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ARHEOLOGIE

Dincolo de păduri, Ardealul

Arheologie aeriană. În România şi Europa
de Rog Palmer, Irina Oberländer-Târnoveanu, Carmen Bem

de Jean Velicy

Arheologia aeriană reprezintă un
domeniu de cercetare destul de puțin
valorificat în România. Lucrarea de față își
propune să aducă în atenția arheologilor și
celor interesați de acest domeniu ceea ce
înseamnă utilizarea fotografiilor aeriene și a
imaginilor satelitare în arheologie și rolul
acestora în protejarea vestigiilor trecutului.
Prima parte a volumului cuprinde metode și
tehnici de fotografiere, interpretare și
cartografiere în arheologia aeriană, iar
partea a doua raportul final al proiectului
˝EUROPEAN LANDSCAPES - Past,
present and future˝ care prezintă în texte şi
imagini programele de investigație aeriană
din 11 țări europene partenere, inclusiv
România, prin CIMEC. La sfârșitul cărții a
fost adăugată o bibliografie selectivă și o
listă de referințe pe web pentru cei care vor
să citească mai mult, iar termenii mai tehnici
(uneori greu de tradus în românește) sunt
explicați într-un glosar.

... are calitatea rară, dacă nu unică,
de a consemna o viziune din afară asupra
unei părți din România, și de a ne ajuta s-o
privim și noi și din perspectiva unor
neromâni bine informați (prin osârdia unui
român care, deplin integrat în mediul lor
cultural, le cunoaște fondul aperceptiv și știe
ce-i interesează și cum să-i sensibilizeze
pentru a-i ajuta să sesizeze esența a tot ce li
se dă ocazia să afle și să vadă). Este așadar
un fel de carte străină despre România, dar
o carte străină îndrăcit de românească,
pentru că este premeditată și scrisă de un
doctor stabilit de decenii în Normandia, dar
născut la Cluj, unde a devenit medic, a
dobândit o educație și o cultură care-l
situează în elita intelectuală a Europei și s-a
format ca român ardelean luminat și
conștient de bogata și diversificata zestre
culturală a locului său de baștină. Felicia
Antip (România Literară)
208 pagini
ISBN 978-973-7930-22-4

Preţ: 15,00 lei

208 pagini
ISBN 978-973-7930-25-5

Preţ: 20,00 lei

MUZEOLOGIE - PATRIMONIU
Muzee şi colecţii din România. Museum and
collections in Romania
editori Irina Oberländer-Târnoveanu, Aurelia Duţu

Acest ghid al muzeelor şi colecţiilor din
România oferă cea mai completă imagine a
peste 800 de instituţii muzeale de interes
public din ţară, fiind bazat pe o amplă
cercetare realizată cu sprijinul Ministerului
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional,
care aduce publicului informaţii complete şi
la zi privind adresele, programul de vizitare,
colecţiile şi elementele de interes cultural
deosebit, numeroase imagini, indici pe
localităţi şi profil. Text bilingv român-englez.

437 pagini
ISBN 978-973-7930-24-8

Preţ: 25,00 lei

Standarde şi recomandări în documentarea
bunurilor culturale

Experţi acreditaţi în domenii ale patrimoniului
cultural mobil

de Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei

editor Anişoara Burlacu

Lucrarea își propune să prezinte
pentru prima dată în limba română
principalele standarde de date, metadate
și recomandări de catalogare, cu alte
cuvinte, principalele norme, instrucţiuni şi
recomandări la nivel internaţional,
european şi naţional care guvernează
domeniul documentării patrimoniului
cultural şi care trebuie să fie incluse în
orice proiect de inventariere sau aplicaţie
informatică privind bunurile culturale, la
nivel instituţional, local, naţional sau
internaţional. Aceste reglementări se
referă deopotrivă la patrimoniul fizic,
documentat pe suport clasic sau digital,
cât şi la patrimoniul digital (obținut în urma
unor operaţiuni de digitizare, de exemplu
fişiere cu documente şi imagini scanate,
cât şi produs nemijlocit în mediu digital,
cum ar fi hărţile și imaginile nativ digitale).

134 pagini
ISBN 978-973-7930-26-2

Volumul conţine Registrul
experţilor şi Registrul conservatorilor şi
restauratorilor acreditaţi de Ministerul
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
(până în sept. 2009) - 1067 de persoane
cu expertiză în domenii ale patrimoniului
cultural naţional mobil, care îşi
desfăşoară activitatea în muzee,
biblioteci, filiale ale Academiei Române,
unităţi de cult, direcţii judeţene pentru
cultură, culte, patrimoniu, institute de
cercetare sau universităţi. Informaţiile
cuprinse în registru pentru fiecare expert
sunt: nume, prenume, profesia sau
funcţia, registrul, numărul şi data
atestatului, domeniul şi subdomeniul de
patrimoniu pentru care a fost atestat ca
expert. Prezentarea este făcută alfabetic,
pe nume, cu un index pe judeţe şi unul pe
domenii de patrimoniu. Am anexat, de
asemenea, o listă cu adrese de contact
instituţionale, ca un prim pas în
contactarea expertului.

Preţ: 15,00 lei
182 pagini
ISBN 978-973-7930-20-0

Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile
digitale
de Dan Matei

Lucrarea tratează atât problematica
Bibliotecii Digitale Europene
(Europeana.eu), cât și zonele mai tehnice
(folosind un limbaj ne-tehnic) ale
domeniului bibliotecilor digitale.
Ea se adresează bibliotecarilor,
muzeografilor, editorilor,
cercetătorilor,
arhiviștilor sau documentariștilor (în mai
mică măsură informaticienilor), și mai ales
persoanelor de decizie din instituțiile
memoriei.
Autorul a fost implicat direct în ultimii ani în
proiectul Europeana.eu și în diverse
procese de digitizare și publicare online de
resurse culturale.
186 pagini
ISBN 978-973-7930-28-6

Preţ: 10,00 lei

ISTORIE
Structuri sociale ale ţărănimii.
Structuri de rudenie (secolele X-XVIII)
de Florentina Udrea

Lucrarea (teză de doctorat)
reprezintă un studiu de istorie comparată
privind structurile sociale ale ţărănimii
româneşti şi europene între secolele XXVIII, cu accent pe sistemele de
proprietate şi rudenie, o perspectivă de
ansamblu asupra evoluţiei ţărănimii.
După 1989, nu
s-a mai făcut un
asemenea studiu comparativ, care
încearcă o sinteză, o perspectivă de
ansamblu, asupra evoluţiilor sociale ale
ţărănimii. Autoarea s-a oprit asupra
problematicii proprietăţii,
a legăturii
indisolubile dintre ţărănime şi proprietate,
precum şi asupra instituţiilor şi structurilor
sociale din Ţările Române şi Europa
medievală.

Preţ: 12,00 lei

328 pagini
ISBN 978-973-7930-27-9

Preţ: 25,00 lei
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