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Provincia Oltenia, parte componentă a arealului de formare a limbii și poporului român, 
regiune bogată în vestigii materiale și spirituale, a constituit, de-a lungul timpului, o preocupare 
constantă a celor care au dorit să cunoască rădăcinile românismului, precum și implicarea 
oamenilor de aici în evoluția poporului și apoi a națiunii române. 

Colectivul Institutului de Cercetare Socio-Umane din Craiova „C. S. Nicolăescu-
Plopșor” consideră ca o necesitate scrierea unei istorii exhaustive și cronologice a acestei 
provincii, cu integrare națională, dar și europeană. Astfel, directorul, prof. univ. dr. Sevastian 
Cercel, și Consiliul științific au hotărât demararea unor manifestări științifice care să valorifice 
și să completeze ceea ce s-a scris până în prezent și, totodată, să pună în valoare bogatul tezaur 
material și spiritual al acestei străvechi regiuni. Până în prezent, au fost inserate articole și studii 
în publicații cultural-științifice precum Arhivele Olteniei, Studii vâlcene, Lotus, Scrisul 
Românesc, Ramuri, Mehedinți. Istorie, cultură și spiritualitate etc., precum și în monografii de 
localități și dicționare istorice referitoare la județele Olteniei de ieri și Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Vest de astăzi. În anul 1943 a fost editată o istorie a Olteniei, cu materiale pe subiecte și 
perioade scurte, cu o acoperire parțială din punct de vedere cronologic, spațial și tematic. 
Volumul a fost reeditat în anul 2018 de către Fundația Scrisul Românesc. Totodată, a mai fost 
scrisă de către Alex. Mihai Stoenescu, Istoria Olteniei apărută la Editura RAO în anul 2011, 
asemănătoare cu cea anterioară. 

Workshopul cu titlul Descoperiri arheologice și cercetări cu privire la istoria veche și 
medie a Olteniei, organizat de Institutul de Cercetare Socio-Umane din Craiova „C. S. 
Nicolăescu-Plopșor” se dorește a fi un început al efortului ce va urma în scrierea istoriei 
Olteniei. Cercetători ai acestui institut, dr. Simona Lazăr, drd. Ion-Leone Gavrilă, dr. Ileana 
Cioarec, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, vor prezenta descoperiri arheologice de la începutul 
epocii fierului în Oltenia, descoperiri arheologice din epoca romană din Craiova, informații 
despre satele anterioare momentului constituirii statului Țara Românească și un inedit studiu 
asupra boierilor Crăsnaru. 

Incursiunea în trecutul îndepărtat al Olteniei rămâne o activitate importantă a institutului 
craiovean, unde s-a derulat parcursul profesional al unor arheologi cu renume, a unor cercetători 
care au abordat mentalitățile și realitățile din istoria veche și medie a Olteniei etc. Considerăm 
că, analiza și cunoașterea evenimentelor istorice, precum și contribuția oamenilor acestor locuri 
la scrierea istoriei naționale și nu numai constituie pentru colectivul Institutului un obiectiv cu 
o mare încărcătură și responsabilitate morală față de prezent și generațiile viitoare.  

Această manifestare va fi urmată și de alte activități științifice care vor aborda și alte 
aspecte cu privire la istoria Olteniei. 


