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Prin Europa în vreme de război…

Demersul de față se înscrie în seria de activități derulate de către Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva 
în cadrul programului „Anul Centenar”, aprobat prin Agenda Culturală pe 2018. Este un album care reproduce 100 
de fotografii realizate în special în perioada Marelui Război, dar și în săptămânile imediat următoare momentului    
1 Decembrie 1918.

Activitatea expozițională, științifică, de promovare instituțională și de educație istorică desfășurată în prin-
cipal de către membrii Secției de Istorie și Artă din cadrul MCDR Deva în rândul publicului larg de diferite vârste, 
nivel de pregătire și interese ocupaționale s-au concretizat în expoziții, comunicări științifice, articole de populari-
zare, prezentări publice sau în cadru mai restrâns, realizarea de materiale promoționale, participarea la evenimente 
organizate în colaborare cu alte instituții etc. 

Poate că, din această perspectivă, ar trebui menționate în primul rând expozițiile La școală înainte de Marea 
Unire. Cărți didactice din patrimoniul Muzeului din Deva (mai 2018), Ia românească – simbol al identității naționa-
le (iunie 2018), Eroi hunedoreni în Marele Război. 100 de fotografii cu monumente și cruci de eroi (octombrie 2018) 
sau Ipostaze hunedorene din Epopeea Unității Românești – 1918 (noiembrie 2018). Nu pot fi omise nici participările 
la sesiunile științifice naționale sau internaționale la care au participat membrii Secției de Istorie și Artă (Brașov, 
Sebeș, Sibiu, Deva, Iași, Alba Iulia etc.), în cadrul cărora au fost expuse rezultate ale cercetărilor de arhivă sau de 
teren referitoare la Marele Război și/sau la Marea Unire. Apoi evenimentele festive, aniversare sau comemorative 
desfășurate la Costești, în preajma cetăților dacice (monumente UNESCO) din Munții Orăștiei, ori la Complexul de 
Monumente de la Țebea, așa-numitul Panteon al Moților.

Astfel, pe lângă broșura (realizată sub formă de mini-album), Destine în instantanee: înainte și după 1918, 
albumul de față reprezintă un pas semnificativ în recuperarea unor aspecte esențiale ale vieții de pe fronturile Pri-
mului Război Mondial. El se bazează, de fapt, pe reproducerea, în An Centenar, a o sută de fotografii dintr-un album 
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