
CÃRÞILE ISPRI LA TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS

Tradiþia prezenþei Editurii Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
„Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române la Târgul de Carte Gaudeamus a fost
onoratã ºi în acest an. În data de 23 noiembrie au fost organizate mai multe eve-
nimente în cadrul Târgului de Carte pentru a fi prezentate publicului cititor cele
mai recente volume ale cercetãtorilor ISPRI.
Primul eveniment a fost lansarea celor 2 volume ale Discursurilor lui Ion I.

C. Brãtianu (editori Dan Dungaciu, Stelian Neagoe), ce a fost onorat de prezenþa
prim-ministrului Ludovic Orban – invitat special –, vicepreºedintelui Academiei
Române, Rãzvan Teodorescu, a fostului ministru Nicolae Noica, membru de
onoare alAcademiei Române, a editorului, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, directorul
ISPRI, a jurnalistului Ion M. Ioniþã, redactor ºef Historia.

Toþi vorbitorii au apreciat opera ºi activitatea lui Ion I. C. Brãtianu care, aºa
cum a spus prim ministrul Ludovic Orban, este un reper „uriaº“ pentru întreaga
clasã politicã, prin realizãrile majore pe care le-a avut pentru statul român: reali-
zarea României Mari ºi reformarea statului. Academicianul Rãzvan Teodorescu
a afirmat despre marele om politic liberal cã este „cea mai frumoasã podoabã po-
liticã“ a României, Ionel Brãtianu fiind un mare patriot ºi negociator în slujba
intereselor româneºti. Jurnalistul Ion M. Ioniþã a arãtat cã, aºa cum demonstreazã
cele douã volume lansate „nu se poate face politicã fãrã istorie, iar dacã se face
acest lucru este catastrofal!“, Ionel Brãtianu, un cunoscut pasionat de istorie fiind
exemplul pozitiv în acest sens. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei
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Române ºi autor al unei lucrãri despre Ion I. C. Brãtianu, a reliefat activitatea de
constructor ºi de ministru al Lucrãrilor Publice a marelui om politic român, atât
de bine evidenþiatã în discursurile publicate în cele douã volume. Directorul ISPRI,
prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre importanþa publicãrii acestei lucrãri,
despre care a spus cã nu este destinatã numai unei dezbateri istorice ci, scopul ei
este ºi acela de a fi un model pentru vremurile actuale pentru cã Ion I. C. Brãtianu
are „încã multe a ne învãþa“. Domnia sa a vorbit despre necesitatea unei mai bune
cunoaºteri a activitãþii lui Ionel Brãtianu în cadrul societãþii de astãzi, aspect sus-
þinut ºi de cãtre celelalte personalitãþi prezente.
Un alt aspect subliniat în timpul discursurilor, atât de cãtre academicianul

Rãzvan Teodorescu, de Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române
ºi de prof. univ. dr. Dan Dungaciu a fost situaþiaAºezãmintelor Ion I. C. Brãtianu
din Capitalã, care au ajuns în stadiul de ruinã din cauza unei situaþii juridice
nereglementate ºi care continuã sã se degradeze în absenþa unei soluþii care sã
permitã refacerea clãdirii, care trebuie redatã circuitului cultural bucureºtean. De
asemenea a mai fost semnalat faptul cã niciun bulevard din Capitalã nu poartã
numele marele om de stat al Marii Uniri a românilor, în acest sens fiind iniþiate
demersuri oficiale.
În final, profesorul Dan Dungaciu a anunþat continuarea publicãrii operei lui

Ionel Brãtianu de cãtre institutul care-l are ca patron spiritual, evenimentul derulat
în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus fiind ocazionat de lansarea primelor
2 volume ale operei sale, care însumeazã discursurile de pânã în anul 1918.

*

Un alt eveniment editorial a fost lansarea Enciclopediei de Diplomaþie, vo-
lum coordonat de prof. univ. dr. Dan Dungaciu ºi care a fost publicat la Editura
RAO. O apariþie editorialã de excepþie, deoarece Enciclopedia de Diplomaþie este

prima enciclopedie de acest gen publicatã de un colectiv de autori români dupã
anul 1990, în condiþiile în care inclusiv în strãinãtate numãrul enciclopediilor de
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diplomaþie lor este unul redus. Evenimentul a fost onorat de prezenþa a trei fosþi
miniºtri de Externe ai României, domnii Sergiu Celac, Lazãr Comãnescu ºi
Cristian Diaconescu, de coordonatorul volumului Dan Dungaciu, de autorii vo-
lumului ºi de un numeros public.
Toþi vorbitorii au evidenþiat importanþa apariþiei acestei lucrãri ºi corelaþia ei

cu Enciclopedia Relaþiilor Internaþionale, lucrare pulicatã în 2 volume de
Editura RAO în anul 2017. Este o lucrare care alãturi de termeni consacraþi ai
domeniului surprinde si evoluþiile recente din diplomaþie, la fel de dinamice ca ºi
societatea globalã actualã. Profesorul Dan Dungaciu a fãcut referire ºi la situaþia
diplomaþiei româneºti actuale, exprimând o poziþie tranºantã: „Pentru prima datã
în istoria României s-a consemnat un fapt pe care mã simt dator sã îl subliniez:
politica externã a României a devenit tributara, dacã nu prizoniera, bãtãliilor de
politicã internã. Este un fapt fãrã precedent ºi grav. În ultimii ani, singurele
bãtãlii politice externe pe care România nu le-a pierdut sunt cele la care nu a
participat“.
ªi la standul Editurii ISPRI au avut loc alte evenimente editoriale prin

lansarea a douã volume ale Departamentului de ªtiinþe Politice din cadrul ISPRI.
Prima lucrare este semnatã de Cristian-Ion Popa, secretarul ºtiinþific al ISPRI,
Liberalismul ºi adversarii sãi, o lucrarea despre care autorul a spus cã „însumeazã

cercetãrile autorului din ultimii ani concentrate în principal asupra vechii ºi ine-
puizabilei dispute dintre Liberalism ºi adversarii sãi principali, Socialismul ºi
Conservatorismul, cu diversele lor variante, începând încã din secolul al XVIII-lea
ºi pânã în prezent.“
Adoua lucrareO enciclopedie a gândirii politice româneºti, Vol. II, 1918-1945,

coordonatã Cristian-Ion Popa îi are ca autori pe Dan Dungaciu, Ion Goian,
Viorella Manolache, Florin Muller, Cristi Pantelimon, Lorena Valeria Stuparu,
Henrieta Aniºoara ªerban, Gabriela Tãnãsescu, cercetãtori ºtiinþifici în cadrul
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ISPRI. Acest al doilea volum al Enciclopediei gândirii politice româneºti era
unul aºteptat de publicul interesat, aºa cum o dovedeºte succesul primului vo-
lum, lansat în anul 2018.
Despre cele douã apariþii editoriale ale Editurii ISPRI, desfãºurate în pre-

zenþa autorilor ºi a publicului cititor, au vorbit prof. univ. dr. Dan Dungaciu,
CS II dr. Cristian-Ion Popa, CS I dr. Ion Goian, ºi prof. univ. dr. Florin Müller.
Toate volumele lansate de ISPRI anul acesta în cadrul Târgului de Carte

Gaudeamus sunt rezultatul cercetãrilor îndelungate ale cercetãtorilor institutului,
care oferã constant lucrãri de referinþã în domeniul ºtiinþelor politice ºi al relaþiilor
internaþionale, lucrãri care sunt repere ºtiinþifice pentru aceste domenii, într-o
societate invadatã de inculturã ºi amatorism.

SIMPOZIONUL „CÃDEREA ZIDULUI BERLINULUI
ªI

REVOLUÞIA ROMÂNÃ DIN DECEMBRIE 1989“

Cãderea Zidului Berlinului la data de 9 noiembrie 1989 a fost evenimentul
care a marcat în mod simbolic sfârºitul separãrii fizice ºi ideologice a Europei
Estice de Europa Occidentalã ºi a rãmas un reper pentru momentul cãderii regi-
murilor comuniste din fostele state aflate în sfera de influenþã a Uniunii Sovietice.
Pentru a marca acest moment istoric, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Inter-
naþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române – cu sprijinul Ambasadei
României în Germania ºi al Ambasadei Germaniei la Bucureºti – a adus, la
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Bucureºti, în premierã, o bucatã masivã, originalã, din Zidul Berlinului (înãlþime
de 3 metri ºi o greutate de 3 tone), care a fost dezvelitã în curtea Academiei
Române. Momentul solemn s-a desfãºurat în prezenþa prim-ministrului României,
Ludovic Orban, a preºedintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a vicepre-
ºedinteluiAcademiei Române, Rãzvan Teodorescu, a E. S.Ambasador al Republicii
Federale Germania la Bucureºti, domnul Cord Meier-Klodt, E.S. Ambasador al
României în Republica Federalã Germania, domnul Emil Hurezeanu, academi-
cieni, universitari, reprezentanþi ai presei, un numeros public.
Momentul solemn a fost urmat de un simpozion intitulat „Cãderea Zidului

Berlinului ºi Revoluþia românã din decembrie 1989“, susþinut înAulaAcademiei
Române. În cadrul acestuia au vorbit despre însemnãtatea evenimentului de
acum 30 de ani prim-ministrul României, Ludovic Orban, preºedintele Academiei
Române Ioan-Aurel Pop, Pr. Florin ªerbãnescu, consilier patriarhal, care a pre-
zentat mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, vice-
preºedinteleAcademiei Române RãzvanTeodorescu, a E.S.Ambasador al Republicii
Federale Germania la Bucureºti, domnul Cord Meier-Klodt, E.S. Ambasador al
României în Republica Federalã Germania, domnul Emil Hurezeanu, dr. Anneli
Ute Gabanyi (Germania), expert ºi istoric al spaþiului rãsãritean, prof. univ. dr. Dan
Dungaciu, directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþional, „Ion
I. C. Brãtianu“ al Academiei Române.
Evenimentul a reprezentat modul în care Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii

Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ ºi Academia Românã au onorat acest moment
de importanþã majorã în istoria contemporanã, cu implicaþii asupra întregii struc-
turi a lumii contemporane ºi-n special asupra destinului Europei Centrale ºi Estice.

Cristina Vohn

SEMINAR DESPRE VIITORUL NATO

Pentru a contribui pozitiv la înþelegerea politicii de securitate, a stabili un
dialog internaþional între generaþiile tinere ºi pentru a stabili legãturi durabile
între viitorii lideri din þãrile membre NATO ºi decidenþiiAlianþei, YATAGermany a
gãzduit un seminar, în perioada 9-11 noiembrie 2019, la Berlin, având ca temã
principalã securitatea transatlanticã.
În cadrul seminarului a participat ºi dr. Nicolae Þîbrigan, cercetãtor al Institutului

de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei
Române cu eseul „The Kremlin’s Spider Web: Spotting Disinformation, Malign
Influence and Propaganda in Social Media“.
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Participanþii au avut ocazia sã se implice în trei paneluri de discuþii care vizeazã
viitorul NATO: Boon and bane of social media in a changing communication
environment. How should NATO (re)act?; The concept of a European Army and
NATO – Useful addition or undermining contradiction?; Troubled Waters? NATO’s
relationship with North Africa and the Mediterranean Region. În cadrul celor
trei paneluri de discuþii au participat în calitate de invitaþi, experþi militari ºi ana-
liºti de politicã externã care au discutat despre ideile ºi recomandãrile elaborate
de participanþii la seminar.
De asemenea, aceºtia au avut ocazia sã participe ºi la conferinþa internaþionalã

„NATO AT 70 – NO TIME TO RETIRE“ organizatã pe 11 noiembrie de cãtre
Biroul de Presã ºi Informare al Guvernului Federal German, alãturi de German
AtlanticAssociation ºi FederalAcademy for Security Policy. În cadrul conferinþei
s-a abordat tema actualei agende NATO în contextul pregãtirii summit-ului de la
Londra ºi cea a aniversãrii a 70 de ani de la fondarea Alianþei Nord-Atlantice.
Printre vorbitori s-au numãrat ambasadori, diplomaþi, oficiali de rang înalt, mili-
tari, reprezentanþi ai mediului academic ºi ai societãþii civile, care au discutat
despre procesele de implementare a celor mai bune politici, precum ºi despre
noile provocãri ale Alianþei.

www.ispri.ro
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