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ARGUMENT
Prin prezenta lucrare, publicaia Bibliotheca Historica et Archaeologica
Universitatis Temesiensis editat de Centrul de Studii de Istorie i Arheologie
„Constantin Daicoviciu” al Universitii de Vest Timioara a ajuns la volumul X !
Publicaia a aprut din dorina unui colectiv de tineri absolveni ai Facultii
de Istorie de la Timioara, de a avea o publicaie proprie deschis masteranzilor,
doctoranzilor, dar i specialitilor din ar i strintate. Publicaia dorea s polarizeze
istoricii din aceast parte a rii, într-o colaborare mai strâns, pentru a întreprinde o
cercetare istoric i arheologic de bun calitate. La acest efort a aderat i semnatara
acestor rânduri, cu entuziasmul începuturilor învmântului de Istorie din Timioara,
de dup 1991. Practic s-a pornit de la nimic!
Trebuia creat o baz modern de cercetare arheologic, istoric, or, aici la
noi, la Timioara, nu a existat niciodat aa ceva. Cu sprijinul Conducerii de atunci
a Universitii i a multor oameni de bine din instituie, ni s-a repartizat un spaiu de
lucru, apoi dou i în nal chiar trei, pentru care s-a obinut dotare minim necesar.
Apoi, încetul cu încetul, au aprut i rezultatele. antierele arheologice – coal de
la Tibiscum-Jupa, Praetorium-Mehadia, Dalboe au format de acum baza proprie
de cercetare, autorizat la nivel naional de Comisia Arheologic. În anul 2001,
a fost acreditat Centrul de Studii de Istorie i Arheologie al Universitii de Vest
din Timioara, care este un Centru de excelen categoria C, reconrmat în anul
2004. Astfel, s-a lrgit domeniul de activitate a membrilor i s-au conturat direcii
importante de cercetare urmate de membrii Centrului.
Ceea ce caracterizeaz acest centru este mobilitatea sa, prin schimbarea
generaiilor de tineri specialiti în formare, care, dup terminarea studiilor, e
continu participarea la activitatea Centrului, e, dimpotriv, o fac pe cont propriu. În
acelai timp, la ora actual, Centrul are un nucleu de tineri specialiti, cadre didactice
universitare deja cunoscute în lumea tiinic naional.
BHAUT - cum este abreviat publicaia noastr - a avut o evoluie nu tocmai
lin, neputând apare întotdeauna anual.
În anul 1997 a fost editat primul volum, în întregime în limba francez, dedicat
ceramicii romane din Dacia i Moesia Inferior descoperit în România.
Apoi, revista a avut o apariie anual sau la doi ani, prezentând mai ales
lucrrile unor manifestri tiinice de Istorie i Arheologie, cu caracter internaional
i naional, care s-au desfurat în Universitatea noastr în anii 2001, 2002, 2006,
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2007, 2008. Revista a fost acreditat în categoria revistelor C, dar în anul 2005, din
motive necunoscute, nu a mai aprut între revistele acreditate ale Facultii de Litere,
Istorie i Teologie Ortodox.
Cu ecare numr, publicaia i-a îmbuntit coninutul, forma de prezentare
a atras muli specialiti din ar i strintate i printr-o tematic atractiv care a
determinat solicitarea publicaiei în schimbul internaional i naional. Este doar un
început!
Ne ateapt înc un drum greu, pân vom reui s impunem recunoaterea
unanim a revistei noastre de specialitate.
Credem, îns, c, prin competenele actualului colegiu de redacie, compus
din specialitii formai de Centrul nostru, vom  în msur s continum acest efort
tiinic, în poda oricror diculti care ar putea aprea.
Doina Benea

