
LANSÃRILE EDITURII ISPRI LA
TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“
al Academiei Române a fost prezent în AN CENTENAR la Târgul de
Carte Gaudeaumus cu lansarea mai multor dedicate acestui eveniment, în data
de 17 noiembrie 2018. Au fost prezentate publicului larg urmãtoarele volume,
apãtute în cursul anului la Editura ISPRI: Stelian Neagoe, Unirea Bucovinei cu
România-Mamã, Stelian Neagoe,MareaUnire Româneascã de la 1Decembrie 1918,
Stelian Neagoe (editor), Unirea Basarabiei cu România-Mumã (autor: Alexandru
Marghiloman), O Enciclopedie a Gândirii Politice Româneºti, Volumul I:
1821-1918, coordonator: Cristian-Ion Popa, cu o Introducere de Ion Goian, vo-
lum care îi are ca autori pe Dan Dungaciu, Ion Goian, Ana-Maria Iancu, Viorella
Manolache, Florin Müller, Cristi Pantelimon, Cristian-Ion Popa, Lorena Valeria
Stuparu, Henrieta Aniºoara ªerban, Gabriela Tãnãsescu, Enache Tuºa.

Cãrþile cercetãtorului ºi istoricului Stelian Neagoe, prezentate ºi lansate de
Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I.C. Brãtianu“, alcãtu-
iesc un triptic al solidaritãþii româneºti, arãtate lumii ºi cultivate în clipe de grea
cumpãnã, reconfirmând spiritul unitar ºi absolut necesar din vremea marilor
încercãri ale celui de-al treilea mileniu.

Deschisã ºi moderatã de Directorul Institutului, prof. univ. dr. Dan Dungaciu,
lansarea-dezbatere a avut în vedere, ca prim- reper, reactualizarea istoricã ºi con-
textualizarea geo-politicã a semnificaþiei „însemnãrilor“ lui Al. Marghiloman
despre Unirea Basarabiei cu România, repere readuse în atenþia cercetãtorilor de
cãtre istoricul Stelian Neagoe.

Istoric, la data de 27 martie 1918/9 aprilie 1918, ca urmare directã a deciziei
Sfatului Þãrii, Basarabia se uneºte cu România, revenind spaþiului-matcã din care
fusese ruptã, în urmã cu 106 ani, prin Pacea de la Bucureºti. Luând în calcul reali-
tatea potrivit cãreia, la 1897, în Basarabia din aproape douã milioane de locuitori,
românii reprezentau 47,58%, (ucrainenii 19,75%, evreii 11,79% ºi ruºii 8,05%)
se reinstaura „de facto“ o realitate, în acord cu voinþa românilor majoritari.

Dan Dungaciu insistã asupra dezastrului ontologic, generat de „rusificarea“
mentalã ºi etnicã a românilor basarabeni, odatã cu trecerea Basarabiei de la sta-
tutul de provincie la cel de gubernie a Imperiului Þarist, cu tot ceea ce implicã
un atare act: de la pierderea autonomiei, diluarea identitãþii, menþinerea în sãrãcie,
pânã la supunerea la amplul proces de rusificare, prin impunerea limbii ruse în
ºcoalã, în bisericã, în administraþie ºi justiþie etc.
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Meritul deosebit al reeditãrii ºi reactualizãrii însemnãrilor lui Al. Marghiloman
realizate cu acribie ºtiinþificã ºi vocaþie formativã, de cãtre istoricul Stelian
Neagoe, constã în dubla semnificanþã – istoricã ºi politicã. Consiliat de juristul
liberal Constantin Stere, proaspãtul prim-ministru român,Alexandru Marghiloman,
în întâlnirile cu Ion Inculeþ, Daniel Ciugureanu ºi cu Pantelimon Halippa (Iaºi,
20 martie/2 aprilie – 23 martie/5 aprilie 1918) va pune „in actu“ bazele istorice
ale Unirii.

Nu sunt eludate nici marile nedreptãþi istorice: de la confiscarea de cãtre
bolºevici a tezaurului românesc, aflat „în pãstrare“ (pânã astãzi!) la Moscova, la
estropia teritorialã a României, începutã în 1940, de cãtre sovietici ºi menþinutã
în varii form(ul)e ºi în pragul Centenarului Marii Uniri.

Referitor la op-ul Unirea Bucovinei cu România-mumã, Bogdan Hrib subli-
niazã contribuþia decisivã a istoricului Stelian Neagoe, la cartografierea celeilalte
feþe a imperialismului: cea austro-ungarã, de aceastã datã. Semnificaþia istoricã
a zilei de 15/28 noiembrie 1918, în care Dionisie Bejan citeºte, în plenul Congresului
general al Bucovinei, moþiunea ce consfinþea „caracterul românesc“ al Bucovinei
ºi cerea „unirea necondiþionatã ºi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare
pânã la Ceremuº, Colacin ºi Nistru, la regatul României“, este nucleul iradiant
al sistematizãrii ºi developãrii evenimentelor istorice derulate odatã cu prezenþa
la Iaºi a delegaþiei bucovinenilor – Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Ion Nistor ºi
Eudoxiu Hurmuzachi – veniþi spre a-i înainta Regelui Ferdinand, actul Unirii
Bucovinei cu România.

Volumul Marea Unire Româneascã de la 1 Decembrie 1918, prezentat de Ion
M. Ioniþã (revista Historia), reþine atenþia prin strãdania istoricului Stelian Neagoe
de a veni în întâmpinarea Centenarului Marii Uniri cu reactualizarea momentului
în care episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, citeºte, în ziua de 18 noiembrie /
1 decembrie 1918, la Alba Iulia, rezoluþia Marii Uniri, proclamatã de „Adunarea
naþionalã a tuturor românilor din Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã“ prin
care se pecetluieºte „dreptul inalienabil al naþiunii române la întreg Banatul, cu-
prins între râurile Mureº, Tisa ºi Dunãre“.

Volumul O Enciclopedie a Gândirii Politice Româneºti, Volumul I: 1821-1918
a fost prezentat de directorul ISPRI Dan Dungaciu, ca o apariþie unicã în spaþiul
ºtiinþific ºi publicistic românesc. Au vorbit despre ineditul volum, coordonatorul
acestuia dr. Cristian-Ioan Popa, dr. Ion Goian, prof. dr. Mihai Milca ca ºi ceilalþi
invitaþi prezenþi la lansarea-dezbatere, în prezenþa autorilor volumului ºi a unui
numeros public.

Viorella Manolache
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DEZBATEREA ACADEMICÃ „ROMÂNIA ªI AMERICA
ÎN CENTENAR. OGLINDIRI RECIPROCE PRIMUL SONDAJ DE

OPINIE REALIZAT SIMULTAN ÎN CELE DOUÃ ÞÃRI“

Academia Românã, LARICS – Laborator pentru Analiza Rãzboiului Infor-
maþional ºi Comunicare Strategicã – ºi Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale al Academiei Române „Ion I. C. Brãtianu“ au organizat în data de
20 noiembrie 2018, în Aula Academiei Române un eveniment cu totul deosebit
în spaþiul public românesc. Aºa cum reiese ºi din titlul sãu „România ºi America
în Centenar. Oglindiri reciproce primul sondaj de opinie realizat simultan în celor
douã þãri“, au fost prezentate ºi dezbãtute rezultatele primului sondaj realizat si-
multan în România ºi în Statele Unite ale Americii despre percepþia reciprocã a
populaþiei româneºti ºi americane. Datele cercetãrii Valori, percepþii ºi repre-
zentãri ale populaþiei din România ºi Statele Unite ale Americii au fost culese
ºi analizate de The Polling Company (în America) ºi de INSCOP (în România).

Dezbaterea academic, care s-a desfãºurat în prezenþa Excelenþei Sale, Domnul
Ambasador Hans Klemm, a fost moderatã de Domnul Academician Victor Voicu,
Vicepreºedinte al Academiei Române ºi a fost deschisã de Domnul Ioan-Aurel
Pop, PreºedinteleAcademiei Române. Brett Lyod, The Polling Company, preºedinte
ºi CEO a prezentat datele obþinute în sondajul realizat în SUA iar conferenþiarul
dr. Darie Cristea, director executiv INSCOP, a prezentat datele culese în cadrul
sondajului realizat printre cetãþenii români. Profesorul Dan Dungaciu, directorul
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al
Academiei Române a fãcut o scurtã analizã a datelor prezentate, anunþând faptul
cã datele culese vor fi diseminate în continuare de specialiºtii din cadrul LARICS.

Rezultatele sondajului ºi nalaizele realizate pânã acum pot fi consultate pe
site-ul LARICS, www.larics.ro.

Alexandra Vasile

FILOSOFIA ÎNTR-O EPOCÃ DE CRIZÃ. AL
DOISPREZECELEA CONGRES MONDIAL AL ISUD

Societatea Internaþionalã pentru Dialog Universal (ISUD), înfiinþatã în Varºovia,
în 1989, ca societate filosoficã angajatã în promovarea dialogului intercultural ºi
internaþional în scopul „actualizãrii celor mai înalte ºi bogate valori umane în
toate dimensiunile vieþii“ ºi, de asemenea, în promovarea discursulUI filosofic
menit sã încurajeze, prin lucrãri academice originale, „realizarea gradualã a unei
ordini mondiale decente, paºnice ºi drepte“, cuprinde filosofi ºi alþi diverºi spe-
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cialiºti în discipline umaniste dedicaþi dezbaterii unor „probleme fundamentale
precum pacea mondialã, justiþia socialã, drepturile omului ºi interacþiunile dialo-
gice de culturi diverse“. Dupã douã Congrese mondiale bisanuale ale ISUD des-
fãºurate în Europa, la Craiova (2014) ºi Varºovia (2016), Congresul din acest an
a avut loc la Lima, capitala unei þãri latino-americane celebre pentru bogãþia sa
culturalã ºi arheologicã. Gãzduit de Universitatea Catolicã Pontificalã din Peru
(PUCP) între 10 ºi 14 iulie ºi desfãºurat sub genericul „Philosophy in an age of
crisis: challenges and prospects“, Congresul de la Lima a avut ca scop major
dezbaterea unor probleme filosofice cruciale ale lumii actuale – marcate de per-
manenta transformare a valorilor tradiþionale sociale ºi politice sub impactul
evoluþiilor ample în tehnologia informaþiei, digitalizare, inteligenþa artificialã ºi
eficientizarea economicã –, explorarea rolului filosofiei în „înfruntarea“ acestei
perioade de crizã valoricã ºi cercetarea unor alternative viabile la formele noastre
contemporane de viaþã.

În ediþia din acest an a Congresului mondial, a XII-a în parcursul ISUD, au
fost acceptate, conform Book of abstracts, 175 de lucrãri. Dintre acestea 99 au
fost prezentate ºi dezbãtute de participanþii la Congres, proveniþi din 22 de þãri
– Australia, Argentina, Belarus, Brazilia, Canada, China + Hong Kong, Filipine,
Franþa, India, Lituania, Nigeria, Pakistan, Peru, Polonia, Portugalia, România, Rusia,
Serbia, Spania, SUA, Ucraina –, cei mai numeroºi fiind cei din SUA, Peru, Rusia,
China ºi Hong Kong, Nigeria, Ucraina ºi India.

Congresul s-a deschis cu o sesiune plenarã ºi s-a derulat în trei sesiuni conco-
mitente în 14 paneluri: Nationalism, Populism & Universalism; To Be Human in
an Age of Crisis & Uncertainty (3 sesiuni); Knowledge in the Contemporary
World (3 sesiuni); Digital Revolution & Posthuman (4 sesiuni); Philosophy in an
Age of Crisis (4 sesiuni); The Ivory Tower & Social Involvement; Religion,
Philosophy & Society (2 sesiuni); Cross Cultural Dialogue & Common Humanity
(5); Cosmopolitanism & Transnationalism; Gender Issues; Art & Morality in the
Contemporary World; Philosophy & Popular Culture; Philosophic Innovation in
a Promethean Era; Cultural Diversity & Universal Harmony, fiecare panel cu-
prinzând 3 susþineri de lucrãri urmate de întrebãri ºi discuþii. S-au derulat, de
asemenea, 4 mese rotunde: Build, Dwell, Think (in a Different Way). Architecture
in Times of Crisis; The Problems and Prospects for Religion in the Contemporary
World: Historical and Contemporary Perspectives; Dynamism of Being Human:
Awareness, Exprience and Reality; Plural Reason for an Uncertain World-Perú
ºi a avut loc lansarea cãrþii New Television a lui Martin Schuster. Trei conferinþe
de maxim interes au fost datorate keynote speakerilor acestei ediþii: Pablo Oyarzún,
University of Chile; Paula Sibilia, Federal Fluminense University, Rio de Janeiro,
Brazilia; Maria Elena Ramos, Simon Bolivar University, preºedinte (1989-2001)
al The Museum of Fine Arts of Caracas, Venezuela.

Panelul la care amparticipat, a treia sesiune aCross Cultural Dialogue&Common
Humanity, a cuprins urmãtoarele lucrãri: Gabriela Tãnãsescu (“Ion I. C. Brãtianu“
Institute of Political Sciences and International Relations, Romania), “Political
Trust and Public Integrity in Central and Eastern European Countries“; Jonas
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Ciurlionis (VilniusUniversity, Lithuania), “Project for Cross-cultural Communication
of Provinces: Lithuanian Experience“; Muk Yan Wong (Hang Seng Management
College, Hong Kong, China), “Emotion as a Language of Universal Dialogue“.

Dintre lucrãrile prezentate în alte paneluri, care s-au bucurat de apreciere ºi
pe le-am considerat remarcabile, aº menþiona (în ordinea prezentãrii lor): Manjulika
Ghosh (UGC Emeritus Fellow, University of North Bengal, India), “Toward a
Critique of Nationalism as a Theory of the Nation-State“; Columbus Ogbujah
(River Stat University of Science & Technology, Nigeria), “Nationalism, Populism
and the Challenge to the Ethics of Universalism“; Emily Tajsin (Kazan State
University of Power Engineering, Russia), “Philosopher in the Arm-chair on the
Balcony of an Ivory Tower“; Elina Minnullina (Kazan State University of Power
Engineering, Russia), “Human Being in the Post-modern Condition“; William
Harwood (Missouri State University, USA), “The Canary in the Gold Mine: Ethics,
Privacy and Big Data Analytics“; Andrew Fiala (California State University,
USA), “On Thinking Globally and Acting Locally. Resurgent Nationalism and
the Paradox of Cosmopolitan Localism“; Titus Lateº (“Constantin Rãdulescu
Motru“ Institute of Philosophy and Psychology, Romania), “The Face of the
Dialogical Man in Virtual Reality: Some Philosophical Consequences of the
Disappearance of Sight“; Sheldon Richmond (Independent scholar, Ontario,
Canada), “The Extinction of Knowledge and Critical Inquiry in the Information
Age“; Krzysztof Przybyszewski (Institute of Philosophy, Adam Mickiewicz
University in Poznań, Poland), “Safety in the global world: humanistic and
institutional aspect“; Iwona Krupecka (Institute of Philosophy, Sociology and
Journalism, University of Gdańsk),“The order of body. The embodied subjectivity
as a quasi-universal foundation of dialogue“ º.a.

Prin originalitatea lucrãrilor ºi calitatea discuþiilor, pregnanta diversitate a
perspectivelor – datoratã în mare mãsurã culturilor de provenienþã diverse ale
participanþilor – dar ºi pregnanta deschidere „dialogalã“ a participanþilor, atitu-
dinea favorabilã spiritului critic ºi, prin acesta, „solidaritãþii ºtiinþifice bune“,
spiritul colegial ºi convivial al dezbaterilor – constituite toate deja într-o tradiþie,
aºa cum mi-am dat seama din cele trei ediþii la care am participat –, Congresul
mondial al ISUD din iulie a.c. poate fi considerat drept una dintre cele mai presti-
gioase manifestãri ºtiinþifice internaþionale, un veritabil cadru de decelare ºtiinþi-
ficã a punctelor de vedere originale ºi a perspectivelor filosofice celor mai rele-
vante pentru cercetarea problemelor complexe ale lumii de azi.

Gabriela Tãnãsescu
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