
STATUS QUAESTIONIS:
DEZBATERI ACTUALE ÎN ªTIINÞELE SOCIO-UMANE ªI POLITICE

În sãptãmâna 20-24 iunie 2011 la Facultatea de ªtiinþe Politice, Facultatea de Filosofie ºi Fa-
cultatea de Istorie ale Universitãþii din Bucureºti s-au desfãºurat lucrãrile ªcolii de varã din cadrul
Programului POSDRU, ID 62259 — ªtiinte socio-umane ºi politice aplicative. Program de pregã-
tire postdoctoralã ºi burse postdoctorale în domeniul ºtiinþelor socio-umane ºi politice.

Au participat cercetãtori postoctorali de la Universitatea din Bucureºti (Facultatea de Filoso-
fie, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Facultatea de Istorie, Facultatea de Socio-
logie, Facultatea de ªtiinþe Politice) ºi de la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al
Academiei Române (ISPRI).

Programul a fost variat, cuprinzând conferinþe ºi workshop-uri pe teme tratate potrivit unor
metodologii de actualitate.

În prima zi, dupã deschiderea oficialã, participanþii au ascultat cu un real interes conferinþa
inauguralã susþinutã de prof. dr. Daniel Barbu (FSP-UB): Democraþii fãrã calitãþi, societãþi fãrã
explicaþii. Reflecþii asupra cazului românesc.

A doua zi, lucrãrile ºcolii de varã au fost deschise de conferinþa doamnei profesoare Georgeta
Ghebrea (FSP-UB): Falsele dihotomii ale metodologiei în ºtiinþele sociale. Georgeta Ghebrea a
moderat ºi workshop-ul FSPUB-ISPRI, în cadrul cãruia au prezentat comunicãri din cercetãrile
postdoctorale: Sabin Drãgulin (FSP-UB):Migraþia recentã. Studiu de caz: românii în Italia; Cate-
rina Preda (FSP-UB): Artã ºi politicã în România postcomunistã: cazul Uniunii Artiºtilor Plastici;
Bogdan Popescu (ISPRI): Votul în afara þãrii — participarea diasporei la alegeri.

În dupã amiaza aceleiaºi zile, în cadrul workshop-ului Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, mo-
derat de conf. dr. Mirela Lazãr, au fost urmãrite urmãtoarele comunicãri : Romina Surugiu (FJSC):
Presa specializatã din România. Studiu de caz: revistele adresate femeilor ºi revistele adresate
bãrbaþilor; Mãdãlina Buga-Moraru (FJSC): „Glocalismul“ în publicitatea româneascã — arheti-
puri ºi teme ale culturii populare în construirea identitãþii locale a brandurilor multinaþionale ºi
naþionale; Natalia Vasilendiuc (FJSC): Practicile, valorile ºi constrângerile profesionale ale gate-
keeper-ilor din România ºi Republica Moldova: o abordare transnaþionalã a teoriei gatekeeping;
Antonio Momoc (FJSC): O istorie a comunicãrii electorale în România dupã 1989. Vechi ºi noi
tehnologii în campanii prezidenþiale.

În prima jumãtate a zilei de 22 iunie, activitatea ºcolii de varã s-a desfãºurat la Facultatea de
Istorie, unde au avut loc douã workshop-uri. În cadrul primului workshop cu tema Paradigma na-
þionalã în studierea trecutului, moderat de prof. dr. Mirela-Luminiþa Murgescu (FI-UB) au fost
susþinute urmãtoarele comunicãri: Cristian Emilian Ghiþã (FI-UB): Mithridates Eupator — între
elenism ºi orientalism; Valentin-Victor Bottez (FI-UB): Naþionalizarea antichitãþii în perioada co-
munistã. Histria ºi Tropaeum Traiani; Claudia Florentina DOBRE (FI-UB): Comunismul româ-
nesc între istorie ºi memorie.

Cel de-al doilea workshop, moderat de profesorul Dan Murgescu, având ca temã Periodizãri
ºi decupaje cronologice în (re)construirea trecutului, s-a desfãºurat pe baza urmãtoarelor studii ºi
cercetãri prezentate: Emilian Alexandrescu (FI-UB):Problemele periodizãrii paleoliticului; Delia
Moisil (FI-UB): Numismatica ºi decupajele cronologice ale trecutului; Vlad Sofronie (FI-UB):
Controversele periodizãrii istoriei Imperiului bizantin;Andrei Florin Sora: Decupaje cronologice
în istoria administraþiei publice în România comunistã.

În dupã amiaza aceleiaºi zile, la Facultatea de ªtiinþe Politice, conf. dr. Liviu Chelcea a mo-
derat urmãtoarele intervenþii: Ionela Vlase (FSoc), Migraþia de întoarcere ºi diferenþele de gen;
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Loredana Ivan (FSoc), Testing Nonverbal Sensitivity with DANVA and PONS. Evidence for Different
Accuracy on Face and Voice Channels; Iulian Apostu (FSoc), Evoluþia relaþiilor conjugale în
România — imperative sociale ºi consecinþe legislative; Cãlin Cotoi (FSoc), Imaginând spaþii
«folclorice» ºi naþionale în România fin de siècle ºi în România interbelicã. «Geopolitizarea» dis-
cursurilor ºtiinþifice; Augustin Cãtãlin Stoica (FSoc), Contururile sociale ale Partidului Comunist
Român.

Cea de-a treia zi a ºcolii de varã s-a încheiat cu conferinþa profesorului Gheorghe L. Stoica
(FSP-UB): Culturã ºi politicã la Antonio Gramsci.

Ziua de 23 iunie a debutat cu workshop-ul interdisciplinar Tradiþie, modernitate ºi moderni-
zare, moderat de doamna profesoarã Zoe Petre. Cu aceastã ocazie, ºi-au prezentat ipotezele de lu-
cru ºi stadiul activitãþii de cercetare urmãtorii postdoctoranzi: Ionuþ Epurescu-Pascovici (FI-UB):
Modernitatea Evului Mediu târziu (sec. XIV-XV); Constanþa Vintilã-Ghiþulescu (FSoc-UB): Des-
pre prima modernitate româneascã: tradiþie ºi inovare; Iuliana Conovici (FSPUB): Bisericã ºi stat
în România modernã, între privatizare ºi deprivatizare: cazul proprietãþii bisericeºti; Florin
Mitrea (FSPUB): Cultura dezbaterii publice în România interbelicã.

A urmat workshop-ul FSP-ISPRI, moderat de profesorul Gheorghe Stoica, unde au fost susþi-
nute urmãtoarele comunicãri: Lucian Jora (ISPRI): Diplomaþie culturalã ºi propagandã; Cristian
Popa (ISPRI): Respublica în democraþia constituþionalã; Lorena Stuparu (ISPRI): Perspective
conservatoare ºi perspective liberale asupra noþiunii de individ.

În cursul aceleiaºi zile, dupã amiaza, la Facultatea de Istorie, profesorul Gheorghe Vlad Nistor
(FI-UB) a conferenþiat pe tema Romanizând — Britannia ºi Dacia la limitele Imperiului.

Pe 24 iunie, la Facultatea de Filosofie, profesorul Valentin Mureºan (FF-UB) a prezentat con-
ferinþa Cu ce ar trebui sã se ocupe etica cercetãrii?, care a stârnit o vie dezbatere.

Workshopul coordonat de acelaºi conferenþiar a cuprins teme prezentate de cercetãtori post-
doctorali precum: Bogdan Boghiþoi (FF-UB): Modele ale minþii; Cãtãlin Cioabã (FF-UB): Abor-
dãri ale limbajului în filosofia secolului 20. Fenomenologie ºi filosofie analiticã; Laurenþiu Staicu
(FF-UB): Cum este posibilã schimbarea în naturã? O perspectivã filosoficã asupra teoriei darwi-
niene a evoluþiei; Mihnea Dobre (FF-UB): Schimbãri de paradigmã ºi naºterea ºtiinþelor moderne.
Recepþia tratatului de filosofie naturalã cartezianã a lui Jacques Rohault în Anglia; Dragoº Bigu
(FF-UB): Abordarea evoluþionistã a cunoaºterii ºtiinþifice; Andreea Eºanu (FF-UB): Evoluþie ºi
proces. Modele evoluþioniste în filosofia ºtiinþei; Anton Daniel Toth (FF-UB): Repere cosmologice
inspirate de metafizica platonismului mediu; Madeea Axinciuc (FF-UB): Ierarhiile divine ºi
fascinaþia monoteismului.

Dupã amiaza, la Facultatea de ªtiinþe Politice, conferinþa finalã a fost susþinutã de profesorul
Cristian Preda, care a vorbit despre Cum studiem alegerile? Cazul primului scrutin
românesc de la 1831/1832.

Ca participant activ la toate aceste activitãþi apreciez cã a fost o experienþã complexã atât în
privinþa standardelor academice înalte, cât ºi sub aspectul comunicãrii, deschiderii ºi dorinþei reale
de dialog constructiv fãrã de care cercetarea, învãþãmântul ºi cultura nu pot fi imaginate — calitãþi
de care au dat dovadã toþi cei prezenþi. Îmi mãrturisesc speranþa ca o astfel de întâlnire între
cercetãtori diferiþi prin temele alese, dar uniþi prin ideea eticii ºi sensului cercetãrii, sã nu rãmânã
singularã.

Lorena Pãvãlan Stuparu

ITALIA ªI ROMÂNIA SPRE UNITATEA NAÞIONALÃ

În data de 16-17 iunie 2011, în Aula Senatului Academic din cadrul Universitãþii din Bucureºti
s-a desfãºurat simpozionul Italia ºi România spre Unitatea Naþionalã, organizat cu ocazia cele-
brãrii a 150 ani de la Unirea Italiei. Evenimentul, promovat deAmbasada Italiei la Bucureºti, Insti-
tutul Italian de Culturã „Vito Grasso“, Asociaþia Italianã de Studii privind Sud-Estul Europei ºi
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Centrul Româno-Italian de Studii Istorice, în colaborare cu Universitatea din Bucureºti, a avut ca
scop analizarea similitudinilor ºi punctelor de intersecþie dintre România ºi Italia în Risorgimento.

Lucrãrile seminarului ºtiinþific au fost precedate de cuvântãrile susþinute de prof. Ioan Pân-
zaru, Rectorul Universitãþii din Bucureºti, care a reliefat antiteza între forþa idealului romantic de
ordinioarã ºi apatia contemporanã, subliniind importanþa actului de reevaluare a moºtenirii trecu-
tului ºi rolul universitãþilor în acest demers; Excelenþa Sa Mario Cospito, Ambasadorul Italiei în
România, care a evidenþiat, dupã un scurt excurs istoric, conexiunile existente azi între cele douã
state, ca rezultat a douã fenomene — emigraþia ºi delocalizarea. Prof. Francesco Guida, Preºedinte
AISSEE, a încadrat prezentul eveniment în seria iniþiativelor culturale menite sã cerceteze trecutul
ºi sã statorniceascã relaþiile bilaterale pe acest fundament — sãrbãtorirea centenarului catedrei de
limba italianã la Universitatea din Bucureºti ºi crearea unui grup de studiu românesc în cadrul
Institutului pentru Istoria Risorgimento-ului Italian.

Istorici italieni (Francesco Guida, Antonio D’Alessandri, Emanuela Constantini, Alberto Cas-
taldini, Giampaolo D’Andrea, Alberto Basciani) ºi români (ªtefan Delureanu, Raluca Tomi, Ion
Cârjã, Rudolf Dinu, Adrian Niculescu) au relevat, în cadrul comunicãrilor ºi dezbaterilor, sincroni-
zarea celor douã state în devenirea lor istoricã, reflexele evenimentelor din peninsula italicã în
spaþiul românesc, fenomenul exilului post 1849, adoptarea modelului italian în procesul de moder-
nizare a Principatelor, relaþiile diplomatice instituite între Regatul Italiei ºi Principatele Române,
precum ºi diversele proiecte federaliste luate în calcul de fãuritorii celor douã state, dar ºi elemen-
tele specifice fiecãruia dintre ele.

Cu prilejul acestei reuniuni ºtiinþifice, academicianul Dan Berindei ºi profesorul Ion Bulei au
prezentat ºi apreciat volume recent publicate, circumscrise tematicii simpozionului, semnate de
ªtefan Delureanu (Italia ºi România spre unitatea naþionalã. Un secol de istorie paralelã. 1820-
1920, Bucureºti, Paideia, 2010) ºi Antonio D’Alessandri (Dora d’Istria între Orient european ºi
Italia, Bucureºti, Pavesiana, 2011), precum ºi un volum colectiv îngrijit de Ion Cârjã (Unità nazio-
nale e modernità nel Risorgimento italiano e romeno, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã,
2011).

Carmen Burcea
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