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ACTIVITATEA CERCULUI DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE 

"ION BERCIU" 
(ANUL UNIVERSITAR 1997-1998) 

Anul universitar 1997-1998 a insemnat pentru Cercul de Istorie Veche şi Arheologie din cadrul 
Universităţii "1 Decembric 1918" Alba Iulia, pe de o parte, continuarea desfă�urării unor activităţi 

specifice intrate deja "în ritmul normal", iar pe de altă parte, apariţia unei serii de repere noi, de 
evenimente şi situaţii ineditc, care au dus la transformarea în multe privinţe - şi credem noi, în bine - a 
grupului de studen\i albaiulieni pasiona\i de arheolo�ic. 

Pe parcursul acestuia, s-au desîaşurat 12 şedinţc de lucru, în cadrul cărora s-a desfăşurat o 
activitate prolifică şi în acelaşi timp diversiticată, oferind un cadru propice stimulării cercetării ştiinţifice 
de specialitate a celor 49 de membri ai s�ji. 

In aceste şedinţe au fost prezenlate lucrari ce au abordat probleme legale de diferite epoci istorice, 
rezultate ale cercetărilor de lercn realizate in cadrul cercului sau individual. recenzii de carte sau 
materiale (video, dia, fato) referitoare la anumite aspecte ale activităţii de pe şantierelc arheologice, 

prezentări de reportaje ele. 
Cercul a avut şi alte activit3ti În afara şedil l�clor. Astfel, la iniţiativa coordonatorului ce-Tcului 

şi sub directa sa Îndrumare, au fost efectuate o scrie de cercetări arheologice de suprafaţă (Călan, Câlnic, 
Cut, Răhău, Valea Nandrului elc), precum şi vizite la diferite obiective istorice. Au fost vizitate: cetatea 
ţărănească de secol XIII de la Gllnic; mULe," şi cetalea medievală din Sighişoara etc. 

Membrii cercului au participat şi la o scrie de sesiuni şi colocvii studenţeşti (Alba Iulia, Sihiu, 
Târgovişte, Oradea, Chişinău), implicflndu-se activ in organizarea celei de-a V-a ediţii a Sesiunii 
Cercurilor Studenţeşti (Alba Iulia. nov. 1997). preeulll şi În redactarea Buletinului Cercurilor Ştiinţifice 
StudenţeiJi, nr. 3, publicaţie editată de Universilatea"l Decembrie 1918" din Alba Iulia. 

Trebuie menţionată activitatea lTIt;britor cercului pe şantiere!e arheologice incluse În programul 
temelor de Grant ale Centrului de Cerce!:l ri I're- şi I'rotoistorice ce funcţionează in cadrul Universităţii 
"1 Decembrie 1918" (Şcuşa-"La cărarea morii": Călan-" La podină", Limba-"Bordanc", Sibişeni
" Deasupra satului"). Nu poate fi olllis5 participarea unor membrii ai cercului pe şanticrul internaţional 
germano-englezo-român. efectuat la Pano� (Alba Iulia). 

Anul 1998 a fost anul in care S-iI sehimhal tilulatura Cercului de Istorie Veche şi Arheologie 
din "Vasile Pârv3n': in "Ion Bcrciu", in Illt."JllorÎ<l regrclalului cercetător albaiulian. 

1997 

I. Lucrări sustinute În cadrul �cdiJJ�cIOf' cercului: 
Tucuiin Gorovei� recenzie la (;11. Guka. E{}/ugeneza )"i continuitatea rOIl:âni/ur în vatra 

românilor. 

Il. Lucrări s"sţinute la seuniu"i sllldcn\c�ti naţionale: 

A. Alba Iulia, 27-29 noiembrie 1997, Sesiunca Naţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti: 

1. Paula Mazăre, Câte\'{f consideratii an'pr(/ .\piralei ca mOIÎtI decorativ ÎII cuI/ura SlorCe\'o
Criş. 
2.Cristian FIare-seu, C'l,Îfe\,(l L�oJ/s;d(,l'u(Îi OSUjWO sistemelor de periodizare ale culturii Villca. 
3. Ştef�lIl Andrei. Tudor Ro!:,u. ('"rce/[Îri arheologice de suprajc:rii În u)'>eZl.1fea de la Ca1an- "[ .. o 

Sălcii ". jud. Hunedoara. 

4. Tuculin Gorovci1 [/n idol zu()!//or/'gtisit /a A/ha lulia- "Lumea .'Vouj" ,si legăturile sale CII 
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Orientul. 
5. Marius Breazu, Emilia Pop, Cerce/iiri de s/lpra(cI{ă efectuate pe teritoriul comunei Câlnic (jud. 
Alba). 
6. Beatrice Daisa, Ştefan Bogdan. Consideraţii aSlipra industriei litice din aşezarea eneolitică 

, 
de la Câlnic- "In vii" (judAlba). 
7. Radu Totoianu, Marel'iale arheologice de la SighiŞl.)ara- "Wietellberg" din colecpa 
Haldenwang. aflate În depozilul I''''lceului dill Se!>e;;. 
8. Lucian Savonea, Cerceliiri de suprofil!" e[ecluate pe Valea Nandrului (jud Hunedoara). 
9. Dan Anghel, Aspecte lehl7ologh'e oI/! pre/Ilc/"iirii ceramicii. 
10. Petronela f7otea, Dan AngheL A.)jh:cle di/lTiie În rt!;){CJ.ul'area a douăpiese dejier. 

B. Sibiu, 11-14 decemllrie 1997, a doua Conferinţă Naţională a Studenţilor din Facnltatea 

de Istorie: 

Dan Anghel, Marius Breazu, Studiu a"'l'm lIIetodelor de prelucrare utilizote lu confecponarea 
unor vase ceranuce. 

1998 

1. Lucrări susţinute În cadrul şedinţelor cucul ni: 
1 .  Dana Gurgu, recenzie la S. A. Luca, Aşezi,ri ncolitice pe Valea Mure,sului. Habitatul turdăşean 
de la Orăştie. 
2. George Pataki, Castrul roman -generali/Ati �ip(lrficularit<iţi. 

3. Leontin Negru, veto-dacii {11 unI/LI/(! rOl/lol/ii. 

4. Marta George. Todea Cosmin. CrJl!side/"(f!ii osupra lIIaterialullli ceramic descoperit la 
Ampoi fa; morminle IUl11u/are. 
S. Mădălina MărgÎneanu, Enigmalice/,· pUcaţe gravule de la Jerf el Ahmar. 
6. Oana Caragiu, recenzie la II. Askcnasv. Canihaiis/ilui de la sacrificiu la supravieţuire. 

n. Lucrări susţinnte la sesiunile studenţeşti n aţionale: 
A. Oradea, 13-15 martie 1998, ediţia a III-a: 

1. Szaoo Csaba, Anubis sau LjJlmrfc:' ,\i,,!lW!II! \"<Jca/u/ui in Panleol1ul egiplean. 
2. Marius Breazll, Considera{i; asupra �i!,rllpului cu/furul Cu ceramică piC/ala "Lumea Nouă". 

B. Târgovişte, 10-11 aprilie 19911, Sesiunea "a\ionaIă de Comunicări a Cercurilor Ştiilllifice 

Studenţeşti: 

.1.Andrei Ştefan, Lucian Savonca, O!",'/"\'u{ii (I'\uI'/'o unar /IIateriale arheologice inedite 
aparţinând camp/exului cultural S(({rf�('n)-( 'ri,\ desc()fJperite la Că/an, jud Hunedoara. 
2. Beatrice Daisa, Câteva o/)seITu!ii (fSlfjJrU rifllrilor.!imerare din cadrul neo/iticului timpuriu 
pe teritoriul României. 

C. Chişinău, 4-6 mai 1995, Sesi u nea �tiill\itică: 

1. Paul" Mazăre, Cristian fl(lrescu. l'of"ticI'larit:I(1lefurtificofiei h"lls/atliene de la Teleoc,jud 
Alba 
2. D(:in Anghel. Con/inuitaleu unei I;)rl!fjc�'tii_ l\'!o c'a"l'ul roman Apu/lIIn. Ia cetăţile medievale 
din Alba Iulia. 


