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CUVÂNT ÎNAINTE 

publicarea acestui volum s-a realizat prin activitatea grupului european de cercetare (devenit
internațional în 2010) ”prehistoric exploitation of osseous materials in europe, 
Appearance and diffusion of technical and functional inventions from the Palaeolithic to the Iron

Age” (gdre prehistos).
creat în 2007, în interiorul Centre National de la Recherche Scientifique (cnrs), gdre

prehistos reunește oficial, prin semnarea unui protocol de colaborare, specialiști în studiul
industriilor osoase și al exploatării resurselor animale din preistorie. el numără, în prezent, 44 membri,
provenind din 9 țări ale europei occidentale, centrale și orientale (franța, Belgia, italia, spania, ungaria,
Bulgaria, românia, polonia, rusia), aparținând unui număr de 16 laboratoare partenere, din 21 de
instituții distincte.

membrii gdre prehistos au drept obiectiv științific comun studiul industriilor materiilor dure
animale și reconstituirea istoriei, potențial comună, a două inovații specifice prelucrării materiilor osoase
(debitajul prin extracție și  utilizarea  extremității de tip oblic, ca sistem de înmănușare) și evaluarea 
impactului lor social, de-a lungul variabilității și evoluției lor, pe o vastă scară geografică (europa) și
cronologică (din paleolitic până în epoca fierului).

În același timp, gdre prehistos vizează să susțină dinamica care a marcat studiul industriilor
preistorice din materii osoase, începând cu finalul anilor 1990/debutul anilor 2000 (dezvoltarea analizelor
de ordin tehnologic și traseo-funcțional) și să dezvolte acest domeniu pe scena europeană și, pe viitor,
internațională. 

primii patru ani ai activității gdre prehistos (2007-2010) au permis consolidarea bazelor sale
științifice, atât sub forma instrumentelor (cum sunt lexicul multilingvistic și fișele de analiză), cât și a
mijloacelor (cercetare, identificare, studii de caz, experiment) necesare pentru atingerea obiectivelor
noastre științifice. următorii patru ani ai activității gdre prehistos (2011-2014) vor permite 
dezvoltarea programelor noastre de cercetare, cu ajutorul sesiunilor de lucru colective.

de-a lungul ultimilor doi ani, aceste sesiuni au îmbrăcat forma unor mese rotunde, cu scopul de a
evalua stadiul cercetării în domeniu. patru sesiuni de lucru, stabilite pe baze crono-tematice, au fost 
programate. În 2013, prima a fost dedicată industriilor osoase din paleoliticul superior/final și mezolitic
(Kurchatov, federația rusă), cea de a doua fiind dedicată industriilor din neolitic și calcolitic (târgoviște,
românia). În 2014, o altă sesiune se va axa pe industriile osoase din paleolitic (Burgos, spania), în timp
ce ultima va fi dedicată industriilor din epoca bronzului (Budapesta, ungaria). 

toate vor face obiectul publicării. lucrarea de față reunește actele mesei rotunde organizate între 
5 și 9 noiembrie 2013, la universitatea valahia din târgoviște, românia, coordonată științific de monica
mărgărit (universitatea valahia din târgoviște) și gaëlle le dosseur (echipa ArscAn umr 7041 
« ethnologie préhistorique »),  sub conducerea lui Aline Averbouh, director gdre prehistos.

Această sesiune de lucru a fost finanțată de unitatea executivă pentru finanţarea Învăţământului
superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării, cncs-uefiscdi, pentru partea română și de 
Centre National de la Recherche Scientifique, cnrs (bugetul gdre ), pentru partea franceză.

mulțumită suportului financiar al unității executive pentru finanţarea Învăţământului superior, 
a cercetării, dezvoltării şi inovării, cncs-uefiscdi și participării gdre prehistos, acest
volum va fi publicat bilingv, așa cum ne-am dorit: în engleză, pentru o difuzare la nivel european, dar și
în română, limba nativă în țara gazdă a reuniunii, cu scopul de a păstra diversitatea lingvistică, care
îmbogățește activitatea gdre prehistos.
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