
RADU ARDEVAN, LIVIO ZERBINI

La Dacia romana

Rubbettino, 2007, 270 p.

-Bolyai” din Cluj-Napoca, specialist în 

Ferrara, unde conduce Laboratorul de Antichitate.

romane, lista guvernatorilor, bibliografia gener

- Daciei 
preromane, Cuceririi romane, Daciei în timpul lui Traian, admi-

, armatei istoriei din perioada anarhiei militare, sunt 
redactate de autorul italian, cele referitoare la economie, soci-
etate, -
du-

-

istorice est-europene.
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Capitolul 1, La Dacia preromana, atinge probleme referi-
locuit de daci, ele-

dis -

oppidum

grecilor, apoi prin peregrini

-
încorporarea în pr
Balcani. Capitolul se încheie cu nararea evenimentelor din pragul
primei campanii a lui Traian în Dacia.

Capitolul 2, La conquista romana, este dedicat exclusiv 
evenimentelor militare care au dus la cucerirea Daciei, între anii 
101- -106.

Capitolul 3, La Dacia nell’età di Traiano

în Dacia: noua Sarmizegetusa.
Capitolul 4, 

235 p. Chr. -

mul moment al pax romana”.
Capitolul 5, 

celor trei Dacii”. Un alt subiect de int

vexillatio 
Dacica
ca trupe aduse din Dacia, d
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Capitolul 6, Economia

– ce decurg în mod firesc 

-

-

Capitolul 7, Societatea -
dologice, refuzând considerarea lumii provinciale romane ca ceva

ana

locui-
-

t
prezentare a prin-

cipalelor centre urbane, cu specificul lor economi
cu problemele edilitare deconspirate de sursele arheologice.

Capitolul 8, 
-

nerare, frecventarea 
amfiteatrelor.

Capitolul 9, Provincia în perioada anarhiei militare
între 235- -militare care au 

-
logic în care a fost abordat de-a

-

din Dacia a categoriilor socio-economice de la nivelul superior 

Capitolul 10, 
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reorganizarea garnizoanelor -
-
-

Concluzia

lumii mediteraneene. Regimul roman în Dacia a modificat 

în plan social, câ

pentru construirea imaginii de ansamblu corecte din punctul de 

este unul în primul rând de popularizare, într-un mediu prea 
mediu este 

ADRIAN BEJAN, DOREL MICLE

, în 
2006, a volumului 
clas
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de istorici, dar care au 
-un mod nu doar atractiv,

,
ilustrat copios cu imagini, grafice, diagrame, planuri topografice,
numeroase studii de caz.

Tratarea subiectului etapele muncii depuse de
arheolog, de la 

,
bibliografie. Sunt 

prezentate aspecte importante din 
ramurile acceptate, cele 

speculative
pe

Lucrarea trei mari capitole, oferind 
astfel suport întregului spectru al orizontului arheologic.

Prima parte (p. 17-
ale arheologiei,

din aceasta.

-
heologilor, de la 

analiza de laborator a descoperirilor. Sunt 
prezentate cele de

arheologic al unei zone.

rezervate
n detalierea tuturor etapelor care 

-
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Ultimul capitol (p. 172- -
trându-se pe
datelor arheologice. Sunt descrise metodele de datare, cele de 

interdisciplinar
a studiului arheologic.

-
, oferindu-le acestora un 

set de repere mai mult decât necesare pentru dobândirea unei
-un limbaj accesibil, dar 

în elemente 

, prin recursul la complexitatea acestei discipline,
sublinieze
recuperare a trecutului.

IOANA RUSTOIU, ANA DUMITRAN

Editura Altip, Alba Iulia, 2007, 100 p.

Volumul, pe care a 
-o,

perioada 2-30 iunie 2007, -au propus o evaluare monografi
a centrului de iconari din cartierul albaiulian Maieri, periferizat 
de literatura de specialitate

,
databile în ultimele decenii ale secolului al XIX- în primii 
ani ai secolului XX. D
identificate cu certitudine trei mâini. Cu ajutorul documentelor, 

:

Cluj, stabilit în Alba Iulia 
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1886, la vârsta de 62 de ani Furnica, 
92 de ani,

precizie,
Prodan.

Icoanele familiei Prodan, din care 119 au fost reproduse 
în volum, au un specific aparte, determinat de

a devenit, de
atent la detaliile anatomice, compensând

-
icoanele 

-au bucurat de un succes 
remarcabil.

ANA DUMITRAN, IOANA RUSTOIU

Steagul bisericesc – obiect de 

Editura Altip, Alba Iulia, 2007, 111 p.

al Unirii din Alba Iulia în perioada 18 octombrie – 28
noiembrie 2007, volumul cupr
preotul lector univ. dr. Dumitru Vanca, referitoare la 

, un studiu

, completat cu o prezentare a problematicii ridicate 
de starea de conservare a pieselor iden
V precede 

sau databili între 1761-1933.
-
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Vingard.
este praporul datat 1785, semnat de 

Zugravul nu a mai fost 
Pentru prima 

Ioan Pop de l

-
isie Iuga 

din Nicula.
precum cele repertoriate la nr. 3 25 talente 

validarea.

acestei categorii de obiecte d

antropologic.


