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OFERTĂ DE PUBLICAŢII - CD-ROM-URI
6.Columna lui Traian

ARHEOLOGIE
1. O civilizaţie necunoscută - GUMELNIŢA
Acest CD-ROM a fost realizat din
dorinţa de a păstra amintirea unei expoziţii
unicat în România - O civilizaţie “necunscută” GUMELNIŢA CD-ROM-ul conţine o bogată
ilustraţie, precum şi o serie de ample studii
dedicate acestei culturi, coordonate de către
dr. Silvia Marinescu-Bâlciu, o încercare de
sintetizare a cunoştinţelor actuae despre una
dintre cele mai importante civilizaţie eneolitice
europene.
Publicat 2002, ISBN 973-85287-3-9

Preţ: 5 lei

2. SITURI ARHEOLOGICE DIN ROMÂNIA
ISBN 973-85887-6-6.

Prezentări multimedia ale unora
dintre cele mai importante situri arheologice
din România: Capidava, Cetăţile dacice din
Munţii Orăştie (monumente înscrise pe lista
UNESCO), Histria, Oraşul de Floci şi Târgşor
(jud. Prahova)

Publicat 2002, ISBN 973-85287-5-5

Preţ: 5 lei

3. HISTRIA - 85 de ani de cercetări arheologice
Prezentare multimedia a stilului
arheologic de pe malul lacului Sinoe: istoric,
cercetări, bibliografie, muzeul, hărţi, 140 de
imagini color, cataloagele de ceramică romană
şi elenistică Histria X şi Histria XI. Text bilingv
român-englez, cataloagele ceramice în limba
franceză.
Publicat 2001, ISBN 973-85887-2-3 Preţ: 5 lei

de Radu Vulpe

Volumul este dedicat unuia dintre cele mai
importante monumente ale Antichităţii: Columna
lui Traian, numită şi actul de naştere al poporului
român, ilustrare a celor două războaie pentru
cucerirea Daciei. Textul reprezintă interpretarea
asupra monumentului făcută de reputatul istoric
dr. Radu Vulpe. Unicitatea acestui text în raport
cu seria celorlalte contribuţii interpretative - fie
istorice, fie artistice - se datorează în primul rând
efortului de identificare geografică a imaginilor
prezentate pe Columnă. Volumul este ilustrat cu
fotografii realizate de George Dumitriu (fotografii
ale copiilor reliefului Columnei, piese aflate în
lapidariumul Muzeului Naţional de Istorie a
României).
Preţ: 5 lei

7. Seria: Cronica cercetărilor arheologice din
România (CD-ROM-uri şi volume)
Cuprinde sub formă de publicaţie şi CD-ROM rapoartele
anuale ale cercetărilor arheologice, care au avut loc în România.
Ordonate alfabetic după localităţi, rapoartele sunt însoţite de planşe,
de un indice cronologic, de un indice de instituţii şi un indice de
persoane participante la săpături. Volumele cuprind şi rezumate în
limbi străine - engleză, franceză şi germană - trimise de autori,
precum şi referinţe bibliografice, editorii sperând că astfel cercetările
arheologice desfăşurate în România vor putea fi mai bine cunoscute
de către cercetătorii străini interesaţi.

7.1. Campania 1999
155 de rapoarte din România, la care
se adaugă două din Republica Moldova şi
Ucraina, 55 de planşe. Ca anexă este
prezentată o culegere de norme juridice
referitoare la cercetarea, protecţia şi
evidenţa patrimoniului arheologic.

4. LES VASES ARCHAIQUES d'HISTRIA
de Marcelle F. Lambrino
Reeditare electronică a unui studiu
fundamental - datorat lui Marcelle F. Lambrino referitor la ceramica arhaică descoperită în
situl arheologic Histria, publicat pentru prima
dată în 1938 de Funcaţia Carol I.

Publicat 2001, ISBN 973-85287-2-0 Preţ: 5 lei

5. TROPAEUM TRAIANI – Cetatea
de Ioana Bogdan Cătăniciu

Apărut în 2000, ISBN 973-99088-6-1 Preţ: 10 lei

7.2. Campania 2000
234 rapoarte, 500 imagini, 100
instituţii implicate, 388 persoane
participante la săpături. La sfârşitul
volumului este publicată lista şantierelor
arheologice sistematice şi de salvare
neautorizate de Comisia Naţională de
Arheologie şi de Ministerul Culturii şi
Cultelor în anul 2000, conform prevederilor
Apărut în 2001, ISBN 973-85287-0-4. Preţ: 10 lei

7.3. Campania 2001
O prezentare multimedia a sitului
roman de la Tropeum Traiani, Adamclisi, jud.
Constanţa, unde împăratul Traian a ridicat un
monument triumfal pentru a comemora
războaiele dacice.

250 rapoarte, 700 imagini, 124
instituţii implicate, 460 persoane
participante la săpături, date statistice
referitoare la cercetările arheologice
sistematice şi de salvare din România din
perioada 2000 - 2001.

Publicat 2002, ISBN 973-85887-4-x Preţ: 5 lei
Apărut 2002, ISBN 973-85287-6-3

Preţ: 10 lei

7.4. Campania 2002

7.10. Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII

224 rapoarte, 1079 imagini, 130
instituţii implicate, 374 persoane
participante la săpături. La sfârşitul
volumului sunt publicate o serie de date
statistice referitoare la cercetările
arheologice sistematice şi de salvare din
România din anul 2002.
Apărut în 2003, ISBN 973-7930-02-9. Disponibil numai pe CD. Preţ: 10 lei

Campania 2008. 203 de rapoarte,
823 imagini, indici interactivi referitoare la
cercetările arheologice sistematice şi de
salvare din România din anul 2008.

Apărut în 2009 Preţ: 10 lei

7.5. Campania 2003
217 rapoarte, 1000 imagini, 141
instituţii implicate, 539 persoane
participante la săpături. La sfârşitul
volumului sunt publicate o serie de date
statistice referitoare la cercetările
arheologice sistematice şi de salvare din
România din anul 2003.

BIBLIOTECA DIGITALĂ DE ARHEOLOGIE
8. GETICA O PROTOISTORIE A DACIEI,
de Vasile Pârvan
Facsimil digital realizat de
cIMeC - Institutul de
Memorie
Culturală cu sprijinul financiar al
Ministerului Culturii şi Cultelor. Cvltvra
naţională, Bucvreşti, 1926. Lucrare
însoţită de 460 figuri, 43 planşe şi 4
hărţi.

Apărut în 2004, ISBN 973-7930-06-1. Preţ: 10 lei

7.6. Campania 2004
249 rapoarte, 1800 imagini, indici
interactivi, hărţi, date statistice referitoare la
cercetările arheologice sistematice,
preventive şi de salvare din România din
anul 2004.

Publicat 2007, ISBN 978-973-7930-12-5

Preţ: 5 lei

9. LE TRÉSOR DE PÉTROSSA, Al. Odobesco
Al. Odobesco

Apărut în 2005, ISBN 973-7930-06-1. Preţ: 10 lei

Le Trésor de Pétrossa
Facsimilé digital realisé par
cIMeC - L’Institut de Mémoire Culturelle
avec la contribution financière du
Ministère de la Culture et des Affaires Religieuses
2007

7.7. Campania 2005
220 rapoarte, 800 imagini, indici
interactivi, hărţi, date statistice referitoare la
cercetările arheologice sistematice şi de
salvare din România din anul 2005.

Facsimilé digital realisé par
cIMeC – L'Institut de Mémoire
Culturelle avec la contribution
financière du Ministère de la Culture
et des Affaires Religieuses

ISBN 978-973-7930-17-0

Publicat 2007, ISBN 978-973-7930-17-0

Preţ: 5 lei

10. ÎNCEPUTURILE VIEŢII ROMANE LA GURILE DUNĂRII
de Vasile Pârvan
Apărut în 2006, ISBN 973-7930-07-X.

Preţ: 10 lei

Facsimil digital realizat de
cIMeC - Institutul de
Memorie
Culturală cu sprijinul financiar al
Ministerului Culturii şi Cultelor.
Bucureşti, 1923 (247 pagini cu
ilustraţii)

7.8. Campania 2006
Campania 2006. 208 rapoarte,
2000 imagini, indici interactivi, hărţi, date
statistice referitoare la cercetările
arheologice sistematice şi de salvare din
România din anul 2006.

Publicat 2007, ISBN 978-973-7930-16-3

Preţ: 5 lei

ISTORIE
Apărut în 2007, ISBN 978-973-87004-9-9.

Preţ: 10 lei

11. PAGINI DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ
Documente originale, imagini,
context istoric şi european pentru două
momente importante din istoria
României. Pentru studenţi, elevi, amatori
de cultură. Text bilingv român-englez.
- 1 Decembrie 1918 - Marea Unire a
românilor la Alba Iulia
- Primul document păstrat în limba
română: Scrisoarea lui Neacşu din
Câmpulung (1521)

7.9. Campania 2007
Campania 2007. 196 rapoarte, 821
imagini, indici interactivi, hărţi, date
statistice referitoare la cercetările
arheologice sistematice şi de salvare din
România din anul 2007.

Apărut în 2008, ISBN 978-973-7930-13-2

Preţ: 10 lei

Publicat 2001 ISBN 973-85287-9-8

Preţ: 5 lei
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12. REVOLUŢIILE VALAHIEI
de Anton-Maria del Chiaro

17. PICTURI MURALE în vechi biserici de lemn
din Transilvania

De Horia Mitrofan şi Mihaela Ghiţă

Un extraordinar jurnal al secretarului
personal al domnitorului Constantin
Brâncoveanu, tipărit la Veneţia în 1718,
despre viaţa la curtea domnească,
obiceiurile românilor şi evenimente
istorice
ISBN 978-973-7930-18-5
Publicat 2005

Preţ: 5 lei

Preţ: 5 lei

18.Un Viitor pentru Trecut. Ghid de bună practică pentru
păstrarea patrimoniului cultural
de Irina Oberländer Târnoveanu

PATRIMONIU

Ghidul pune la dispoziţia celor care au atribuţii
în domeniul ocrotirii patrimoniului cultural, dar şi al
celor, mult mai numeroşi, care vin în contact cu
bunurile de patrimoniu, informaţii utile, practice,
care să le servească în viaţa de toate zilele:
întrebări şi răspunsuri privind probleme şi situaţii
frecvente, în care trebuie să ştim rapid şi concret
ce trebuie să facem, conform legii; informaţii
practice privind prevenirea şi limitarea efectelor
dezastrelor asupra patrimoniului cultural; adrese
utile ale acelor organizaţii care se ocupă de
protecţia patrimoniului; o bibliografie accesibilă,
un glosar de termeni de specialitate şi o bogată
ilustraţie.

13. MONUMENTE ISTORICE DIN TRANSILVANIA
Prezentare bogat ilustrată a unor
monumente medievale din Transilvania,
hărţi interactive, rezumate în engleză şi
germană: Situl Arheologic Vinţu de Jos,
Curtea nobiliară a familiei Cândea de la
Râu de Mori, jud. Hunedoara,Cetăţi
medievale din judeţul Arad.
Publicat 2001 ISBN 973-85287-8-x

Preţ: 5 lei

14. ORADEA - Vitralii în stil Art Nouveau
Vitralii din diverse clădiri publice şi
particulare din Oradea construite la 1900,
ilustrare multimedia color, text trilingv
român-englez-francez. Text: Rodica
Hârca.

Publicat 2000 ISBN 973-85287-3-1 Preţ: 5 lei

15. PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti
de lemn (secolele XVIII-XIX)

De Horia Mitrofan şi Mihaela Ghiţă

ISBN 973-85887-8-2

Preţ: 5,00 lei

NUMISMATICĂ
19. MONEDE DE AUR DIN COLECŢIILE
ROMÂNEŞTI – vol. 1: Colecţii din Muntenia
Catalog multimedia cuprinzând
peste 380 de monede de aur antice,
bizantine, medievale, moderne şi
contemporane, reprezentând toate
piesele din această categorie păstrate în
colecţiile muzeelor din Ploieşti, Giurgiu,
Călăraşi şi Slobozia. CD-ROM-ul
cuprinde şi un amplu studiu introductiv,
consacrat monedei de aur în spaţiul
carpato-danubiano-pontic de-a lungul
t i m p u l u i , s e m n a t d e d r. E r n e s t
Oberländer-Târnoveanu.
Text bilingv rom – eng; publicat 2002, ISBN 973-85887-0-7

Publicat 2008

ISBN 978-973-7930-19-4

Preţ: 5 lei

16. LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO
DIN ROMANIA
Situri săteşti cu biserici fortificate din
Transilvania Mănăstirea Horezu Biserici
din Moldova Centrul istoric Sighişoara,
Ansamblul de biserici de lemn din
Maramureş, Fortăreţe dacice din Munţii
Orăştiei, Rezervaţia biosferei Delta
Dunării
Publicat 2003 ISBN 973-7930-05-3

Preţ: 5 lei

Preţ: 5 lei

