
 

Întemeiată în anul 1991, într-un oraş în care istoria este la ea acasă, Universitatea "1 Decembrie 1918" 

a reuşit, în numai câţiva ani de existenţă, prin efortul conducerii ei şi datorită activităţii unui corp profesoral 

receptiv la cerinţele actuale ale învăţământului superior românesc, să se transforme într-o instituţie de 

învăţământ cu perspectivă, având un profil cultural şi ştiinţific aparte. În efortul de loc facil de a-şi croi un drum 

propriu, în cadrul comunităţii universitare naţionale, universitatea din Alba Iulia tinde să contribuie, prin 

principalele ei structuri, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Teologie şi Colegiul Universitar, nu numai la 

formarea unor generaţii de tineri specialişti în diferite sfere ale culturii şi ştiinţei, ci şi să participe, prin 

activitatea de cercetare a cadrelor didactice - care face parte integrantă din programul lor de lucru de acum şi în 

perspectivă -, la progresul general al cunoaşterii în România.  

Într-o instituţie de învăţământ superior cum este Universitatea "1 Decembrie 1918", care păşeşte cu 

curaj şi încredere în procesul de renovare a şcolii româneşti pe calea plină de perspective oferită de Reforma 

învăţământului, apariţia unei publicaţii de specialitate, cum se doreşte a fi Annales Universitatis Apulensis, 

Series Historica, din care tipărim acum primul număr, echivalează cu o mărturie convingătoare şi palpabilă 

asupra unor elemente comune, de loc minore, în efortul profesional continuu al cadrelor didactice de la Catedra 

de Istorie-Arheologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi a unor colaboratori din alte centre universitare. Membrii 

comunităţii noastre academice doresc, în generozitatea lor, după o perioadă de acumulări în domeniile în care 

au câştigat experienţă, ori sunt pe cale s-o câştige, să ofere, într-o confruntare de idei naţională şi - de ce nu ? - 

internaţională, rezultatele strădaniilor lor din ultimii ani, sau concluziile unor cercetări începute cu câteva 

decenii în urmă. Mărturie stă, în acest sens, sumarul primului număr al publicaţiei, care se impune, de la prima 

consultare a textelor, prin varietate şi unitate în cercetarea ştiinţifică actuală.  

În urmă peste 50 de ani, se tipărea la Alba Iulia, prin strădania directorului Muzeului Regional, 

profesorul Ion Berciu, revista Apulum. Publicaţia a valorificat, de-a lungul anilor, în raport cu evoluţia 

instituţiei şi cu stadiul istoriografiei din ultima jumătate de veac, cercetări şi investigaţii din domeniul 

arheologiei, istoriei şi etnografiei. A ajuns la al XXXIV-lea volum şi a înregistrat, încă de la apariţie, cordiale 

aprecieri în cercurile de specialişti din România şi din lumea întreagă.  

La început de drum, doresc publicaţiei Facultăţii de Ştiinţe de la Universitatea "1 Decembrie 1918" 

viaţă lungă, - mai lungă decât a revistei Apulum -, iar colegilor noştri, membrii în Colegiul de Redacţie de la 

Historica, spor la muncă, încredinţaţi fiind că nici astăzi cuvintele lui Seneca ''Per aspera ad astra" nu şi-au 

pierdut din actualitate.  

 

 

Conf. univ. dr. Iacob Mârza, 

Decanul Facultăţii de Ştiinţe  

Cuvânt înainte  

 


