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Mulțumiri

Demersul cartografic a fost posibil datorită ajutorului oferit cu generozitate 
și căldură de M.a. josef Wolf, cercetător la institut für donauschwäbische 

geschichte und landeskunde tübingen și de dipl.-ing. richard szydlak de la eberhard 
Karls universität tübingen. li se cuvine gratitudinea mea alături de cea adresată con-
ducerii institutului pentru istoria șvabilor dunăreni care a acceptat să mă găzduiască 
în vara anului 2012, să-mi ofere suportul logistic necesar documentării la această carte. 
Mulțumirile mele se îndreaptă și spre instituția care a făcut posibile aceste schimburi, 
grație bursei oferite, Katholische akademische ausländer dienst (Kaad). 

îi datorez, de asemenea, mulțumiri colegului conf. univ. dr. vasile rus, de la 
facultatea de litere a universității babeș-bolyai, pentru solicitudinea și răbdarea cu 
care m-a ajutat de-a lungul anilor să descifrez surse latinești.


