UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IAŞI
Facultatea de Istorie

Programa analitică a cursului
GEOGRAFIE ISTORICĂ
Specializarea: Istorie. Anul de studii: III.
Semestrul: 6. Număr ore curs: 2; Număr ore seminar: 1.
1.Obiectivele cursului
Bazele raportului geografie-istorie, în perspectivă temporală. “Teritoriul”
disciplinei, metodele specifice de cercetare. “Temele” fundamentale ale geografiei
istorice.
2.Conţinutul de bază
-Introducere (obiect, importanţă, metode, bibliografie)
-Evoluţia cunoştinţelor şi a concepţiilor geografico-istorice (antichitate, ev
mediu, epocile modernă şi contemporană)
-Clima şi istoria
-Relieful şi istoria
-Vegetaţia şi fauna şi influenţa lor asupra vieţii istorice
-Epidemiile
-Cutremurile de pământ, seceta şi inundaţiile, alte catastrofe naturale
-Resursele naturale şi geografia economică
-Acţiunea omului asupra mediului ambiant
-Factorul geografic în istoria românilor
3.Sistemul de evaluare a studentului
Verificare pe parcurs, lucrare de seminar, examen. Activitatea de seminar:
50%; verificare pe parcurs, examen (oral): 50%.
4.Discipline care trebuie parcurse în prealabil
Nu este cazul.
5.Bibliografie curs
-Lucian Boia, Probleme de geografie istorică, Bucureşti, 1985.
-La Géohistoire, în L’Histoire et ses méthodes, Paris, [1961], p. 68-91.
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-J.P.Raison, Géographie historique, în La Nouvelle histoire, Paris, 1978, p.
183-194.
-E.I. Emandi, Gh. Buzatu, Paul Binder (edit.), Geopolitica, Ed. Glasul
Bucovinei, 1994.
-Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, I, Paris, 1905.
-Lucien Febvre, La Terre et l’evolution humaine. Introduction géographique à
l’histoire, Paris, 1922.
-Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil, Paris, 1967.
-Idem, Le Climat. L’Histoire de la pluie et du beau temps, în Faire de
l’histoire, III, Nouveaux objets, [Paris, 1974], p. 3-30.
-Haroun Tazieff, Cînd pămîntul se cutremura, Bucureşti, 1966.
-Paul Cernovodeanu, Paul Binder, Cavalerii apocalipsului, Bucureşti, 1993.
-E. Bonnefous, Omul sau natura ?, Bucureşti, 1976.
-Pierre Villar, Or et monnaie dans l’histoire, 1450-1920, Paris, 1978.
-René Sédillot, Istoria petrolului, Bucureşti, 1979.
-N.Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Bucureşti, 1944.
-D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. Academiei, Bucureşti, 1973.
-Vasile Băican, Geografia Moldovei reflectată în documentele cartografice
din secolul al XVIII-lea, Ed. Academiei, Bucureşti, 1996.
6.Tematica seminariilor
Fiecare student trebuie să elaboreze o lucrare cu tema Locul natal privit din
punctul de vedere al geografiei istorice, lucrare prezentată şi dezbătută în cadrul
seminarului.
7.Bibliografie seminar
Bibliografia lucrării de seminar este identificată de student.
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