Simpozionul ştiinţific
ARHEOLOGIA PEISAJULUI ŞI FRONTIERELE ROMANE
Circulara 1

Simpozionul va avea loc la sediul Muzeului Naţional de Istorie a României (Calea Victoriei 12, Bucureşti),
pe 20 noiembrie 2015, începând cu ora 9:30, urmând a fi încheiat până cel mai târziu la ora 19.
Scopul primar al întrunirii ştiinţifice este prezentarea rezultatelor proiectului Limes Transalutanus1 (care
a debutat, operaţional, în octombrie 2014), în tematica majoră, respectiv obiective arheologice aflate la
sud de râul Argeş, urmând a fi aduse la cunoştinţa colegilor cele mai noi achiziţii de date, în baza unor
studii complexe, cumulând cercetări de cartografie, toponimie, studii de izvoare medievale, arheologie
aeriană, UAV, fotogrametrie, periegheze, geofizică, geologie, ceramistică. Toate acestea au ca scop
cartarea cât mai exactă a elementelor constitutive ale organizării militare romane în zona de graniţă,
respectiv forturi, drumuri, turnuri, pasaje ale cursurilor de apă.
Dorim să vedem munca noastră asociată unor eforturi similare, realizate de colegi din toată ţara. În
acest scop vom selecta un număr de 8 lucrări (cifra este orientativă), care vor fi prezentate de autorii lor,
într-o sesiune separată de comunicări (de după-amiază). Suntem interesaţi mai ales de cercetări
dedicate descoperirii unor structuri liniare (de tip val sau drum) sau a punctelor de sprijin, cum ar fi
turnurile de observaţie, indiferent de metodologia folosită, dar de preferinţă favorizând soluţii tehnice
cât mai avansate (în limitele cunoscute ale finanţării cercetării din România). Nu căutăm noutatea
tehnologică în sine, ci dorim să promovăm ideea că progresul metodologic şi tehnic favorizează o mai
bună cunoaştere a patrimoniului imobil, deci oferă monumentelor o protecţie superioară. În acest
context, vor fi acceptate şi lucrări de prezentare a stării de conservare a unor amenajări liniare, sau
ipoteze de cercetare în identificarea unor componente ale amenajărilor liniare, studii de distribuţie ale
unor artefacte relevante (de ex. monete), studii cartografice sau toponimice.
Restrângerea selecţiei la 8 lucrări se referă doar la cercetătorii care au nevoie de cazare în Bucureşti,
respectiv în limita putinţei noastre financiare previzibile. Organizatorii vor deconta deplasarea şi cazarea
unui cercetător pentru fiecare lucrare.
Selecţia lucrărilor se va face în baza unui rezumat (de 300-400 de cuvinte, cu una sau două ilustraţii),
care se va trimite pe adresa esteo60@yahoo.co.uk, până la 1 noiembrie 2015. Participanţii la Simpozion
au obligaţia de a se prezenta la simpozion nu doar cu o prezentare pentru public, dar şi cu o lucrare
scrisă, de 10-15 pagini (inclusiv ilustraţia şi bibliografia), respectiv un text de 6-9000 de cuvinte2 şi
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Pentru formularea completă vezi site-ul de proiect, www.limes-transalutanus.ro.
Dimensiunile sunt orientative, pentru a obţine un volum cât mai omogen.

ilustraţia conexă (color!); predarea lucrării scrise reprezintă condiţia decontului deplasării. Lucrările vor
fi publicate într-un volum colectiv, până la finalul anului în curs, pe website-ul de proiect (www.limestransalutanus.ro). Cele mai interesante lucrări vor fi selectate pentru simpozionul internaţional pe care
intenţionăm să-l organizăm în noiembrie 2016, manifestare care va avea o tematică similară.
Fiind vorba despre un simpozion naţional, toate lucrările vor fi susţinute public, dar şi scrise în limba
română. Va fi aceasta o mică compensaţie a efortului pe care toţi îl facem pentru a îndeplini criteriile de
performanţă care să permită o finanţare cât mai bună a cercetării; suntem conştienţi că aceste practici,
deşi necesare alinierii la practicile internaţionale, cât şi mult-doritei „vizibilităţi”, conduc finalmente la o
relaţie destul de distantă cu publicul român, cel care alimentează, din impozite, astfel de proiecte de
cercetare. Dorim să oferim publicului român satisfacţia de a citi în limba maternă cele mai recente
cercetări realizate de arheologii români (şi nu numai!) pentru cunoaşterea istoriei romane pe teritoriul
naţional, moment definitoriu în conturarea identităţii naţionale.
Motivul pentru care anunţăm acest simpozion atât de târziu are desigur legătură cu finanţarea, fiindcă în
absenţa unei suplimentări a bugetului anual susţinerea cheltuielilor de deplasare ale colegilor ar fi fost
imposibilă. Se pare că acest lucru este acum pe cale a se întâmpla.
Normele de redactare a lucrărilor există (http://persarh.blogspot.ro/2013/03/reguli-de-referentiere-intext.html?view=sidebar), dar sunt poate cam stufoase, urmând a fi redactată în cel mai scurt timp
varianta simplificată.
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