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Abstract. This study presents the complex matter of conserving the archaeological leather arte-
facts found as fragments during the discharging and saving excavation inside the Old Fortress 
of Timisoara. The rescuing operation of archaeological material began in 2006 and included 
in the first stage St. George Square, Liberty Square and Union Square, with neighboring streets. 
The recently discovered leather artefacts (St. George Square, 2-3) are the subject of preliminary 
research, their state of conservation in situ and their evolution. 
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1. Introducere 
Acest studiu continuă rezultatele cercetărilor publicate1, privind descoperirea 

artefactelor medievale de piele, cu ocazia săpăturilor arheologice de salvare din Timi-
şoara, P-ţa Sfântu Gheorghe, nr. 2-3. Descărcarea arheologică, în vederea cercetării 
preventive a locaţiei unei investiţii particulare (edificiu hotelier), a fost coordonată de 
către arheologul dr. Dorel MICLE, iar din echipa sa au făcut parte dr. Andrei STAVILĂ, 
dr. Octavian Cristian ROGOZEA şi drd. Bogdan-Alin CRAIOVAN2. Ei au pus la dis-
poziţia noastră, ca şi data trecută (perioada 22.06.–01.08.2016), materialul arheolo-
gic, artefacte medievale de piele, care fac subiectul prezentei lucrări (perioada 06.11.–
28.11.2017). 

2. Descrierea materialului 
2.1. Patru fragmenete de încălţăminte de piele, toate sunt tălpi 

Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX11, Suprafaţa S2, Mate-
rial tălpi de piele, data 27.11.2017.  
Tălpile prezintă, la prima analiză, depuneri de sol, cu numeroase filamente de rădăcini 
şi puternice urme de coroziune, provenite de la elemente metalice, poatcoavă, cuie, pre-
cum şi crăpături, tăieturi, urme de mucegai și uzură funcţională. Deteriorarea materi-
alului organic este diferită de la o piesă la alta. 
                                                      
1 M-Kiss Hedy, 2016, p. 469-489. 
2 de la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. Faţă de 
bunăvoinţa lor exprimăm gratitudinea noastră. 
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Talpa nr. 1. Tip A. Prezintă zone lacunare spre vârf şi zona de gâtuire. Urmele de sol 
sunt semiuscate. Talpa nu mai are potcoavă de metal decât în zonele puternic corodate, 
unde s-a contopit cu solul aferent, în special în zona călcâiului. Dimensiunile: lungime 
= 24,5 cm; lăţime 1 = 10,5 cm; lăţime 2 = 4 cm; lăţime 3 = 9 cm. Grosimea pielii este 
de 3,96 mm, iar greutatea este de 83 g. Starea de conservare generală este relativ bună 
(Fig. 1). 

 
Fig. 1. Fig. 2. 

Talpa nr. 2. Tip B. Comparativ cu piesa anterioară, fragmentul prezintă o potcoavă 
întreagă, dar corodată, cu zone mici lacunare, unde din material lipseşte, dorită uzurii 
funcţionale. Dimensiunile: lungime = 27 cm; lăţime 1 = 10,34 cm; lăţime 2 = 4,4 cm; lă-
ţime 3 = 8,95 cm. Grosimea pielii este de 3,11 mm, în zonele de uzură, în rest 4,06 mm, 
iar greutatea este de 77 g. Starea de conservare generală este relativ bună (Fig. 2). 
Talpa nr. 3. Tip C. Piesa este puternic deteriorată, cu multe zone lacunare şi deformări, 
iar în zona călcâiului este o coroziune însemnată, datorită contactului cu potcoava. Se 
pot observa şi urmele cuielor de protecţie, care au dispărut datorită corozoinii. Dimen-
siunile: lungime = 24 cm; lăţime 1 = 10 cm; lăţime 2 = 4 cm; lăţime 3 = 8 cm. Grosimea 
pielii este de 3,64 mm, iar greutatea totală este de 94 g. Starea de conservare este relativ 
bună (Fig. 3). 
Talpa nr. 4, fragment. Reprezintă aproximativ 2/3 dintr-o talpă întreagă, de Tip D. 
Zona călcâiului lipseşte. Prezintă multe zone lacunare, crăpături și multe depuneri de 
rădăcini şi crăpături. Se pot observa cuiele de protecţie. Dimensiunile: lungime = 18,5 
cm; lăţime 1 = 9,5 cm; lăţime 2 = 4 cm. Grosimea pielii este de 3,38 mm, iar greutatea 
totală este de 39 g. Starea de conservare generală este relativ bună (Fig. 4). 

 
Fig. 3. Fig. 4. 

2.2. Tălpi de încălţăminte şi fragmente de talpă, şase piese şi o potcoavă 
metalică 
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex pământ brun, Suprafaţa 52, 
Adâncime 1,70–1,60 m, Material piele, data 21.11.2017.  
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Material deteriorat datorită uzurii funcţionale. Piesele prezintă urme de coroziune (mig-
rarea intensă a oxizilor de fier în straturile pielii), crăpături, zone rigidizate, lacune 
specifice uzurii funcţionale cu rupturi şi exfolieri. Prin contact cu solul umed, pe supra-
faţa pieselor s-a instalat un mucegai alb. Potcoava este puternic oxidată. 
Talpa nr. 1. Tip A. Piesă fără potcoavă şi cuie de protecţie. Prezintă deteriorări puter-
nice ale materialului, mai ales pe revers. O lacună mai mare este în zona vârfului. Di-
mensiunile: lungime = 26 cm; lăţime 1 = 10 cm; lăţime 2 = 8 cm; lăţime 3 = 8 cm. Gro-
simea pielii este de 3,64 mm, iar greutatea totală este de 78 g. Starea de conservare este 
relativ bună (Fig. 5). 
Talpa nr. 2. Tip B. Piesă întreagă, fără cuie şi potcoavă corodate. Prezintă deteriorări 
şi tăieri în zona călcâiului. Dimensiunile: lungime = 24,5 cm; lăţime 1 = 11 cm; lăţime 2 
= 9 cm; lăţime 3 = 9,5 cm. Grosimea pielii este de 4,06 mm, în zonele deteriorate 
3,11 mm, iar greutatea este de 77 g. Starea de conservare este relativ bună (Fig. 6). 

 
Fig. 5. Fig. 6. 

Talpa nr. 3. Tip D. Piesă întreagă, dar cu o coroziune puternică semicirculară în zona 
potcoavei. Prezintă trei zone lacunare la locul potcoavei şi ale cuielor de protecţie. Di-
mensiunile: lungime = 27 cm; lăţime 1 = 12 cm; lăţime 2 = 5,5 cm; lăţime 3 = 9 cm. 
Grosimea pielii este de 3,64 mm, iar greutatea este de 102 g. Starea de conservare este 
relativ bună (Fig. 7). 
Fragment de talpă nr. 1. Tip C. Prezintă o zonă mare lacunară în zona călcâiului, unde 
se află şi o coroziune puternică pe linia potcoavei, care lipseşte. Dimensiunile: lungime 
= 20–21 cm; lăţime 1 = 10 cm; lăţime 2 = 4,5 cm; lăţime 3 = 8,5 cm. Grosimea pielii 
este de 4,06 mm, în zonele deteriorate 4,67 mm, iar greutatea este de 76 g. Starea de 
conservare este relativ bună (Fig. 8). 

 
Fig. 7. Fig. 8. 

Fragment de talpă nr. 2. Provine din zona călcâiului încălţămintei. Dimensiunile: lun-
gime = 11 × 7,5 × 10 cm; lăţime 1 = 10 cm. Grosimea pielii este de 4,47 mm, iar greuta-
tea este de 32 g. Starea de conservare este relativ bună (Fig. 9). 
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Fragment de talpă nr. 3. Provine din 
zona călcâiului încălţămintei. Este de-
teriorat la margini. Dimensiunile: lun-
gime = 8 × 8 × 10 cm; lăţime 1 = 10 
cm. Grosimea pielii este de 4,7 mm, 
iar greutatea este de 24 g. Potcoava 
metalică, separată de fragment, are 
lungimea de 8,4 mm, lăţimea de 7,8 
mm, iar greutatea de 50 g. Starea de 
conservare este relativ bună. 
 
 
Fig. 9. 

2.3. Fragmente de piele  
Zece (10) piese de dimensiuni mai mari şi şapte (7) piese foarte mici.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX11, Suprafaţa S2, Mate-
rial piele, data 28.11.2017.  
Materialul provine din căzături, de la prelucrarea încălţămintei. Piesele sunt acoperite 
cu rădăcini, fiind oxidate la suprafaţă. Starea lor de conservare este precară (Fig. 10). 

Fragment nr. 1. Dimensiunile: lun-
gime = 12–13 cm; lăţime 4 cm. Gro-
simea pielii este de 0,95 mm, iar greu-
tatea este de 5 g. 
Fragment nr. 2. Dimensiunile: lun-
gime = 13 cm; lăţime = 5 cm; Greuta-
tea este de 7 g. 
Fragment nr. 3. Dimensiunile: lun-
gime = 7 cm; lăţime = 6 cm. Greuta-
tea este de 7 g. 
 

Fig. 10. 

Fragment nr. 4. Dimensiunile: lungime = 7 cm; lăţime = 5,5 cm. Greutatea este de 9 g. 
Fragment nr. 5. Dimensiunile: lungime = 9 cm; lăţime = 6,5 cm. Greutatea este de 7 g. 
Fragment nr. 6. Dimensiunile: lungime = 10 cm; lăţime = 8 cm. Greutatea este de 7 g. 
Fragment nr. 7. Dimensiunile: lungime = 15 cm; lăţime = 10–12 cm. Greutatea este de 
13 g. 
Fragment nr. 8. Dimensiunile: lungime = 8 cm; lăţime = 4,5 cm. Greutatea este de 3 g. 
Fragment nr. 9. Dimensiunile: lungime = 11 cm; lăţime = 9 cm. Greutatea este de 11 g. 
Fragment nr. 10. Dimensiunile: lungime = 11 cm; lăţime = 3 cm. Greutatea este de 3 g. 
Greutatea totală a celor 10 fragmente este de 72 g, iar greutatea fragmentelor foarte mici 
este de 14 g. Starea de conservare este precară. 
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2.4. Fragment de talpă 
S-a păstrat partea dinspre vârful încălţămintei.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Rampă, Substrat negru, Adâncime 1,10–
1,30 m, Material fragment piele, data 20.11.2017 (Fig. 11). 
Piesă puternic deteriorată, cu semnele uzurii funcţionale şi cu multe zone lacunare la 
marginea piesei. Prezintă multe crăpături, tăieturi în materialul organic. Pe suprafaţă 
se observă migrarea oxizilor de fier, filamente de rădăcini şi urme de mucegai alb. 
Dimensiunile: lungime = 16,5 cm; lăţime 1 = 9,5 cm; lăţime 2 = 5 cm. Grosimea pielii 
este între 3,15 şi 2,64 mm, iar greutatea este de 50 g. Starea de conservare este relativ 
bună.  

2.5. Talpa de încălţăminte  
Tip D. Piesă întreagă.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Plan 0, Nivel de călcare, Rampă, mate-
rial piele, data 20.11.2017. Dimensiunile: lungime = 22 cm; lăţime 1 = 10 cm; lăţime 2 
= 8 cm. Grosimea pielii este între 3,04 şi 4,18 mm, iar greutatea este de 44 g. Prezintă 
deteriorări, în mod deosebit, la margini, care se manifestă prin subţierea pielii, lacune, 
crăpături, tăieturi, zone deformate prin rigidizarea structurii de colagen. Cuiele de pro-
tecţie sunt vizibile. Starea de conservare este relativ bună (Fig. 12). 

 
Fig. 12. 

 

Fig. 11. 

2.6. Fragmente de încălţăminte 
Patru (4) fragmente, toate cu forme neregulate. În solul aferent descoperit au fost iden-
tificate multe seminţe de struguri.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe 2-3, din zona de moloz, data 16.11.2017. 
Piesele prezintă oxidări la suprafaţă, microcrăpături, deformări, rupturi şi lacune, speci-
fice uzurii excesive. 
Fragment nr. 1. Este probabil dintr-o căpută (?). Dimensiunile: lungime = 11 cm; lăţi-
me = 10,5 cm. Grosimea pielii este între 3,84 mm până la 1,89 mm, cu zone puternic 
uzate. 
Fragment nr. 2. Dimensiunile: lungime = 11 cm; lăţime = 3,5 cm.  
Fragment nr. 3. Dimensiunile: lungime = 4 cm; lăţime = 8 cm. 
Fragment nr. 4. Dimensiunile: lungime = 3 cm; lăţime = 6 cm.  
Greutatea totală a celor patru fragmente este de 40 g. Starea lor de conservare este relativ 
bună (Fig. 13). 
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2.7. Fragment de încălţăminte 
Provine dintr-o talpă, partea dinspre călcâi, prevăzută cu o potcoavă metalică de 
protecţie.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Suprafaţa S2, Adâncime 1,3 m, material 
piele, data 20.11.2017. Dimensiunile: lungime = 8 cm; lăţime = 6,5 cm. Potcoava are 
o lungime de 10,3 mm, grosime de 6,36 mm, înălţimea cuielor (3 buc.) este de 11 mm, 
greutatea este de 40 g. Grosimea pielii este de 3,90 mm. Piesă foarte uzată, prezintă 
crăpături, lacune, zone mucegăite şi oxidări puternice, prin interacţiunea potcoavei 
metalice cu materialul organic, în mediul umidităţii relative în exces al solului. Starea 
de conservare este relativ bună (Fig. 14). 

 
Fig. 13. Fig. 14.

 
Fig. 16. 

 
 
 

 

Fig. 15. 

2.8. Fragmente de încălţăminte 
Patru (4) piese.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Suprafaţa S2, Adâncime 1,30 m, Mate-
rial piele, data 20.11.2017. Dimensiunile fragmentelor: 5 × 4 cm, 6 × 4 cm, 2 × 5 cm 
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şi 10 × 4 cm. Grosimea pielii este între 3,18 şi 4,69 mm, iar greutatea lor totală este de 
27 g. Fragmentele sunt de diferite forme şi grosimi, probabil căzături de la procesul de 
prelucrare al încălţămintei. Starea lor de conservare este relativ bună (Fig. 15). 

2.9. Fragmente de încălţăminte 
Optsprezece (18) piese de diferite forme şi dimensiuni, din care 4 mai mari şi 14 foarte 
mici. Piesele sunt fragile şi uscate, rigidizate, defor-mate și rigidizate într-o anumită 
poziţie. Au aparţinut, probabil, unei căpute.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX16, Suprafaţa S2, Mate-
rial piele, data 06.11.2017. Greutatea totală a pieselor este de 94 g. Starea lor de conser-
vare este relativ bună (Fig. 16). 

2.10. Fragment de talpă  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX16, Suprafaţa S2, Adân-
cime 2,5–2,7 m, Material piele, data 05.12.2017. Din talpă lipseşte zona călcâiului. 
Cuiele de protecţie sunt corodate, se observă urmele acestora. Pe suprafaţa materialu-
lui organic sunt depuneri masive de coroziune. Piesa prezintă numeroase microcră-
pături, rigidizări, mucegai alb şi deformări specifice datorită greutăţii solului. Dimen-
siunea fragmentului: lungime = 11,5 cm, lăţime = 7,5 cm. Grosimea pielii este de 
3,19 mm, iar gretutatea totală (împreună cu cuiele corodate şi resturi de sol aderente 
prin coroziune) este de 73 g. Stare de conservare este relativ bună (Fig. 17). 

2.11. Fragment de talpă 
Aproximativ jumătate de talpă de încălţăminte.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Material piele, data ?.12.2017. Dimen-
siunea fragmentului: lungime = 13 cm, lăţime = 8,5 cm. Grosimea pielii este între 3,98 
şi 4,34 mm, iar gretutatea totală este de 48 g. Pe suprafaţa de călcare sunt prezente cuiele 
de protecţie. Se observă uzura funcţională, la margini în special, microfilamente de rădă-
cini, urme de oxidări din cauza accesoriilor metalice încălţămintei. Starea de conservare 
este relativ bună (Fig. 18). 

 
Fig. 17. Fig. 18.

2.12. Fragmente de piele 
Şase (6) fragmente, provenite probabil din piele croită. Fiecare fragment are 

altă dimensiune şi altă formă.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Suprafaţa S2, Adâncime 1,80–2,10 m, 
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Material piele, data 24.11.2017. Dimensiunea fragmentelor este între 5–9,5 cm. Pielea 
are grosimea între 3,62 şi 4,01 mm, iar greutatea totală este 5 g. Piesele sunt fără depu-
neri de coroziune, însă toate sunt deformate, rigidizate şi prezintă multe microcrăpături. 
Starea de conservare este relativ bună (Fig. 19).  

2.13. Fragmente de încălţăminte 
Trei (3) piese mai mari şi unsprezece (11) piese mici.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex strat brun, Suprafaţa S2, Adân-
cime 1,20–1,60 m, Material piele, data 21.11.2017. Piesele prezintă urme puternice de 
coroziune, crăpături, lacune, uzură funcţională generalizată, urme de cusături, deformări, 
zone rigidizate precum şi filamente de rădăcini şi atac de mucegai. Starea lor de conser-
vare este relativ bună (Fig. 20).  
Fragment nr. 1. Talpă de încălţăminte, aproximativ 50% dintr-un întreg. Cuiele de pro-
tecţie sunt vizibile. Prezintă deteriorări pe margini şi depuneri de coroziune foarte evi- 

Fig. 19. 
 
 

Fig. 20.  

dente. Dimensiunile: lungime = 18 cm; lăţimile 9 şi 7 cm. Grosimea pielii este de 3,68 
mm, iar greutatea este de 35 g. 
Fragment nr. 2. Provenit de la talpă de încălţăminte, aproximativ 50% dintr-un întreg. 
Cuiele de protecţie sunt vizibile. Dimensiune: lungime = 20 cm; lăţimile 9 cm. Grosimea 
pielii este de 3,25 mm, iar greutatea este de 90 g. 
Fragment nr. 3. Provenit de la talpă de încălţăminte, din zona călcâiului. Dimensiune: 
lungime = 8 cm; lăţimile = 8 cm. Grosimea pielii este de 2,40 mm, iar greutatea este 
de 17 g. 
Fragmentele mici au dimensiuni neregulate şi au o greutate totală de 45 g. 

2.14. Fragmente de încălţăminte  
Două (2) fragmente de piele. În pachetul etichetat s-a găsit şi un fragment de lemn (?).  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Complex CX3, Suprafaţa S2, Material 
piele, data 21.11.2017. Probabil sunt fragmente de talpă de încălţăminte. Starea lor de 
conservare este relativ bună. Conservarea şi rezistenţa structurii materialului organic a 
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Fig. 22. 

 

Fig. 21. 

fost favorizată de grosimea iniţială a lor (Fig. 21). 
Fragment nr. 1. Dimensiune: 5 × 10 cm. Grosimea pielii este de 4,15 mm, iar greutatea 
este de 9 g. 
Fragment nr. 2. Dimensiune: 6 × 9 cm. Grosimea pielii este de 4,34 mm, iar greuta-
tea este de 8 g. 

2.15. Fragment de încălţăminte 
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Suprafaţa S2, Adâncime 1,60–2 m. Ma-
terial piele, data 23.11.2017. Dimensiune: 16 × 7,5 cm. Grosimea pielii este de 5,10 
mm, iar greutatea este de 17 g. Starea de conservare relativ bună (Fig. 22). 

2.16. Talpa de încălţăminte 
Tip A. Piesă deteriorată, păstrată în sol nisipos.  
Eticheta: Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe, nr. 2-3, Materialul organic este fragilizat şi sub-
ţiat, cu multe depuneri de sol nisipos. Cuiele de protecţie sunt vizibile fiind corodate. 
Pe suprafaţa piesei se găsesc urmele oxidării puternice, prin difuziune în structura mate-
rialului organic, multe filamente de rădăcini, urme de mucegai alb, pecum şi urmele 
cusăturilor. Marginile tălpii prezintă deteriorări multiple, lacune, uzură funcţională, 
microcrăpături. Dimensiune: lungime = 20 cm; lăţime 1 = 7,5 cm; lăţime 2 = 9 cm. Gro-
simea pielii este între 3,2 şi 4,30 mm, iar greutatea este de 33 g. Starea de conservare 
este relativ bună (Fig. 23). 
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3. Concluzii 
Materialul prezentat în lucrarea de faţă se referă la artefacte neconservate, deoa-

rece nu s-a reuşit obţinerea fondurilor financiare necesare conservării. Artefactele de 
piele arheologică au fost în pungi de polyetilenă, majoritatea fiind colectate corect din 
sit, cu mult pământ, fiind inchise relativ rapid şi ermetic. Aşadar s-au păstrat temporar 
în condiţiile de umiditate şi de temperatură, asemănătoare cu condiţiile din mediul sub-
teran, ceea ce va ajuta mult derularea procedurilor de conservare. Valoarea materialului 
arheologic este dată de importanţa lor istorică, documentară, materială, tehnică şi cul-
turală, privind viața multietnică şi multiculturală a comunităţilor din intravilanul cetă-
ţii Timişoara. 

Începând din anul 2006, de când au apărut primele artefacte de piele în urma 
săpăturilor arheologice de salvare din perimetrul vechii cetăţi Timişoara, am considerat 
oportună colectarea, cercetarea și conservarea lor, precum şi publicarea datelor ştiin-
ţifice referitoare la acest subiect3. Materialul fiind extrem de bogat, divers şi valoros, 
sper ca pe viitor să fie asigurată şi baza materială pentru conservarea şi păstrarea aces-
tor artefacte de piele din Timişoara. 

Starea de conservare a artefactelor de piele, provenite din situl Piaţa Sfântu 
Gheorghe, nr. 2-3, considerăm că este relativ bună. În marja acestei calităţi, majori-
tatea pieselor prezintă deteriorări însemnate, semnele uzurii funcţionale îndelungate, cu 
crăpături, sfâşieri, deformări, zone lacunare mai mari sau mai mici, precum şi degradări 
privind forma lor şi structura materialului organic, porţiuni rigidizate, exfoliate, muce-
găite (posibil infestare după descoperire) ş.a. Unele porțiuni din mostre de piele au 
fost dezintegrate în mai multe straturi, datorită chimismului specific (pieselor organice 
şi solulului) precum şi umidităţii relative a solului arheologic, ceea ce denotă destrăma-
rea legăturilor organice dintre fibrele de colagen. O altă explicaţie ar putea fi prezenţa 
hidrolizei din solul umed sau a deficienţei tăbăcirii iniţiale, când tananţii nu au pătruns 
suficient în piele. În această stare de conservare artefactele în cauză s-ar fi dezintegrat 
întru-totul, cu trecerea timpului. 

Se remarcă o culoare închisă, spre negru a artefactelor, culoare imprimată de 
compoziţia solului respectiv datorită prezenţei tananţilor și fierului, care pe suprafaţa 
artefactelor se prezintă şi sub formă de pete şi cristale de culoare maro-roşcat.  

Artefactele arheologice de piele, în special forma tălpilor, arată o tipodimen-
sionare orientală, prin excelenţă, specifică perioadei otomane din secolele XVI–XVII, 
datare ce corespunde cu cea a celorlaltelor tipuri de artefacte descoperite în situl respec-
tiv.  
 
 
 
 

                                                      
3 M-Kiss, 2007; Idem, 2007a; Idem, 2011; Idem, 2011a; Idem, 2011b; M-Kiss, Miu, 2013; 
M-Kiss et alii, 2014; M-Kiss, 2014; Idem, 2015; Idem, 2015a; Idem, 2016; Idem, 2016a; 
Idem, 2016b. Idem, 2016c; Idem, 2017a; Idem, 2017b; Idem, 2018. 
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