
Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu 

Arhiva Științifică                                                                 
 

INVENTARUL 

Fondului B.I.l Boștinărit 

 

                                  

          Materialele sunt rezultatul cercetărilor de teren, asupra boştinăritului, făcute în anii 

1959-1960, la Sebeşul de Jos. Sunt formate din “fişe pentru studiul boştinarilor”, tipizate, 

completate de mână, pentru fiecare din subiecţii intervievaţi. În completare sunt şi alte 

materiale privind acest meşteşug, obţinute prin corespondenţă, de la muzee din alte ţări. 

 

  

Cota                   Titlul materialului Nr. file 

1.  Documentaţie despre boştinărit: corespondenţă cu instituţii din 

localitate (privind completarea fişelor tipizate despre boştinari) şi cu 

muzee din alte ţări privind boştinăritul (mss. şi dactiloscript) 

63 

2.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BĂDULEŢA Nicolae.  

2 

3.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BĂRA Constantin. 

2 

4.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BĂRA T. Ion (Durdunesu). 

2 

5.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BOBEŞ Constantin. 

2 

6.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BOBEŞ Gheorghe. 

2 

7.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BOBEŞ Ioan. 

2 

8.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BOBEŞ Iosif. 

2 

9.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BOBEŞ Lazăr. 

2 

10.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BUCURENCIU Lazăr. 

2 

11.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru BUCURENCIU Vasile. 

2 

12.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru CÂNDEA Iosif (Maiaşu?). 

2 

13.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru CÂNDEA Valeriu.  

2 

14.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru CÂNDEA Vasile. 

2 

15.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru CÂRŢĂU Gheorghe. 

2 

16.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 6 



tipizată completată mss.) pentru CERCEL Ioan. 

17.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru CERCEL Nicolae ( Precup). 

2 

18.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru CERCEL Precup. 

2 

19.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru DOICAN Gheorghe. 

2 

20.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru DOLOMEŢ Ioan. 

2 

21.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru DOLOMEŢ Ioan (Burlac). 

2 

22.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru DOLOMEŢ Vasile. 

2 

23.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru DRAGOTĂ Ion.    

2 

24.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru DRAGOTĂ Vasile (Puicuţu). 

2 

25.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru FAUR Ion. 

2 

26.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru FAUR I. Ion. 

2 

27.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru FAUR Nicolaie (Galeş). 

2 

28.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru FRĂSIE  I. Achim. 

4 

29.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru FRĂSIE Achim. 

2 

30.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru a. FRĂSIE N. Nicolae. 

b. FRĂSIE  Nicolaie. 

4 

31.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru FRĂSIE Rusalim. 

2 

32.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru FRĂSIE Ştefan. 

2 

33.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru FRĂSIE Toma. 

2 

34.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru FRĂSIE Vasile. 

2 

35.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru GRUIA Vasile. 

2 

36.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru IACOB Achim. 

2 

37.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru IACOB Iosif. 

2 

38.  Fişă pentru studiul boştinarilor din 1959 din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru IONUŞ Ioan. 

2 



39.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru IONUŞ Vasie. 

2 

40.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LAZĂR Constantin (Friţ). 

2 

41.  “Fişă  pentru   studiul  boştinarilor”,   în 1959,    din Sebeşul de 

Jos:(fişă tipizată completată mss.) pentru LAZĂR Gheorghe.  

2 

42.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos: (fişă 

tipizată completată mss.)   pentru LAZĂR Iosif. 

2 

43.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA Adam. 

2 

44.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA Constantin. 

2 

45.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA Gheorghe (Fusui). 

2 

46.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA Gh. Gheorghe. 

2 

47.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA I. Gheorghe. 

2 

48.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA Ioan. 

2 

49.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA Iosif. 

2 

50.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA Lazăr. 

2 

51.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA Nicolae (Fusui). 

2 

52.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA Vasile. 

2 

53.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA I. Vasile (Chirilă). 

2 

54.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru LUCA N. Vasile. 

2 

55.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959 din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MANGU Gheorghe. 

2 

56.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MANGU Ioan. 

2 

57.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MANGU Nicolaie. 

2 

58.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MĂEREAN Constantin. 

2 

59.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MĂIEREAN Ion. 

2 

60.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MELINTE Ioan. 

2 

61.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MIHAI Ioan (Zdrelea). 

2 



62.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MIHAI Toma (Frumosu). 

2 

63.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MIHAI Vasile (Zdrelea sen.). 

2 

64.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru MIHAI Vasile (Zdulu). 

2 

65.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru OPREPOPA Adam. 

2 

66.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru OPREPOPA Ioan. 

2 

67.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru OPREPOPA Iosif. 

2 

68.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru POPA Constantin. 

2 

69.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru POPA Iosif. 

2 

70.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru POPA Toma (Galeş). 

2 

71.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru POPA Toma. 

2 

72.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru POPA Vasile. 

2 

73.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru POSA Gheorghe (Laptea). 

2 

74.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru POSA Vichente. 

2 

75.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru RELEA Ion.    

2 

76.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959. din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru RETIVOI Ion. 

2 

77.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru RETIVOIU I. Ion. 

2 

78.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru ROMAN Adam (Damu lui Dănilă). 

2 

79.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru ROMAN D. Ioan. 

2 

80.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru ROMAN Iosif. 

2 

81.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru ROMAN I. Iosif. 

2 

82.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959 din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru ROMAN Octavian. 

2 

83.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959 din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru ROMAN Toma. 

2 

84.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959 din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru ROMAN Vasile. 

2 



85.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959 din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru SAS Vasile (Maftei). 

2 

86.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959 din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru SASU Niculae. 

2 

87.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, din 1959 din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru SASU I. Toma. 

2 

88.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru SASU T. Toma.  

2 

89.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru SASU I. Vasile.  

2 

90.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru STOICA Adam. 

2 

91.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru STOICA Ioan. 

2 

92.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru STOICA Nicolae. 

2 

93.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru STOICA Nicolae (Chirilă). 

2 

94.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru STOICA Simion. 

2 

95.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru STOICA Toma. 

2 

96.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru STOICA Vasile. 

2 

97.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru STOICA N. Vasile. 

2 

98.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TĂNASE Achim. 

2 

99.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TĂNASE Ion. 

2 

100.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TĂNASE Toma. 

2 

101.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN Achim. 

2 

102.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN Gheorghe. 

2 

103.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN I. Gheorghe.  

2 

104.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN Ioan (zis  Ferdy). 

2 

105.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN Iosif. 

2 

106.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN Nicodim. 

2 

107.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN Serafim. 

2 



108.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN Vasile. 

2 

109.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN Gh. Vasile. 

2 

110.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TÂLVAN Victor. 

2 

111.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru VINTILĂ Toma. 

2 

112.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TOMUŞ Adam. 

2 

113.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TOTAN Achim. 

2 

114.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TOTAN Ion. 

2 

115.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TOTAN Vasile. 

2 

116.  “Fişă pentru studiul boştinarilor”, în 1959, din Sebeşul de Jos:(fişă 

tipizată completată mss.) pentru TURCU Vasile. 

2 

117.  Raport privind cercetarea boştinăritului în Sebeşu de Jos din aug. 1989 

efectuată de Alexiu Tatu. 

2 

118.  Atelier de lumânărar / boştinar: Sasu Ion nr. 27 b din Sebeşu de Jos, 

răspuns la chestionarul I P R O T I M din 1988 / 1989, completat de 

Alexiu Tatu (mss.). 

6 

119.  Atelier de lumânărar / boştinar: Bucurenciu Toma din Sebeşu de Jos, 

răspuns la chestionarul I P R O T I M din 1988 / 1989, completat de 

Alexiu Tatu (mss.). 

6 

120.  Cornel Irimie - Fișe de teren despre boștinărit în Sebeșul de Sus  

121.  Aurora Turcu – Știri despre boștinărit în Moldova. Studiu din 

1959/1960 

14 

122.  Herbert Hoffmann – Notă privind ocupația de boștinărit în comuna 

Tausa, Negrești, reg. Iași. Aprilie 1962 

4 

 

 

 


