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CERCUL DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE "ION BERClU". 
UN DECENIU DE LA ÎNFTINŢ ARE' 

La un an de la Înfiinţarea "Universităţii I Decembrie 1918", la iniţiativa unor studenţi din 
prima serie a acesteia, lua fiinţă, În anul 1992, pe lângă Catedra de Istorie a Facultăţii de Ştiinţe, 
Cercul de Istorie Veche şi Arheologie" V. Pârvan". 

Sub îndrumarea primului coordonator, Adrian. A. Rusu (specialist În istorie şi arheologie 
medievală; astăzi cercetător dr. al Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca) şi al 
primului preşedinte de cerc, N. M. Simina (actualmente muzeograf al Muzeului Orăşenesc Sebeş), 
Începea activitatea celui care va deveni cel mai constant for de dezbatere studenţească din cadrul 
universităţii apulense. 

Pe lângă proiecţiile teoretice, membrii tânărului cerc se vor implica, tot mai mult, În activităţi 
de teren, periegheze, şantiere, excursii documentare, dar şi În organizarea primei sesiuni de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti de la Alba Iulia desfăşurată Între 29-30 noiembrie 1993. 

Din 199211993 coordonatorul cercului va fi prep. univ. A. Ursuliu (astăzi cercetător dr. al 
Institului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca). Este perioada în care membrii cercului vor 
Începe să participe, În număr tot mai mare, la sesiunile naţionale de comunicări ştiinţifice organizate 
de alte centre universitare din ţară şi Republica Moldova. 

începând cu 1995, coordonarea cercului va reveni prep. univ M. Ciută (astăzi lect.univ. al 
universităţii albaiuliene). Pe lângă activităţile obişnite, În cadrul cercului vor fi lansate o serie de cărţi 

ale unor prestigioşi cercetători, precum dr. Volker Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea sării şi 
carierele de piatră din Dacia Romană, (19 noiembrie 1996, cu o introducere a prof.univ.dr. Mihai 
Bărbulescu), dr. Cloşca Băluţă, IDR (2000), dr. Lucia Ţeposu-Marinescu - dr. Constantin Pop, Statuete 
de bronz din Dacia romană (21 aprilie 2(01). 

A 

In 1998 se va produce şi o schimbare a titulaturii cercului În "Ion Berciu", ca UD omagiu adus 
reputat ului arheolog albaiulian. 

La sfârşitul anului 1999, Îndrumător al cercului va deveni asist. univ. Cristian 1. Popa, 
perioadă din care va Începe şi iniţiativa invitării, pentru a susţine comunicări În cadrul cercului, unor 
cercetători consacraţi În lumea arheologică, dar şi teologică ori etnografică. 

Au onorat cu prezenţa cercet. Adrian Ursuţiu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din 
Cluj-Napoca) autorul unei comunicări privind Cultura Basarabi În Transilvania (aprilie 2000), coni. 
univ. dr. Gelu Florea (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca) ce a oferit o frumoasă incursiune 
în Arta şi ideologia Europei barbare, cercet. dr. Aurel Rustoiu (Institutul Român de Tracologie, filiala 
Cluj-Napoca) a prezentat Cetăţile dacice din C/isllra Dunării (aprilie 2002). Cercetările arheologice 
de anvergură de la Roşia Montană au fost ilustrate de către un colectiv al Muzeului Naţional al Unirii 
condus de către cercet. dr. Vasile Moga, colectiv în care s-au regăsit foşti membri ai cercului. 
Impresiile şi concluziile unui congres ce a vizat utilizarea calculatorului În arheologie, desfăşurat anul 
acesta În Creta, au fost pe larg prezentate de doi dintre participanţi, Icct. univ. Manuela Karlar şi 
Marius Ciută. 

Interesantă a fost şi prelegerea preotului dr. Nicolae Dănilă cu privire la Misterul giulgiului de 
la Torino sau cea a dr. Gh. Pavelescu , ce a tratat Magia la români. 

Au fost susţinute in cadrul cercului contribuţii (mai mult sau mai puţin!) pertinente ale 
membrilor cercului, multe dintre ele participante la sesiuni de comunicări studenţeşti din centre 
universitare, precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Târgovişte, Târgu Mureş, dar şi În cadrul 
unor simpozioane organizate de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva. 

Trebuie remarcată prezenţa studenţilor albaiulieni, În acest deceniu, pe un număr foarte mare 
de şantiere, ce acoperă, practic, toate zonele istorice ale României2 Nu trebuie scăpată din vedere 

1 Pentru o imagine generala a arheologiei universitare albaiuliene a se vedea M. Ciută, Zece ani de 
arheologie universitară alhaiuliană. în Annales Universilalis Apulensis, scria Hisrorica, nr.4·5, 2000-2001, p.7· 

15. 
2 Un catalog exhaustiv cu acestea la M. Ciută, op.cit., p. 14. 
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activitatea publicistică, care graţie, În primul rând, BeşS-ului, s-a putut manifesta din plin. Lucrările 
membrilor cercului se mai regăsesc şi În publicaţiile altor centre universitare, precum Bucureşti, 
Târgovişte, dar În prestigioase anuare caApulum, Carpica, Analele Banatului. 

Dincolo de aceste date frumoase, nu trebuie trecut cu vederea regresul, manifestat prin lipsa de 
interes tot mai pronunţată a membrilor, polarizarea activităţii asupra doar a unui cerc restrâns de 
persoane, absenţa in integrum a unui Întreg an, specializarea Arheologie. 

Dincolo de toate aceste aspecte, un deceniu de existenţă neîntreruptă a cercului poate constitui 
un subiect de reflecţie, raportăndu-ne şi la activităţile altor centre universitare. Singura observaţie este, 
ca, de acum Încolo, studenţii pasionaţi de arheologie să nu se hrănească doar cu tradiţia! 

2002: 
Preşedinţii Cercului de Istorie Veche şi Arheologie "Ion Berciu" de la Înfiinţare şi până în 
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