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liticii (Editura ªtiinþificã, 2000); Concepte, idei ºi analize politice (Editura Dio-
gene, 2000); Machiavelli, filosofo della politica (Città del Sole, Napoli, 2003);
Intelectualii ºi politica (Editura ISPRI, 2006). Peste 130 de studii ºi articole ºtiin-
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cerii (în colab. cu Paul Constantinescu) (1979); ªtiinþã ºi conducere (1984);
Dicþionar politic. Instituþiile democraþiei ºi cultura civicã (1993, 1996 ed. a II-
a); Geopolitica (1995, 1999 ed. a II-a); Prospectiva socialã (1999); Manage-
mentul politic (2006). Co-autor la 25 volume colective. Premiul Academiei Ro-
mâne „Simion Bãrnuþiu“ (1984).
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ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române. Sociolog specia-
lizat în geopoliticã, este autorul a numeroase studii ºi lucrãri de specialitate, între
care: Sociologia româneascã interbelicã în context european (2002), Naþiunea
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nalitãþi, precum Barbu Catargiu, Regele Carol I, Al. Marghiloman, Titu Maio-
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