SECŢIUNEA 7. Diseminarea proiectului
Fiind vorba despre etapa iniţială a proiectului de cercetare, scopul fundamental al activităţilor de
diseminare a fost să informeze mediul academic, dar şi opinia publică, asupra existenţei acestui
proiect, asupra obiectivelor, dar mai ales să transmită, din vreme, intenţia de organizare a unor
conferinţe. Este vorba despre o conferinţă naţională, pe tema generală a cercetării obiectivelor
liniare în România, care va fi organizată în noiembrie 2015; o a doua conferinţă, internaţională, se va
axa mai ales pe chestiuni tehnologice, de randamente de cercetare şi bune practici în studiul
monumentelor liniare (valuri, drumuri, apeducte), cu accent pe partea de diagnostic, eveniment
proiectat pentru mai 2016.
Vom structura acest scurt material informativ pe categorii de rezultate: articole, prezentări, postere,
mediu on‐line.
Articole
Eugen S. TEODOR, Magdalena ŞTEFAN – Landscape archaeology along Limes Transalutanus,
Journal of Ancient History and Archaeology, 1, 3 (Oct. 2014), 31‐43
http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/68
Eugen S. TEODOR, Dan ŞTEFAN – Technological challanges on the Limes Transalutanus,
Antiquity Project Gallery, 342 (Dec. 2014), http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/teodor342.
prezentări
Dan ŞTEFAN – Exploring Archaeological Landscapes with UAV. Limits and future prospects,
The 17th Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences.
Burgos, 1‐7 Septembrie 2014 (codul celuilalt proiect: PN‐II‐RU‐PD‐2012‐3‐0363)
Dan ŞTEFAN – Reconsidering field archaeology through UAVs lenses. Low cost remote
sensing for large‐scale high resolution landscape modelling, Abordări ale peisajelor
arheologice. Instrumente, metodologie și studii de caz în domeniul patrimoniului arhitectural
și arheologic european. București, 22‐23 octombrie 2014 (codul celuilalt proiect: PN‐II‐RU‐
PD‐2012‐3‐0363)
Dan ŞTEFAN – Low altitude remote sensing for large‐scale high resolution landscape
modeling, Simpozionul GEO‐2014. București. 21 Noiembrie 2014 (codul celuilalt proiect: PN‐
II‐RU‐PD‐2012‐3‐0363)
Eugen S. TEODOR, Alexandru BĂDESCU – Limes Transalutanus – proiect de cercetare,
Simpozionul Fortificaţii liniare antice, în organizarea Muzeului Judeţean Argeş, Cumpăna, 25
sept. 2014
se ataşează fişierul LT_project_WM.ppsx1
se ataşează programul publicat de organizatori
Eugen S. TEODOR, Dan ŞTEFAN, Magdalena ŞTEFAN – Bridging the Lines. A theoretical quest
for some Roman Roads, prezentată la Conferinţa internaţională Abordări ale peisajelor
arheologice (), Bucureşti, 23 oct. 2014.
http://www.mnir.ro/index.php/abordari‐ale‐peisajelor‐arheologice‐instrumente‐
metodologie‐si‐studii‐de‐caz‐in‐domeniul‐patrimoniului‐arhitectural‐si‐arheologic‐
european‐3/
1

Fişierele anunţate aici vor fi de găsit pe secţiunea Rezultate obţinute, de pe site‐ul de proiect.

LIMES TRANSALUTANUS

se ataşează fişierul Bridging.ppsx
mediu online – reţele de socializare
Deşi achiziţia domeniului web (limes‐transalutanus.ro) s‐a făcut încă din septembrie 2014,
pregătirea propriului site web a fost iniţial programată pentru începutul etapei de execuţie 2
(respectiv iarna 2014‐2015). Motivul era dublu: în primul rând finanţarea precară, după cum
arătau termenii contractului în august; finanţarea s‐a dublat, dar acest lucru s‐a aflat numai
în a doua parte a lunii octombrie, într‐o epocă în care prioritatea noastră era activitatea de
teren2. În fine, aflând însă (în ultimele zile din noiembrie) că site‐ul web va fi folosit în chiar
procesul de evaluare, am luat măsuri pentru a‐l putea inaugura în jur de 5 decembrie,
evident, într‐o primă formă, care ulterior să fie restructurată de o manieră convenabilă.
Pentru mai multe comentarii referitoare la pregătirea web‐site‐ului, vezi Secţiunea 6 a
raportului.
Am creat însă, mult mai devreme, o altă interfaţă web a proiectului de cercetare, care a fost
o pagină de Facebook, numită exact aşa, Limes Transalutanus. Pagina a fost iniţiată la 31
octombrie
(https://www.facebook.com/pages/Limes‐Transalutanus/729444053797839).
Rostul real al acestei pagini, desigur, este doar de deschizător de drumuri (şi publicitate
ştiinţifică) pentru site‐ul propriu.
Se ataşează un fişier Excel oferit de aplicaţia Facebook, respectiv statistici de utilizare
(vezi Facebook Insights Data Export) până la data de 27 noiembrie.
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Aşa cum am arătat în mod repetat, proiectul Limes Transalutanus are accentul principal pe cercetarea de
suprafaţă (fie ea aeriană sau pedestră), care se poate performa economic şi eficient în epoca de minim al
vegetaţiei, respectiv în a doua parte a toamnei şi în prima parte a primăverii; minimul de vegetaţie din timpul
iernii nu poate fi fructificat datorită stării drumurilor de acces la punctele de interes.

