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A fost lansată Enciclopedia Virtuală Maghiară din România 
 
 

 
Site-ul Enciclopedia Virtuală Maghiară din România, un proiect bilingv (româno-maghiar) şi-a propus 
prezentarea unui set de informaţii istorice, culturale şi geografice referitoare la populaţia maghiară din 
România. Primul modul al enciclopediei on-line va conţine prezentarea şi imaginile a 150 de 
monumente istorice ardelene, de la Cetatea de la Oradea sau Casa „Iancu de Hunedoara” (Baia 
Mare) până la Biserica evanghelică din Reghin sau Palatul Culturii din Târgu Mureş. Site-ul poate fi 
vizitat la adresa: http://enciclopedie.referinte.transindex.ro. În prima etapă pe site pot fi accesate 50 de 
monumente istorice, prezentate prin texte (date istorice, descrierea edificiului, bibliografie selectivă) şi 
fotografii. În toamna anului 2010 va fi lansat un nou modul, care propune prezentarea celor mai 
importante instituţii şi curente de gândire ale culturii maghiare din Transilvania. 
 
De ce este necesară prezentarea pe internet a moştenirii culturale arhitecturale ardelene? 
 
Elaborarea unor topografii ale monumentelor unei regiuni, sau a unui oraş, prin scurta prezentare a 
informaţiilor despre edificiile acelei regiuni, îşi are rădăcinile în cultura germană, Georg Dehio fiind 
primul istoric de artă care a demarat la începutul secolului al XX-lea publicarea unor serii de topografii 
ale monumentelor spaţiului german, reeditate până în zilele noastre. Acest tip de demers, care pe 
lângă faptul că sintetiza informaţiile referitoare la exemplele concrete ale patrimoniului construit, a 
avut, şi are, şi un important rol de popularizare. În anii 1950 a fost preluat şi în diferitele ţări ale 
Europei Centrale.  
 
În cazul Transilvaniei, condiţiile neprielnice din timpul dictaturii comuniste, apogeul cărora a constituit 
desfinţarea Direcţiei Monumentelor Istorice în 1977, nu au favorizat astfel de iniţiative. După 1989, cu 
excepţia câtorva programe regionale, ca inventarizarea patrimoniului construit săsesc din Transilvania, 
sau a unor regiuni din Secuime, nu a existat un program amplu ce ar fi vizat prezentarea celor mai 
importante monumente ale Transilvaniei, deşi în ultimele două decenii au apărut o serie de noi 
rezultate fundamentale referitoare la această temă, în mai multe cazuri, datorită şi cercetărilor ce au 
precedat lucrările de restaurare ale acestor monumente. Faptul, că de multe ori informaţii primordiale 
au fost publicate în diferite limbi (română, maghiară, germană etc.), sau au apărut numai în publicaţii 
de specialitate greu accesibile sau din străinătate, nu a permis o popularizare eficentă ale acestora. 
Datorită acestor condiţii, de multe ori persistă, mai ales în publicaţiile locale şi turistice referitoare la 
monumente, informaţii eronate, sau formulări şi interpretări tipice unor perioade de mult apuse (de ex. 
fenomenul “neglijării” unor perioade stilistice, ca barocul şi istorismul, sau unele idei ale istoriografiei 
marxiste).  
 
Pe lângă aceste considerente, un important argument al prezentării on-line a celor mai importante 
exemple ale acestui patrimoniu, o constituie avantajele tehnice şi de accesibilitate pe care o are acest 
tip de prezentare. Totodată nu este de neglijat nici faptul că 35% din cele 29.525 obiective ale listei 
oficiale a monumentelor istorice din România se află în Transilvania, şi dintre acestea numai o parte 
infimă apare în literatura accesibilă marelui public, şi doar a fracţiune nesemnificativă ale informaţiilor 
literaturii de specialitate sunt prezente şi pe internet. 
 

 
COMUNICAT DE PRESA  



Lipsa unor publicaţii de tipul topografiilor de monumente sau a unor baze de date specializate pe 
această temă, ne-au convins despre necesitatea creării unei baze de date cu cele mai importante 
monumente din Transilvania. În procesul de elaborarea a acestei baze de date am avut în vedere 2 
obiective principale: formularea unor texte ce prezintă starea actuală a informaţiilor literaturii de 
specialitate pentru marele public, dar şi crearea unui site ce poate fi folosit şi de cei care lucrează în 
diferite domenii legate de patrimoniul construit (de ex. în turism, administraţii publice sau în instituţii 
specializate). 
 
Cele 150 de articole scrise exclusiv pentru această enciclopedie au fost elaborate de un colectiv de 
specialişti ai Fundaţiei de Istoria Culturii Entz Géza, coordonat de istoricul de artă Zsolt KOVÁCS.  
 
Proiectul este iniţiat de Asociaţia Media Index  şi de Fundaţia Jakabffy Elemér în cadrul programului 
academic Adatbank.ro (http://adatbank.ro), care are şi o versiune în limba română: 
http://referinte.transindex.ro. Asociaţia Media Index este editorul celui mai important portal de limbă 
maghiară din ţară: Transindex (http://www.transindex.ro).  
 
Pentru informaţii sau întrebări suplimentare persoana de contact este Annamária GYÖNGYI, 
coordonator proiect (telefon: 0740-042581 sau e-mail: adatbank@transindex.ro) 

 
 
Proiectul este finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin 
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.  
 

 
Pentru informatii oficiale despre Mecanismul financiar al Spatiului Economic European (SEE), accesati: 
http://www.eeagrants.org 
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