IV. CRONICA

ACTIVITATEA CERCULUI DE ARHEOLOGIE "VASILE PÂRVAN"
(ANUL UNIVERSITAR

1996-1997)

1991, odată cu înfiinţarea universităţii, Cercul de Arheologic "Vasile Pârvan"
universitar 1996-1997 să deslaşoare o activitate bendică şi, În acelaşi timp,

Constituit in anul
a continuai şi În anul

diversificată, oterind un cadru propice stimulării cercetării ştiinţifice de specialitate a celor 25 de studenţi
membrii ai săi.
În cadrul şedinţelor au fost prezentate lucrări

ce

au ahordat probleme legate de diferite epoci

istorice (de la preistorie l a ev ul mediu), rezultate ale cercetărilor de teren realizate in cadrul cercului, dar
şi cercetări individuale, recenzii de carte; s-au vizionat materiale (dia.

foto,video)

referitoare la anumite

aspecte ale activităţii de pe şanticrcle arheologice. s-au dezbătut probleme ridicate de organiz area, cât mai
optimă posibi!� a cercului.
S-a inregistrat un număr ridicat de participări la sesiuni şi colocvii studenţeşti (Alha Iulia. Sibiu.

Oradea, Ja�i etc.), membrii cercului implicându-se activ in organizan:a cclci de a IV-a ediţii
Naţionale a Cercurilor Studenţeşti (Alba Iulia,

IlOV.

a

Scsiullii

1996).

Totodată, membrii cercului au participat pe şantierde arheologice incluse În cadrul temelor de
cen.:darc 2.1e Centrului de Cercetări Pre- şi Protoistorice

Cf;::

fiinţeaz.ă În cadrulLJniversităţiî Hl Decembrie
•

1 91 8" (Şeuşa-"La cararea morii", Limba-"8ordanc", Lim ba-"] n coastă", S ihişeni-"Deasupra salulu i",
Gligoreşti-"Holoame"), precum şi pe alte şantiere in �upril1sul cărora şi-au cominum procesul de
specializare (Alba lulia-l'oarta Castrului şi Palatul Guvernatorului).
Sub coordonarea cadrelor de specialitate ale universităţii. au fost: cfccLUate cercetări dt.:' suprafa\f1

in zona baziJlului mijlociu al Mureşului (Pelreşti. Ciugud. Şeuşa, Tdeac. Limba. Seheş. Răhău, valea
Cugirului elc-.), cercelărÎ ce

au

dus la depistarea unor punett: de illtcr�s arhcologi..; illt!dile.

O activitate deosebită, realizată deasemenea sub auspiciile cercului, a t()st aceea de organizare
si",!e:malÎeă a depozitelor de materiale arheologice. materiale provenite de pc �anticn:le mai sus aminte.

1996
1. L u c rări susţinute la se�iuni studenţeşti naţiona le :
A. Alba Iulia - Sesiunea naţionali.
1.

Paula !vfazăre. Inclusiria
]\:ollâ

Î

"

,

os ului

Limba- "Bordane

'.

a

şi

Cercurilor Şmnlifice Studcncşti.
a

Ct)rnu!ui in tr�zul"ilc: neulilice de la /11/)(,/ /ulia- 'Lumea

şi Limha- "Şesu ()r:ii"

Cri�tincl FânttllH.:anu) Credinje .şi. pructh'i magico-religioase/iltzerore in bron:::u/ timpuriu şi
mij'lociu pe ferilOriul Olreniei.

3.

Gabriel Rustoiu, Câteva consideraţii (Jr!'vind �'/"onologia hrr;l1zu !ui lâr::ii! in 1.1Clzi11ulllljlociu

al A,[w'eş7i/ui.
4.

Gruia Fazecaş. Aspecte priv ind a;;c::ârill t�'lIh!!rii Otomani.

5.

Sanda Crişan. Adrian Gligor. COlIstantii! Iliel. Marius \"oinaghi. Descoperiri arheu!ogice le

'

Şeu;,a- "La cilrareo morii "(Ct)nl Ciu,'<;ud. jud

Uha).

6.

losif ferenc7.. Cdteva /)reci'zi."iri pridnd ,nrimd Ud:Ol1t ce/tic ir; slld-\'t�Sl1l! Trill/sih::1nic:.

7.

�1atej Drâmbăreau, C'âtera ohserl'uţii prh'!I1u' ?lOi piese cer(}/I1ice descoperite pe ler;"lorizii
Cote-nici Aurelia Apulensis

Cronica

184
8.

Cristian Popa Descop eriri prefeudale
,

şi fe u dale timpurii

În vatra satul ui Gligoreşti (com.

Luna. jud Cluj)
B. Sibiu - Conferinţa Naţională a Studenţilor diu Facultăţilc de Istorie, dec. 1996:
J.

Crbtian Florescu,

Câteva consideraţii privind uneltele de

piatră şlefiâtă

descoperite În

staţiunile de la Alba Iulia- 'Lumea Nouă" ,<i Limha- ·'Bordane".
2.

Cristian Popa, Conside raţii privind influenţele vl/Cedaliene În mediul COfofeni din
Transilvania.

3.

Gruia Fazecaş Sincronisme culturale ale culturii Otomani
,

1997
A. Oradea - Sesiunea Ştiinţifică studenţească. martie 1997.
1.

Cristian Popa, Bronzul timpuriu În sud-vcestul Transilvaniei in lumina unor descop eriri
recente.

2.

Oruia Fazecaş, Marius Voinaghi, Aspecte privind cronologia culturii Otomani.

B. Iaşi - Sesiunea Naţională a Cercurilor Studenţeşti de Istorie, aprilie 1997:
1.

Cristian P opa, Noi descoperiri de tip Pell'eşti in sud-vestul Transilvaniei.

2.

Cannen Ignat, Restaurarea unui altar din situl arheologic de la A /Iba [ulia- "Lumea Nouă".

3.

losifFerencz, Aşezări LatL'ne timpurii şi mijlocii În bazinul cel1lral al Mureşului.

Il. Contribuţii studenţeşti care au văzut lumina tiparului:

A. B ulet inul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti.
1.

",

1996.

A. Badea, M. Căstăian. M. Coza, M. Gligor. V. ISlral�, D. Petriş, Sondaje stratigrafice la
Ciwnbrud (jud. Alha).

")

Ştefan Dorondel, l\fircea Eliade şi universul imaginar.

3.

Tuculin D. Goravci, Noi descoperiri arheologice aparţinal1d culturii Coţofeni, pe valea
Vil1fUlui (cam. ViI1P' de Jos, Jud. Alba).

4.

Cătălin Rişcuţa, Plastica anlropomo�fă a culturii Coţojen;.

5.

Cristincl Fântâneanu, Tmplicaţii ale pătr u nderii populaţiilor steplce pentru începu lIIl
bronzului timpuriu în Aluntenia.

6.

Gabriel Rustoiu, Câteva obiec te de metal preistorice aflat e În colecţia Mllzeului din Agnita.

7.

I osif Ferencz., l\1orminlc ce/rice

8.

Nicola� Simina, Descoperiri aparţinâlldleudalismului timpuriu la Tărtăria Oud. Albaj.

cu

car din Trans ilvania.

