
Premiere Nationale la Sibiu

Singurul oras din Romania desemnat vreodata drept Capitala Culturala a Europei (alaturi de
Luxembourg, in anul 2007) municipiul Sibiu a fost, de-a lungul istoriei, scena de desfasurare si a altor
numeroase premiere din spatiul carpato-dunarean. Astfel, istoria asezamintelor spitalicesti debuteaza la
Sibiu in data de 24 iunie 1292 cand, in orasul de pe Cibin, se inaugureaza primul spital din tara noastra.
Locatia respectiva se afla in strada Azilului nr. 4, pe locul actualului complex de cladiri cunoscut sub
numele de Azilul de Batrani. Atunci, Magistratul Sibiului a pus la dispozitia Ordinului " Sfantul Spirit "
imobilul mentionat, in scopul ingrijirii bolnavilor, saracilor, strainilor si a oamenilor neputinciosi. În 1309
apare mentionat documentar si primul conducator al acestei institutii cu numele de Valterus Magister
hospitalis Sanctus Spiritus civitatis Cibiniensis. 
  În anul 1300 a fost deschisa prima biblioteca din Romania, pentru ca 67 de ani mai tarziu sa fie
mentionata, pentru prima data intr-un document oficial, intaia breasla, cea a tabacarilor. 
  Anul 1380 este cel in care se deschide prima scoala din sud-estul Europei, situata pe locul unde se afla
astazi Liceul Brukenthal. De mentionat ca Sibiul avea inca din secolul al XIV-lea si o legislatie specifica
potrivit careia invatamantul era obligatoriu in cadrul bisericii.  

Prima farmacie din Romania avea sa fie inaugurata tot la Sibiu, in anul 1494, pe locul actualului Muzeu
al farmaciei. Aici a activat timp de un an si jumatate medicul german Christian Friedrich Samuel
Hahnemann, " parintele " homeopatiei, cel care in 1797 avea sa infiinteze in respectiva locatie primul
laborator de homeopatie din lume. În 1528 ia fiinta din initiativa lui Theobaldus Griffius din Reullingen,
Filip Moldoveanu si Lucas Trapoidner intaia tipografie  unde, 16 ani mai tarziu (1544) se tipareste prima
carte in limba romana, " Catehismul luteran ". În 1534 se pune in functiune prima moara de hartie din
Romania. 
  Unul dintre reperele istorice ale Sibiului, Casa Haller situata in Piata Mare nr. 10, se inscrie si ea in
randul curiozitatilor si a lucrurilor inedite din Sibiu. Cumparat in anul 1537 de comitele Petrus Haller,
imobilul cu pricina va fi pastrat in familie timp de 345 de ani, situatie nemaiintalnita inca in Romania.
Precursor al zborului cu racheta, inventatorul austriac Conrad Haas a experimentat la Sibiu (1551) prima
racheta in trepte din lume. În 1557 este atestata documentar, la Sibiu, prima biblioteca (librarie) din
spatiul romanesc in urma achizitionarii de catre comunitate a unui fond de carte germana in valoare de
100 de guldeni. În 1671, Valentin Frank von Frankenstein mentioneaza descoperirea de catre un grup de
muncitori, in imediata apropiere a Sibiului, a unuia dintre cele mai importante zacaminte ale subsolului
romanesc, gazul metan. 
  În 1782 inginerul chimist sibian Franz Joseph Muller a descoperit la Sibiu un nou element chimic,
telurul. Din cauza combinarii sale cu aurul, acesta daduse pana atunci serioase batai de cap la separarea
pretiosului metal, telurul fiind izolat chimic abia in 1796. Din cauza ca turnul-clopotnita al Bisericii
Evanghelice din Cisnadie a fost traznit si a ars in mai multe randuri, in 1795 s-a instalat aici primul
paratraznet din sud-estul Europei, confectionat din cupru, dupa metoda magistratului Raimarus din
Hamburg. În ordine cronologica, Muzeul Brukenthal este primul muzeu deschis in Romania, la data de 25
februarie 1817, prin dispozitia testamentara a guvernatorului Transilvaniei, baronul Samuel Brukenthal
care si-a amenajat in acest scop propriul palat. În anul 1820 Sibiul a devenit primul oras din tara ale carui
strazi au fost iluminate, pe timpul noptii, 77 de ani mai tarziu (in 1897) stravechiul Hermannstadt fiind in
premiera nationala iluminat cu curent electric. În 1853 sub indrumarea mitropolitului Andrei Saguna a
aparut la Sibiu " Telegraful Roman ", publicatia cea mai veche din sudul Europei, cu aparitie neintrerupta
in Romania. Anul 1859 avea sa fie din nou unul de referinta pentru Sibiu, aici construindu-se primul pod
de fier forjat din Romania, numit " Podul Minciunilor ", ce fusese realizat initial (in 1771) din lemn. 
  În anul 1894 Paltinisul devine prima statiune montana din Romania, deschisa in mod oficial si la cea
mai mare altitudine, de 1450 m.  
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  În 1895 s-a deschis, tot la Sibiu, al doilea muzeu din Romania, Muzeul de Istorie Naturala care include
cel mai vechi ierbar din tara. Inventia fratilor Lumiere, cinematograful, va fi prezent la Sibiu la numai trei
ani de la descoperirea sa, cand in anul 1898 va fi realizata prima proiectie cinematografica din Romania.
Începutul de secol XX va include alte doua evenimente in premiera: introducerea, in anul 1904 a
primului tramvai electric din tara si al doilea din Europa. Un an mai tarziu (1905) a intrat in functiune si
prima linie de tramvai pe traseul Piata Garii - Parcul Sub Arini. În 1910, aceasta a fost prelungita pana la
fost statie Steaua si apoi extinsa, in 1915 pana la Padurea Dumbrava. În 1928 se deschide la Sibiu prima
gradina zoologica din Romania in aceeasi padure Dumbrava unde, in anul 1963 sub denumirea de
Muzeul Tehnicii Populare, actualul Muzeu ASTRA devine cel mai intins muzeu in aer liber nu doar din
Romania ci si din sud-estul Europei.  
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