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PREZENTARE  
 
 

La nivel global, arheologia a trecut recent printr-o perioada de reevaluare metodologică, 

încercând să atingă standarde științifice echivalente cu cele ale științelor exacte, fără a-şi pierde 

însă statutul de știința socială. Relativul eșec al acestei abordări, rezultat ca urmare a 

devalorizării contextului istoric şi a încercării de identificare a unor adevăruri universale, care să 

definească legi ale comportamentului uman, a avut drept consecință marcarea cercetării 

interdisciplinare în arheologie de un val de pesimism. Concret, acest lucru este vizibil prin 

elaborarea unor strategii de cercetare care fac apel la sprijinul unui număr redus de discipline 

conexe, dar a căror finalitate este dată de enunțarea unor teorii cu tendințe generalizatoare.  

Totuși, ca o contrapondere la acest curent de gândire, s-a conturat o nouă abordare 

teoretică şi metodologică, care pune accentul pe studierea interdisciplinară contextuală a 

situațiilor arheologice, fiind reliefată recunoașterea specificității fiecărui caz în parte. În cadrul 

acestui curent, proiectele de studiu dedicate unei analize integrate a realităţilor arheologice au 

fost restricționate la investigarea unor arii geografice relativ reduse, şi încadrate în limite 
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cronologice strânse, exemple ale succesului unei astfel de abordări provenind în special din zona 

literaturii arheologice anglo-americane.  

La nivel național, cercetarea arheologica româneasca este încă marcată de deceniile de 

abordare pozitivista a pre- şi protoistoriei, astfel încât, realizarea unor abordări interdisciplinare 

integrate rămâne un deziderat, lucru recunoscut atât de arheologi, cât şi de specialiști provenind 

din domeniile conexe. Deși au fost făcute demersuri pentru corectarea acestei situații, prin 

publicarea unor lucrări care urmăresc prezentarea şi promovarea abordărilor interdisciplinare, 

inițiativele care încearcă depășirea acestei stări de fapt sunt puține, şi după cum recunosc chiar 

inițiatorii acestora, sunt marcate de un eșec parțial datorat imposibilității obiective de integrare a 

unui spectru larg de date interdisciplinare. 

Modulele propuse, acesta constituindu-se în primul dintr-o serie, doresc să pună faţă în 

faţă bursierii cu specialişti renumiţi în domeniul cercetărilor interdisciplinare, constituindu-se 

astfel într-un efort de sistematizare a tendințelor interdisciplinare punctuale manifestate până în 

prezent şi integrare a acestora, atât în activitatea desfăşurată în cadrul proiectelor de cercetare 

individuale, cât şi în spectrul preocupărilor mai largi ale fiecăruia. 
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INTERDISCIPLINARITATEA.  

PERSPECTIVE ASUPRA CONSTRUIRII CUNOAŞTERII  
ÎN ARHEOLOGIE 

 
– workshop – 

 
30 MARTIE 2012 

Sala mică de Conferinţe a Academiei Române – Filiala Iaşi 
Ora 10 

 
CUVÂNT DE DESCHIDERE 

CS I dr. Vasile Chirica 

10 – 10.05 

 

INTRODUCERE ÎN TEMĂ 

Construirea cunoaşterii în arheologie. O perspectivă organizaţională 

Dr. George Bodi 

10.05 – 10.20 

 

TENDINŢE ACTUALE ÎN INVESTIGAREA ŞTIINŢIFICĂ  

A ARTEFACTELOR ARHEOLOGICE  

Conferenţiar invitat – prof. univ. dr. Ion Sandu 

(în colaborare cu dr. Viorica Vasilache) 
10.20 – 11.20 

 
PAUZĂ 11.20 – 11.30 
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Intervenţii: 

(15 minute prezentare – 10 minute discuţii) 
 

Neculai Bolohan 
Avatarurile abordării interdisciplinare în arheologie. Episodul I. 

11.30 – 11.55 
 

Mădălin Cornel Văleanu 
Supravieţuiri paleolitice în mediul neolitic din spaţiul carpato-nistrean, în contextul preistoriei 

europene 
11.55 – 12.20 

 
 

Felix Adrian Tencariu 
Ceramica culturii Cucuteni. Perspective etnoarheologice, cultural-ecologice si experimentale 

12.20 – 12.45 
 

Senica Ţurcanu 
Obiectele de podoabă cucuteniene din spaţiul carpato-nistrean. Aspecte tipologice, funcţionale 

şi simbolice 
12.45 – 13. 

 
Mihaela Danu 

Interfaţa paleobotanică - arheologie. Încercări de reconstituiri paleoecologice 
13.05 – 13.30 

 
 

Bogdan Petru Niculică 
Depuneri de bronzuri în spaţiul carpato-nistrean. Origini, compoziţie, practici sociale, identitate 

culturală 
13.30 – 13.55 

 
CONCLUZII 

 
Moderator: CS I dr. Vasile Chirica 


