezentat proiectul, expozitia, s-a facut descrierea și promovarea lui. 
Locul de desfăşurare a evenimentului Biblioteca ULBS – str. Lucian Blaga nr. 2A 
 
VII. Octombrie, diseminarea proiectului pentru studenții anilor I ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu. 
"Bobocii" au fost puși la curent cu ultimele noutăți din cadrul proiectului "Calatorind prin Sibiu" cu biblioteca digitală a ULBS în cadrul vizitelor de inițiere și ghidaj 
în Biblioteca . 
 
VIII. Noiembrie - Diseminarea proiectului la târgul Gaudeamus-2016 București 
În ultima lună de proiect, noiembrie, Biblioteca ULBS participă la Târgul de carte – Gaudeamus București, unde va fi promovat proiectul sibian prin afișare pe 
laptop, rollup-uri, imagini și pliante, iar rezultatele cercetării din cadrul proiectului vor fi prezentate publicului vizitator, zilnic între orele 13-14.  
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Aparitii in presa, articole media despre proiect  
Postari pe facebook referitoare la proiect: 
 

    



Publicațiile proiectului 

Una dintre activitățile de bază, prevăzută în proiect, a fost cea de diseminare / promovare a acestuia. 

În vederea realizării expoziției permanente din holul bibliotecii au fost concepute și realizate cateva roll-up-uri cu descrierea proiectului și cu imagini 

reprezentative scanate și prelucrate digital. Urmeaza: afisul de promovare,  Roll-up-ul generic și cel al seminarului româno-german. 

 



  



 

 

  



Macheta proiectului "Mijloace tradiţionale de comunicaţie şi transport - de la prezervarea patrimoniului la promovarea acestuia: digitizarea 

între necesitate şi provocare" 

 

  

 
În vederea unei promovări cu impact mai mare a proiectului, artistul miniaturist Ileana Sădean a realizat o machetă reprezentativă, anume o miniatură după 

omnibusul care a circulat prin Sibiu în 1904, cel care a inaugurat transportul în comun din urbe. 

Realizarea miniaturii a implicat o cercetare bibliografică și o documentare asupra modelelor de omnibus realizate la acea vreme în lume, pentru a respecta 

aspectul și dimensiunile reale, reduse apoi la scara machetei. 

 

Descrierea pe care și-o face singură autoarea: 

Mă numesc Ileana Sădean şi identitatea pe care mi-o atribui de mai bine de doi ani este de Miniaturist. 

Atelierul Ili.S Miniatures, dotat cu aparatură specială pentru realizarea miniaturilor este unic în ţară, este locul în care îmi petrec multe ore pe zi. 

Este o muncă foarte creativă și poți obține orice realitate la scară redusă. 

Cele mai importante virtuți ale miniaturistului sunt: 

Răbdare, dexteritate, concentrare 

Virtuozitate manuală, capacitate pentru cele mai mici detalii, simțul proporțiilor 

Ingeniozitate legată de inteligență, inventivitate 

Perseverență 

Simț ludic – fantezie, copilărie 



Spirit bucuros, fericit 

În ceea ce privește arta miniaturizării în România și consumul de miniaturi, ambele se situează la un nivel foarte scăzut, dar am găsit un posibil răspuns la cele 2 

întrebări: 

- De ce nu există miniaturiști în România ? 

- De ce nu există o cultură a miniaturii în România ?, la Adam Smith. 

El așeza munca creativă pe un loc special în sistemul de producție și susținea că "există unele talente foarte plăcute şi frumoase ale căror posesie stârneşte un 

anume fel de admiraţie, dar al căror exerciţiu în scopul câştigului este considerat, fie din admiraţie, fie din prejudecată, un fel de prostituţie publică. Prin urmare, 

recompensa pecuniară a acelora care le practică în această manieră trebuie să fie suficientă nu numai pentru a plăti pentru timpul, munca şi cheltuiala 

achiziţionării talentului, ci şi pentru desconsiderarea asociată cu folosirea lor ca mijloc de subzistenţă." 

Explică în acelaşi loc că mulţi alţi oameni ar fi capabili să îşi pună în valoare aceste calităţi doar dacă dezonoarea nu ar fi aşa un obstacol puternic care să-i 

oprească. 

(Ileana Sădean) 

 

  



 



 

 

  



Broșura proiectului "Mijloace tradiţionale de comunicaţie şi transport - de la prezervarea patrimoniului la promovarea acestuia: digitizarea între 

necesitate şi provocare" 

Proiectul a fost cofinanțat de către Consiliul Local și Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda Culturală 2016. 

 

Pentru a marca încheierea cu succes a proiectului cultural din 2016, în holul mare al Bibliotecii ULBS a fost lansată broșura proiectului în limba română, engleză și 

germană. 

 

Alături de paginile web de diseminare (cele de aici) și de toate colecțiile disponibile în biblioteca digitală, prelucrate și evidențiate pe parcursul lunilor aprilie-

noiembrie 2016 (imagini și documente), toți cei interesați pot accesa și variantele on-line ale broșurii, la adresa web: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ 

 

Echipa proiectului a realizat un istoric al mijloacelor de transport din oraș, cu documente și fotografii de arhivă, prin colaborarea cu numeroase instituții, 

îmbogățind cu informații Biblioteca digitală a ULBS. 

La realizarea celor două proiecte au contribuit și colecționari particulari, care au înțeles importanța unui astfel de demers care să pună în valoare cultura și istoria 

locală a comunității. 

Mulțumim colaboratorilor din proiect: 

- Casa Teutsch - Centrul de dialog şi cultură Friedrich Teutsch al Bisericii Evanghelice C.A. din România, 

- Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, 

- Depoul de Locomotive din Sibiu – Muzeul Locomotivei cu aburi, 

- Muzeul Național Brukenthal - Casa Altemberger: Muzeul de Istorie, 

- Revista ASTRA Brașov, 

- S.C. TURSIB S.A. - companie de transport public local din Sibiu, 

- Serviciul Județean al Arhivelor Naționale , 

- Institutul Transilvănean de pe lângă Universitatea din Heidelberg, Gundelsheim pe Neckar. 

 

Ne-au pus la dispoziție cu amabilitate fotografii și documente din arhiva personală: Sorin Dan Volosciuc, Helmut Wolff,  Dumitru Chiseliță, ing. Aurel Guita, Ioan 

Lăpădat, Angela Gabriela Popescu, Cristina Rau Worobkevich,  Ovidiu Reu, Prof.dr. Paul Niedermaier, Gudrun-Liane Ittu, Nicușor Dănuț Ivănuș, Nicolae 

Pepene, Marcel Stancu, dr. Alexiu Tatu, dr. Volker Wollmann. 

Macheta proiectului a fost realizată de artist miniaturist Ileana Sădean. 

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/1647


Coperțile brosurii: 
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