CRONICA
CERCUL DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2007-2008

... şi în anul universitar 2007-2008, Cercul de Istorie Veche şi Arheologie
(C.I.V.A.), deşi cu un număr redus de membri activi, şi-a continuat activitatea,
devenită o tradiţie în ultimii 16 ani la Alba Iulia: întâlniri, excursii, periegheze,
prelucrare primară (spălare, desenare, restaurare), participări pe şantiere
arheologice, la sesiuni de comunicări, amenajarea unor spaţii pentru depozitare
etc.
În anul care a trecut, Cercul de Istorie Veche şi Arheologie s-a reunit în opt
şedinţe, în cadrul cărora au avut loc, pe lângă obişnuitele discuţii cu privire la buna
organizare a Cercului, susţinerea unor lucrări pe teme de interes arheologic şi
prezentări de carte.
De-a lungul anului, membrii Cercului au luat parte la diverse săpături
arheologice de pe raza judeţului Alba, dar şi în afara sa, unele dintre ele fiind
prezentate şi în cadrul întâlnirilor. Amintim aici şantierele de salvare din Alba Iulia
– „Lumea Nouă” (aşezare neolitică şi eneolitică), Sântion (jud. Bihor) – „Sere”
(neolitic, a doua epocă a fierului, postroman-migraţii şi Ev Mediu timpuriu), Alba
Iulia – „Partoş” (epocă romană şi medievală), Alba Iulia – „Dealul Furcilor”
(necropolă romană), Sebeş – „Protopopiatul Ortodox Român Sebeş” (epocă
medievală), dar şi cele sistematice de la Ujvar (jud. Timiş, tell eneolitic), Doh (jud.
Sălaj) – „Râturi” (epoca neolitică şi eneolitică), Craiva (jud. Alba) – „Piatra Craivii”
(aşezare şi fortificaţie dacică), Frumuşeni (jud. Arad) – „Mănăstirea Bizere” (Ev
Mediu) şi Alba Iulia – „Capela Lazo” şi „Palatul Episcopal Romano-Catolic” (Ev
Mediu şi Renaştere).
Aşa cum se întâmplă în fiecare an, Cercul, prin membrii săi, coorganizează
Sesiunea Naţională de Comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. În cadrul
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ediţiei din anul 2007, universitatea apulensă a fost reprezentată de cinci studenţi,
membrii ai Cercului de Istorie Veche şi Arheologie, cu următoarele lucrări:
1. Râza Marius – Noi date despre habitatul grupului Pişcolt. O locuinţă
cercetată la Sântion – Sere (jud. Bihor);
2. Bica Mihai – Modele de ambarcaţiuni neolitice în Transilvania şi
problema navigaţiei pe Mureş în preistorie;
3. Frum Adrian – Transilvania şi Micene. O imagine asupra războinicului
epocii bronzului;
4. Cătălin Borangic – Fenomenul dacoman. Origini, traseu, actualitate;
5. Tentiş Daniel Marius – Un tip inedit de locuinţă medievală timpurie de
la Alba Iulia.
Comunicările au fost prezentate şi în cadrul întâlnirilor C.I.V.A.
Printre activităţile desfăşurate în cadrul Cercului se numără şi munca de
teren. Astfel, la iniţiativa membrilor şi sub îndrumarea atentă a coordonatorului
Cercului s-au întreprins excursii documentare la diferite situri arhelogice (Teleac –
fortificaţie hallstattiană, Germisara – castru roman, cetăţile dacice din Munţii
Orăştiei – Ardeu, Sarmizegetusa Regia, Costeşti), precum şi cercetări de suprafaţă
la Băcăinţi – „Piatra Tomii”, Cheile Feneşului, Remetea – „Piatra Secuiului”, Valea
Ampoiului, ale căror rezultate au fost prezentate la întâlnirile Cercului.
După obţinerea statutului de persoană juridică (O.N.G) în anul 2007,
membrii Cercului au conceput o serie proiecte de interes arheologic: „Arheologie
Publică” (promovarea arheologiei în rândul publicului larg), organizarea unei
sesiuni tematice de comunicări studenţeşti (a cărei primă ediţie se va desfăşura în
aprilie 2009) ş.a.
În cursul anului precedent, trei studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filologie
şi membri ai Cercului, au studiat în Germania, la Bochum, şi în Polonia, la
Rzeszow, prin intermediul programului Erasmus.
Una dintre realizările Cercului din acest an, a reprezentat-o conceperea
unui site propriu (www.civa.uv.ro) care cuprinde informaţii legate de Cercul de
Istorie Veche şi Arheologie: istoricul, activitatea (întâlniri, şantiere arheologice,
excursii documentare) şi obiective (promovarea studenţilor pentru participarea în
domeniul academic profesional, prezentarea descoperirilor noastre, modernizarea
cercetării şi interpretării arheologice, promovarea arheologiei în cadrul publicului
larg etc). Pe site sunt postate şi pot fi consultate toate articolele de arheologie
publicate în Buletinul Cercurilor Ştiinţice Studenţeşti, editat de Catedra de Istorie din
cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
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