CERCUL DE ISTORIE VECHE SI ARHEOLOGIE
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2005-2006

Un nou an se apropie de final. Reflectând asupra evenimentelor şi
activităţilor din 2007, putem spune că acesta a fost un an bun pentru Cercul de
Istorie Veche şi Arheologie (CIVA).
Începând cu acest an am devenit oficial persoană juridică. Pe lângă faptul
că am devenit a treia organizaţie studenţească la Universitatea din Alba Iulia (după
Liga Studenţilor şi ASCOR), acum avem posibilitatea de a dezvolta proiecte şi de a
avea acces la burse de instruire/pregătire/perfecţionare care nu ne erau accesibile
în trecut, precum şi cea de a deveni parteneri oficiali cu alte organizaţii şi instituţii.
Mulţumim tuturor membrilor care au făcut posibilă această evoluţie a cercului.
În cursul anului, membrii CIVA au participat la diverse săpături
arheologice. Cele mai importante dintre acestea au fost săpăturile de la mănăstirea
medievală din curtea universităţii, de la fortificaţia şi aşezarea din Oradea, de pe
dealul Bunloc de lângǎ Braşov, de la Măgura Uroiului (aşezările dacice şi din epoca
bronzului), de la Piatra Craivii (aşezarea dacicǎ şi fortificaţia), de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa (oraşul roman). Pe lângă participarea la săpături arheologice,
membrii CIVA au participat de asemenea la proiecte externe, inclusiv la proiectul
CIMEC de creare a unei baze de date pentru siturile arheologice, şi la cursul de
perfecţionare pe teren al Asociaţiei Studenţilor.
În acest an, membrii noştri au participat la numeroase conferinţe
studenţeşti şi profesionale. Am trimis reprezentanţi la sesiunile de comunicări de
la Universitatea din Bucureşti, Universitatea Piteşti, Universitatea Oradea şi
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş. Membrii CIVA au participat şi la
conferinţele profesionale de la muzeele din Alba Iulia, Deva, Cluj, Iclod, Târgu
Mureş şi la conferinţa internaţională „Computer Applications in Archaeology” din
Berlin. În acest an, trei dintre membrii noştri studiază timp de un semestru în
Polonia şi Germania.
La universitate, am ţinut două cursuri de perfecţionare pentru membrii
noştri (primul în comunicări de grup şi al doilea în abilităţi de conducere şi
management), un tur de orientare pentru noii studenţi, prezentări studenţeşti
bilunare şi prezentări ocazionale cu invitaţi. Acum, spre finele anului, conlucrăm
(alături de Cercul de Istorie şi Catedra de Istorie şi Arheologie) la organizarea
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conferinţei internaţionale „Spaţii vii şi comunităţi în studiile istorice” de la Alba
Iulia, din anul 2007.
Activităţile CIVA sunt posibile doar datorită muncii membrilor şi
coordonatorilor noştri. Deşi lista celor care au contribuit la succesul său este prea
lungă pentru a fi notată aici, dorim să mulţumim în mod special unor persoane
care au contribuit semnificativ. Dorim să mulţumim profesorilor Cristian Ioan
Popa şi Ioan Andriţoiu, pentru coordonarea academică, membrilor Consiliului
Executiv şi d-lui Ioan Lazăr, pentru asistenţa juridică oferită în scopul dobândirii
statutului de O.N.G. Le mulţumim tuturor membrilor CIVA şi le transmitem
felicitările noastre pentru noul an.
OTIS NORMAN CRANDELL,
SEBASTIAN DAVID
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