
INAUGURAREA LABORATORULUI DE SOCIOLOGIA ªI
GEOPOLITICA RELIGIILOR ÎN AULA ACADEMIEI ROMÂNE

Laboratorul de Sociologia ºi Geopolitica Religiilor ce funcþioneazã în cadrul
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al
Academiei Române a fost lansat în data de 31 octombrie 2017, în cadrul „Conferinþei
Dumnezeu îºi ia revanºa?“ ce a avut loc în Aula Academiei Române. Iniþiativa
acestui laborator aparþine profesorului Dan Dungaciu, sociolog ºi geopolitician
român, directorul ISPRI.

Conferinþa a fost deschisã de academicianul Victor Voicu, Secretar General
al Academiei Române prin discursul intitulat „Premise la geopolitica religiilor
azi. Quo vadis Europa?“, în care Domnia Sa a salutat idea creãrii acestui Laborator
ºi a subliniat rolul pe care acesta poate sã îl joace nu numai pentru viaþa academicã
ºi intelectualã din România, ci ºi pentru întreaga societate româneascã.

A urmat PS Varlaam Ploieºteanul, Episcop vicar patriarhal care în numele
Pãrintelui Patriarh Daniel a transmis felicitãri pentru inaugurarea Laboratorului.
„Apreciem aceastã iniþiativã întrucât societatea contemporanã extrem de com-
plexã se confruntã ºi cu aceste probleme de naturã religioasã… societatea româ-
neascã, dar nu numai, se confruntã cu un grav analfabetism religios“, a spus
reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române. Domnia sa a þinut sã exemplifice câteva
idei rãspândite în spaþiul public din cauza acestui fenomen ºi a subliniat faptul
cã „acest laborator pentru sociologia ºi geopolitica religiei vine sã creeze o alfa-
betizare din perspectivã religioasã, mai ales a tinerelor generaþii, ºi lucrul acesta
este foarte important“.

Au mai luat cuvântul pentru a sublinia importanþa pe care o are are Laboratorul
pentru viaþa publicã româneascã ºi pentru a arãta disponibilitatea de a participa la
activitãþile acestuia reprezentanþii altor culte reprezentate în România: ÎPS Ioan
Robu, Arhiepiscopul Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureºti,
Dr. Aurel Vainer, Federaþia Comunitãþior Evreieºti din România ºi Muftiului Iusuf
Murat, liderul Cultului Musulman din România.

La rândul sãu, academicianul Rãzvan Theodorescu, Preºedintele Secþiei de
Arte, Arhitecturã ºi Audiovizual a Academiei Române, a subliniat necesitatea
înfiinþãrii unui astfel de laborator iar Victor Opaschi, Secretarul de Stat pentru Culte,
ºi-a exprimat aprecierea faþã de ideea interacþiunii între specialiºtii în politicã ºi
cei din religie: „În contextul în care, atât la nivel european cât ºi naþional, feno-
menul religios este din ce în ce mai analizat din perspectivã interdisciplinarã, este de
o mare importanþã crearea unui astfel de centru de studii care sã reuneascã specia-
liºti în domenii conexe interacþiunii delicate ºi complexe dintre religios ºi politic.“
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În finalul conferinþei, profesorul Dan Dungaciu a prezentat câteva contribuþii
importante în domeniul geopoliticii contemporane. Domnia Sa a argumentat nece-
sitatea existenþei acestui laborator din perspectiva lipsei în România a unei insti-
tuþii specializate, care sã analizeze în mod echilibrat ºi competent problemele re-
ligioase cu incidenþã politicã, socialã, geopoliticã ºi care sã transmitã concluziile
cãtre cetãþeni, factorii politici ºi mediul academic.

La eveniment au fost prezenþi academicieni, reprezentanþi ai cultelor religi-
oase din România, profesori de ºtiinþe politice, teologie, filosofie ºi alte domenii
conexe.

Comunicãrile susþinute în cadrul acestei conferinþe vor fi publicate anul viitor
într-un volum editat de Laboratorul de sociologia ºi geopolitica religiilor.

LANSÃRI DE CARTE ALE
CERCETÃTORILOR ISPRI LA GAUDEAMUS

Adevenit deja o tradiþie ca Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
„Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române sã fie prezent cu rezultatele activitãþii
sale concretizate în volume individuale sau colective la Târgul de Carte Gaudeamus.
ªi în acest an, lucrãrile cercetãtorilor din cadrul ISPRI au fost lansate în prezenþa
unor personalitãþi ale vieþii intelectuale româneºti ºi a unui numeros public.

Astfel, vineri 24 noiembrie a fost lansatã lucrarea semnatã de Dan Dungaciu
ºi Petriºor Peiu publicatã la Editura Litera Reunirea. Realitãþi, costuri, beneficii,
în prezenþa autorilor ºi a invitaþilor acestora. Cartea, aºa cu au subliniat cei doi
autori propune „O discuþie lucidã, realistã, despre ce se petrece acum în stânga
Prutului ºi despre viitorul oamenilor de acolo“.

Sâmbãtã, 25 noiembrie au fost prezentate mai multe lucrãri publicate la
Editura ISPRI. Astfel, a lansat volumul Orwell – Intelectualul anti-intelectual,
care îi are ca autori pe Viorella Manolache ºi Ian Browne. Lansarea s-a bucurat
de prezenþa prof. univ. dr. Dan Dungaciu ºi a prof. univ. dr. Cãtãlin Ghiþã, din
cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii din Craiova.

A urmat lansarea cãrþii Simbol ºi recunoaºtere la Mircea Eliade. Semnificaþii
religioase, politice ºi estetice, Ediþia a II-a (revizuitã ºi adãugitã) semnatã de cer-
cetãtoarea ºtiinþificã dr. Lorena Stuparu. Evenimentul s-a desfãºurat în prezenþa
prof. univ. dr. pr. Wilhelm Dancã, Membru Corespondent al Academiei Române,
invitat ca specialist cu o lucrare de doctorat în filozofie despre sacru la Mircea
Eliade ºi a prof. univ. dr. Dan Dungaciu.

Cea mai recent apariþie editorialã semnatã de Henrieta Aniºoara ªerban Forme
simbolice ºi reprezentãri ale fenomenelor socio-politice a fost prezentatã de
academicianul Alexandru Boboc, prefaþator al lucrãrii, cercetãtorul independent
Ian Browne si cercetãtoarea ºtiinþificã III dr. Viorella Manolache, cu participarea
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autoarei ºi a directorului Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
„Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române.

Unul dintre proiectele fundamentale ale ISPRI – Enciclopedia operelor
fundamentale ale filosofiei politice. Contemporanii 2000-2017 a fost de asemenea
lansat în prezenþa coordonatorului general al proiectului CS I dr. Ion Goian, a
coordonatorilor prezentului volum CS II dr. Cristian-Ion Popa, CS II dr. Henrieta
ªerban ºi a autorilor, Lucian Dumitrescu, Ion Goian, Ana-Maria Iancu, Viorella
Manolache, Florin Müller, Cristi Pantelimon, Cristian-Ion Popa, Bogdan M.
Popescu, Lorena Stuparu, Henrieta ªerban, Gabriela Tãnãsescu, Enache Tuºa,
toþi cercetãtori ºtiinþifici în cadrul ISPRI. Au fost prezenþi ºi au vorbit despre
importanþa apariþiei acestui volum, directorul ISPRI Dan Dungaciu ºi prof. univ.
dr. Dumitru Borþun.

Alexandra Vasile
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