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În anul 2018 România celebrează
împlinirea unui secol de la reunirea
într-un singur stat a românilor din
Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina,
Transilvania, Banat, Crișana și
Maramureș. Centenarul Marii Uniri
reprezintă un prilej deopotrivă pentru
a rememora faptele înaintașilor,
pentru a face bilanţul realizărilor și
neîmplinirilor din anii ce s-au scurs
de atunci și, mai ales, pentru a reflecta
împreună asupra valorilor care ne
leagă și asupra celor ce sunt de făcut
acum și în viitor pentru binele comun.
Atunci, ca și astăzi, Universitatea din
București și-a asumat un rol activ
în slujirea naţiunii române. Încă
de la înfiinţarea sa, Universitatea
din București a fost în prim-planul
acţiunilor de afirmare a conștiinţei
naţionale și a culturii române.
Membrii comunităţii academice a
Universităţii din București au militat
energic pentru unitatea naţională,
iar mulţi dintre ei au participat
direct, unii cu preţul vieţii, la Primul
Război Mondial și la acţiunile de
pregătire a actelor de unire din 1918.
De asemenea, profesori și absolvenţi
ai Universităţii din București
au acţionat pentru promovarea
intereselor naţionale la Conferinţa de
Pace de la Paris din 1919–1920 și apoi
pentru concretizarea instituţională,
economică și culturală a procesului
de unificare desfășurat sub stindardul
Marii Uniri.
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Astăzi, la fel ca și acum 100 de ani,
România se află la o răscruce a
istoriei sale. Diversitatea opiniilor
și a sensibilităţilor sociale a fost
considerabilă atunci și este poate
la fel de mare și în zilele noastre.
Universitatea din București
consideră că această diversitate
și dezbaterea intelectuală pentru
identificarea celor mai bune soluţii
reprezintă esenţa sistemului
democratic modern, pentru care
au optat înaintașii la 1918 și pentru
care se angajează ferm și membrii
comunităţii academice de azi.
Totodată, așa cum la finele Primului
Război Mondial realizarea idealului
naţional românesc a fost posibilă doar
prin convergenţa de valori și acţiune
cu marile puteri democratice ale
vremii, și în ziua de astăzi progresul
și securitatea naţională a României,
ca și concretizarea aspiraţiilor
la bunăstare și prosperitate ale
cetăţenilor săi, sunt strâns legate de
apartenenţa la Uniunea Europeană
și la NATO, de împărtășirea valorilor
democraţiei, statului de drept și
economiei libere.
Misiunea asumată prin Carta
Universităţii din București cuprinde,
alături de formarea unor specialiști
competenţi și responsabili pentru
o societate bazată pe cunoaștere și
de promovarea cercetării știinţifice
și a progresului cunoașterii, și
contribuţia la modernizarea

României prin „propunerea de
politici publice”, „prin inovare
tehnologică și comunicare publică
naţională și internaţională”. În acest
context, Universitatea din București
și-a lansat în ziua de 8 ianuarie 2018
programul de activităţi dedicate
celebrării Centenarului Marii Uniri
printr-o masă rotundă organizată
în colaborare cu Ambasada Statelor
Unite ale Americii cu tema President

Wilson’s Fourteen Points Speech
and the Rise of Nation-States in
Central and Eastern Europe. Pe
parcursul anului 2018 vor mai avea
loc dezbateri, conferinţe știinţifice
naţionale și internaţionale,
concursuri pentru elevi și studenţi,
lansări de publicaţii, expoziţii și
multe alte manifestări, menite să
cinstească pe înaintași și să stimuleze
pe contemporani.

Comitetul pentru Coordonarea Activităţilor Destinate Aniversării
Centenarului României la Universitatea din București
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MESE ROTUNDE
”President Wilson’s Fourteen Points Speech and the Rise of
Nation-States in Central and Eastern Europe” (deschiderea
programului Centenar UB)
Data: 8 ianuarie 2018
Loc: Sala ,,Constantin Stoicescu” a Palatului Facultăţii de Drept
Organizator: Universitatea din Bucureşti
Partener: Ambasada Statelor Unite ale Americii în România
Moderator: prof. univ. dr. Mircea Dumitru (Universitatea din București)
Participanţi: Abigail Rupp (adjunctul şefului misiunii diplomatice a Statelor Unite în
România), prof. univ. dr. Bogdan Aurescu (Universitatea din București), prof. univ. dr.
Adrian Paul Iliescu (Universitatea din București), lect. univ. dr. Alin Matei (Universitatea
din București), dr. Trygve Throntveit (Universitate din Minnesotta) și dr. Stephen Wertheim
(King’s College, Cambridge & Birkbeck, Universitatea din Londra)

• • •

Prima dezbatere dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918, masa rotundă
aduce faţă în faţă specialiști în istorie, relaţii internaţionale, știinţe politice,
drept și filosofie, personalităţi ale vieţii publice și reprezentanţi ai instituţiilor
statului. Discuţia va porni de la cele 14 puncte prin care Președintele Statelor
Unite ale Americii, Woodrow Wilson, enunţa în sesiunea comună a Congresului
din 8 ianuarie 1918 ţelurile Statelor Unite ale Americii pentru reinstaurarea
păcii la sfârșitul Primului Război Mondial. Unul dintre aceste puncte privea
dreptul la auto-determinare naţională și a stat la baza formării statelor
naţionale din Europa Centrală și Răsăriteană.

România Centenar: Identităţi şi crize, naţiunea şi ştiinţele ei
Data: 18 ianuarie 2018
Loc: Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Organizator: Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Moderator: conf. univ. dr. Darie Cristea (Universitatea din București)
Participanţi: prof. univ. dr. Sorin Antohi (Central European University, Budapesta), prof. univ.
dr. Zoltán Rostás (Universitatea din București), lect. univ. dr. Călin Cotoi (Universitatea din
București) și prof. univ. dr. Cosima Rughiniș (Universitatea din București)
• • •

Evenimentul aduce în discuţie amestecul de crize și oportunităţi pe care
proiectul de nation building făcut posibil de anul 1918 l-a pus, din punct de vedere
identitar, social, dar și economic, politic și administrativ, în faţa unei societăţi
românești profund schimbate faţă de ce fusese înainte de Primul Război
Mondial. Punctul central al mesei rotunde „România Centenar: Identităţi
și crize, naţiunea și știinţele ei” constă în studiul modului în care „proiectul
naţional” a fost gestionat printr-un instrumentar specific, concomitent
știinţific și imagologic, de știinţele interbelice ale naţiunii, dar și de lumea
știinţifică și culturală de după al Doilea Război Mondial.

Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial.
Oportunitate sau șansă ratată?
Data: 28 februarie 2018
Loc: Amfiteatrul „N. Iorga” al Facultăţii de Istorie
Moderator: prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (Universitatea din București)
Organizator: Facultatea de Istorie a Universităţii din București și Societatea de Știinţe
Istorice din România
Participanţi: prof. univ. dr. Liviu Maior, lect. univ. dr. Alin Matei, C.S. II dr. Cosmin Popa,
prof. univ. dr. Dumitru Preda, C.S. II dr. Radu Tudorancea

• • •

În multe ţări europene, Centenarul Primului Război Mondial a prilejuit apariţia
unui mare număr de publicaţii și cercetări, dintre care unele au îmbogăţit
substanţial cunoașterea istorică a acestui eveniment. Istoriografia română este
și ea la un moment al bilanţului și al auto-reflecţiei. Masa rotundă organizată la
Facultatea de Istorie a Universităţii din București își propune analiza celor mai
importante contribuţii pe această tematică, precum și evidenţierea limitelor
abordărilor existente.
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Centenarul Marii Uniri din perspectiva genului. Despre rolul şi
statutul femeilor în societatea românească la 1918
Data: 21 mai 2018
Loc: Sala „P.P. Negulescu” a Facultăţii de Știinţe Politice (str. Spiru Haret, nr. 8)
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Politice (Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse – CPES)
Partener: Şcoala Naţională de Studii Politice și Administrative
Moderator: prof. univ. dr. Ionela Băluţă (Universitatea din București)
Participanţi: prof. Maria Bucur (Indiana University Bloomington), prof. univ. dr. Mihaela Miroiu
(Școala Naţională de Știinţe Politice și Adminsitrative), Diana Mandache și Ștefania Mihăilescu

• • •

Masa rotundă propune o dezbatere a Centenarului Marii Uniri din perspectiva
genului. De la Ecaterina Teodoriu la acţiunile de caritate, de asistenţă medicală
sau la asociaţiile de femei și feministe, femeile au fost foarte prezente în
efervescenţa începutului de secol XX. Care sunt rolurile feminine și masculine
în societatea românească din anul 1918? Care era statutul social al femeilor? Care
este rolul idealului feminin în ideologia naţională și în ce fel complementaritatea
feminin/masculin este constitutivă în ideologia naţionalistă? Aceste întrebări
sunt teme esenţiale de reflecţie pentru o înţelegere nuanţată și completă a
Marii Uniri de la 1918, a Primului Război Mondial și a societăţii românești din
acea vreme.
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Unirea din 1918: Momente de istorie reală şi segmente de
istorie contrafactuală
Data: 11 octombrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Știinţe Politice (str. Spiru Haret, nr. 8)
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Politice
Moderator: conf. univ. dr. Florin Diaconu (Universitatea din București)
Participanţi: cadre didactice din cadrul facultăţilor de Ştiinţe Politice, Istorie și Litere ale
Universităţii din București, cercetători știinţifici, doctoranzi, masteranzi și studenţi.

• • •

Evenimentul se desfășoară în cadrul meselor rotunde anuale cu tema generală
„Înţelegerea, predarea şi învăţarea relaţiilor internaţionale”, implicând Cercul
de Relaţii Internaţionale şi Studii Strategice din cadrul Facultăţii de Știinţe
Politice a Universităţii din București, Centrul „Hans J. Morgenthau” şi alţi
parteneri. Miza centrală a mesei rotunde o constituie discutarea procesului
desăvârşirii unităţii naţionale româneşti, privit în special sub aspectul relaţiilor
internaţionale din epocă. Metoda propusă este cea a istoriei contrafactuale
sau virtuale (texte care au ca numitor comun faptul că pleacă de la întrebarea
„ce s-ar fi întâmplat dacă...?”). Un astfel de demers de explorare a trecutului
prin intermediul textelor de istorie alternative este ilustrat de lucrări cum ar
fi Virtual History: Alternatives and Counterfactuals, editat de Niall Ferguson,
(Penguin Books, Londra, 2011, apărut şi în limba română în 2013, la Polirom), care
grupează nouă eseuri scrise de cercetători şi cadre didactice de la universităţi
de prestigiu, inclusiv Oxford şi Cambridge. Lucrările prezentate în cadrul mesei
rotunde vor fi publicate după încheierea evenimentului într-un volum online.

1918: istorie, memorie, semnificaţie
Data: 5 noiembrie 2018
Loc: Sala de Lectură a Bibliotecii Facultăţii de Litere
Organizator: Facultatea de Litere
Parteneri: Facultatea de Istorie, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Ştiinţe Politice şi
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Moderatori: prof. univ. dr. Liviu Papadima (Universitatea din București), prof. univ. dr.
Bogdan Murgescu (Universitatea din București), prof. univ. dr. Emil Ionescu (Universitatea
din București)

• • •

Această masă rotundă intenţionează să prezinte momentul istoric al anului 1918
în lumini multiple şi alternative: ca fapt de memorie, ca fapt documentar, ca fapt
de semnificaţie artistică. În acest sens, sunt invitaţi să se exprime specialişti
ai Universităţii din Bucureşti din domenii diferite: istorie, memorialistică,
evocare literară, filosofie, politologie, jurnalism.
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CONFERINŢE
Ceremonia de deschidere a seriei de activităţi dedicate
sărbătoririi Centenarului României, organizată de
Universitatea din Bucureşti în colaborare cu profesorii şi
elevii din învăţământul preuniversitar
Data: 24 ianuarie 2018
Loc: Amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultăţii de Istorie
Organizator: Facultatea de Istorie
Participanţi: prof. univ. dr. Laurenţiu Vlad (Universitatea din București), conf. univ.
dr. Florentina Niţu (Universitatea din București), prof. univ. dr. col. Repez Filofteia
(Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”), lect. univ. dr. Buluc Ruxandra (Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”), prof. univ. dr. Anghel Andreescu (Academia de Poliţie),
dr. Alin Spânu (Universitatea din Bucureşti), lect. univ. dr. Alin Matei (Universitatea din
București), prof. univ. dr. Bogdan Teodorescu (Societatea de Știinţe Istorice din România),
dr. Dorin Stănescu și prof. dr. Ioana Rieber

• • •

Conferinţa reunește specialiști în istorie, relaţii internaţionale, studii de
securitate, elevi și profesori din liceele bucureștene și din alte judeţe ale
României. Evenimentul este însoţit de o expoziţie cu obiecte care au aparţinut
soldaţilor în timpul Primului Război Mondial. Expoziţia este organizată cu
sprijinul Asociaţiei de Reconstituire Istorico-Militară ,,Tradiţia Militară” și
oferă posibilitatea participanţilor de a afla mai multe detalii despre contextul
folosirii acestora. Cu această ocazie se lansează și concursul „Familia mea
în vremea Marelui Război și a Marii Uniri”. Proiectul, derulat de către
Universitatea din București și Societatea de Știinţe Istorice din România,
constă în desfășurarea unor activităţi dedicate recuperării istoriei locale a
perioadei 1914–1919. În acest sens, elevii vor fi implicaţi în cercetarea istoriei
locale, a istoriei familiei lor, vor colecţiona și digitaliza obiecte, documente,
fotografii de epocă, vor imortaliza monumentele locale dedicate Primului
Război Mondial și Marii Uniri. De asemenea, aceștia vor participa la un
concurs naţional care le va testa gradul de cunoaștere a evenimentelor din
anul 1918.
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Centenarul Unirii Basarabiei cu România. Puterea dreptului,
autodeterminare şi argumentele istorice
Data: 20 martie 2018
Loc: Sala „P. P. Negulescu” a Facultăţii de Știinţe Politice (str. Spiru Haret, nr. 8)
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Politice
Parteneri: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Ambasada Republicii Moldova la
Bucureşti
Participanţi: Excelenţa Sa, dl. Mihai Gribincea (Ambasadorul Republicii Moldova în
România); prof. univ. dr. hab. Gheorghe Bobână, prof. univ. dr. hab. Gheorghe Cojocaru,
prof. univ. dr. hab. Pavel Moraru, conf. univ. dr. hab. Nicolae Enciu (Institutul de Istorie al
AŞM); Andrei Cușco (Institutul de Cercetări al Universităţii din București); lect. univ. dr.
Alin Matei (Universitatea din București); prof. univ. dr. Radu Carp, conf. univ. dr. Cristina
Petrescu, asist. univ. dr. Cosmin Dogaru, conf. univ. dr. Armand Goșu, prof. univ. dr. Ligia
Livadă, conf. univ. dr. Victor Rizescu, prof. univ. dr. Ioan Stanomir, prof. univ. dr. Florin
Ţurcanu (Facultatea de Știinţe Politice a Universităţii din București)

• • •

Unirea Basarabiei cu România din data de 27 martie 1918 nu a beneficiat în
ultima perioadă de atenţia autorităţilor din România şi Republica Moldova,
fiind considerată o parte secundară a reunirii provinciilor istorice româneşti în
Statul Unitar desăvârşit în 1918. Manifestările oficiale sau reuniunile ştiinţifice
planificate pentru 2018 confirmă această tendinţă. În acest context, o conferinţă
internaţională privind actul de la 27 martie 1918 se impunea cu necesitate. Acest act
a reprezentat manifestarea voinţei libere a reprezentanţilor legitimi ai populaţiei
din Basarabia, fiind prima expresie a principiului autodeterminării enunţat cu
doar câteva luni mai devreme. Conferinţa îşi propune să analizeze circumstanţele
istorice ale actului de la 27 martie 1918, în contextul evoluţiilor interne şi
internaţionale, precum şi consecinţele acestui act, inclusiv problema recunoaşterii
pe plan internaţional a unificării Basarabiei cu România. Evenimentul va beneficia
de expertiza specialiştilor în ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi istorie ai
Universităţii din Bucureşti, precum şi de cea a cercetătorilor de la Institutul de
Istorie al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova.

Educaţie, sport şi sănătate – Un secol de performanţă
Data: 23 martie 2018
Loc: Sala ,,Constantin Stoicescu” a Palatului Facultăţii de Drept
Organizator: Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

• • •

Evenimentul își propune evidenţierea performanţelor știinţifice în domeniul
Știinţei Sportului și Educaţiei Fizice, precum și în domeniile interdisciplinare
conexe, atât pe plan naţional, cât și internaţional. Invitaţii vor fi personalităţi
din ţară și străinătate, reprezentanţi ai universităţilor de renume din Europa
și ai forurilor de specialitate, precum Federation Internationale d’Education
Physique (FIEP) și Consiliul Știinţei Sportului din România. Tema principală
vizează rolul și importanţa educaţiei fizice și sportului universitar în ultimul
secol, precum și tendinţele de progres ale domeniului.

100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România – 100 de ani de la
concertele lui George Enescu în Chișinău
Data: 27 martie 2018
Loc: Aula Magna a Facultăţii de Drept
Organizator: Universitatea din București
Parteneri: Universitatea Naţională de Muzică din București, Asociaţia Ars Historica și
Revista Historia
Participanţi: prof. univ. dr. Mircea Dumitru, lect. univ. dr. Marius Diaconescu, lect. univ. dr.
Andrei Florin Sora (Universitatea din București) și Ion M. Ioniţă (revista Historia)

• • •

Participanţii vor provoca audienţa la o dezbatere pe tema istoriei Unirii
Basarabiei cu România. Asfel, în cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte
precum „De ce un ziarist, Pantelimon Halippa, și un boier, Vasile Stroescu,
au lansat mișcarea naţională din Basarabia în Martie 1917?”, „Ardelenii în
Basarabia – catalizator al mișcării naţionale la Chișinău: Onisifor Ghibu, Ion
Mateiu și ... viitorul profesor al Universităţii din București, Andrei Oţetea”,
„Istorie și mit despre rolul Armatei Române în înfăptuirea Unirii Basarabiei”,
„România sau Ucraina? O singură opţiune pentru politicienii din Chișinău în
Martie 1918” sau „Unde s-a decis Unirea Basarabiei – la Chișinău, la Iași sau la
Berlin?”. De asemenea, în cadrul conferinţei va avea loc și un concert susţinut
de Constantin Mușat, vioară (Lăutarul, din suita Impresii din copilărie de
George Enescu), Iulia Lupaș, flaut și Gabriela Streche, pian (Cantabile și
Presto, de George Enescu), Mihail Ghiga, vioară și Oana Pascu, pian (Follia, de
Arcangelo Corelli).

Efectele Marii Uniri asupra libertăţilor religioase ale
baptiştilor din România
Data: 17 aprilie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Teologie Baptistă
Organizator: Facultatea de Teologie Baptistă
Parteneri: Institutul Teologic Baptist şi Fundaţia Providenţa
Participanţi: cadre didactice, cercetători știinţifici, doctoranzi, masteranzi și studenţi

• • •

Evenimentul vizează modul în care, în urma Marii Uniri, libertăţile religioase
care au existat în Transilvania au fost asimilate în România. Conferinţa va
avea forma unei dezbateri în cadrul căreia se va evoca personalitatea lui
James Rushbrooke, Secretar General al Alianţei Mondiale Baptiste. Acesta
a fost angajat într-o serie de demersuri pentru obţinerea drepturilor
comunităţii de credincioși baptiști din România. Obiectivul acestei
dezbateri este înţelegerea importanţei pe care libertatea religioasă o are
pentru o democraţie în dezvoltare, precum și a demersurilor întreprinse în
vederea obţinerii acesteia. Cu ocazia conferinţei va fi prezentat și volumul
Rolul lui James Henry Rushbrooke în obţinerea libertăţii religioase pentru
credincioșii baptiști din România între anii 1907–1947, semnat de dr. Marius
Silveșan și Vasile Bel.
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Ciclul de prelegeri ale Facultăţii de Litere
Ciclul de prelegeri organizat de Facultatea de Litere a Universităţii din
București în primăvara și toamna anului 2018, pentru sărbătorirea unui veac
de la Marea Unire, reunește specialiști din domeniile istoriei, antropologiei
culturale și istoriei artei. Cu instrumentele specifice acestor discipline, invitaţii
(Adrian Majuru, Vlad Bedros, Ada Hajdu, Cătălin D. Constantin și Sorin
Antohi) vor încerca să surprindă aspecte ale fizionomiei spaţiului românesc din
primele două decenii ale secolului XX. Vor fi discutate teme legate de memorie,
identitate culturală, elemente distinctive ale artei românești în context
european, construcţia unui stil naţional în arhitectură. Fiecare conferinţă va
dura o oră și va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.
• • •

• Ce e un lider? – invitat Adrian Majuru
Data: 16 aprilie 2018
• Arta ne-a unit? (Dis)continuităţi în perioada medievală pe teritoriul României –
invitat Vlad Bedros
Data: 9 mai 2018
• Stilul naţional în arhitectură înainte şi după 1918 – invitat Ada Hajdu
Data: 16 mai 2018
•În Balcani, dincolo de ieri. Pași antropologici pe urmele unor fotografii vechi de o sută
de ani – invitat Cătălin D. Constantin
Data: 24 octombrie 2018
• România Mare: idee, istorie, memorie – invitat Sorin Antohi
Data: 7 noiembrie 2018

Understanding Transitions VI – ”Mediatizing Memory:
History and Its Mediatic Construction”
Data: 11–12 mai 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Drept
Organizator: Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Comitet știinţific: prof. univ. dr. Camelia Beciu (Universitatea din București), prof. univ. dr.
Mihai Coman (Universitatea din București), prof. Piotr Chruszcsewski (Universitatea din
Wroclaw, Polonia), prof. Peter Gross (Universitatea din Tennessee), prof. univ. dr. Mirela
Lazăr (Universitatea din București), conf. univ. dr. Mădălina Moraru (Universitatea din
București), conf. univ. dr. Antonio Momoc (Universitatea din București), conf. univ. dr.
Mirela Murgescu (UB), prof. Dana Popescu-Jourdy (Universitatea Lyon 2, Franţa), prof.
Elizabeth Vercher (Universitatea Lyon 2, Franţa)
Comitet de organizare: conf. univ. dr. Camelia Cmeciu (Universitatea din București),
conf. univ. dr. Raluca Radu (Universitatea din București), lect. univ. dr. Alexandra Bardan
(Universitatea din București), lect. univ. dr. Ionuţ Butoi (Universitatea din București),
lect. univ. dr. Antonia Matei (Universitatea din București), lect. univ. dr. Dan Podaru
(Universitatea din București), lect. univ. dr. Natalia Vasilendiuc (Universitatea din
București), Oana Călin (doctorand), Mihai Dragnea (doctorand), Codruţa Tomșa (student),
Bianca Tănăsescu (student), Adelina Sahlean (student).

• • •

Conferinţa internaţională “Mediatizing Memory: History and Its Mediatic
Construction” este unul dintre evenimentele iniţiate de Facultatea de
Jurnalism și Știinţele Comunicării pentru a marca Centenarul Marii Uniri din
1918. Celebrările și comemorările sunt o componentă esenţială a memoriei
colective, ele devenind rezultatul unor procese interactive de fabricare a
memoriei colective, procese în care mass-media joacă un rol esenţial. În aceste
momente este (re)modelat comportamentul instituţiilor și al grupurilor (de la
profesioniștii din mass-media la supravieţuitorii evenimentelor sau urmașii
lor). Conferinţa oferă tinerilor doctoranzi și cercetătorilor experimentaţi
ocazia dialogului știinţific într-un context interdisciplinar în jurul unor teme
legate de memory studies și mediatizare: probleme teoretice și metodologice;
reconstrucţia mediatizată a evenimentelor istoriei naţionale; ritualuri
politice, sociale și culturale ca media events; politicile contestării memoriei;
memoria organizaţională ca o practică a comunicării; memoria digitală:
tendinţe și provocări; moștenirea culturală: muzeele virtuale ca hypertext;
reprezentarea vizuală a istoriei în online. Comunicările vor fi prezentate
în limbile engleză și franceză și vor fi publicate în revistele știinţifice ale
Facultăţii de Jurnalism și Știinţele Comunicării.

11

Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la realizarea Marii
Uniri
Data: 29 mai 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
Organizator: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
Parteneri: Trinitas TV, Radio Trinitas, Ziarul Lumina şi Centrul de presă „Basilica” al
Patriarhiei Române
Participanţi: cadre didactice, cercetători, doctoranzi

• • •

Comunicările prezentate în cadrul conferinţei se concentrează pe teme precum:
implicarea Bisericii în păstrarea şi promovarea valorilor spiritualităţii ortodoxe
româneşti după făurirea Statului Naţional Unitar Român (înfiinţarea de şcoli,
tipografii, bolniţe, spitale, orfelinate, azile etc.); rolul mănăstirilor, al vetrelor de
formare duhovnicească şi al pelerinajelor în menţinerea unităţii de credinţă şi
de neam; Facultăţile de Teologie ca factori de cultură şi de promovare a unităţii
de credinţă şi neam; evoluţia teologiei ortodoxe românești după anul 1918,
îmbogăţirea legăturilor de colaborare între Facultăţile de Teologie din cele trei
provincii; contribuţia Bisericii la promovarea conştiinţei naţionale a poporului
român şi la făurirea statului român unitar modern: rolul Bisericii Ortodoxe la
realizarea unităţii de credinţă şi de neam; personalităţi bisericești militante
pentru unitatea credinţei şi a neamului; ideea unităţii naţionale reflectată în
predici, cuvântări şi scrieri ale ierarhilor, clericilor, monahilor şi mirenilor;
educaţia pentru unitate şi demnitate naţională – o şansă pentru o cooperare
internaţională benefică: limba română liturgică şi circulaţia tipăriturilor
ortodoxe în provinciile româneşti, ca element al unităţii de credinţă şi de neam;
chipuri de ierarhi şi preoţi care au avut un rol important în desăvârşirea unirii
naţionale şi bisericeşti la nivelul tuturor instituţiilor şi reflectarea activităţii şi
lucrării lor astăzi. Aceste comunicări, dar și alte studii, vor fi reunite în volumul
Lumini de Centenar.

”Borders, Boundaries, Territories: Creating and Reshaping
Collective Identities” – Conferinţa Şcolii Doctorale în Istorie
Data: 8–9 iunie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Istorie
Organizator: Școala Doctorală a Facultăţii de Istorie
Participanţi: doctoranzi, cadre didactice, cercetători știinţifici, masteranzi

• • •

În contextul împlinirii a 100 de ani de la reîntregirea teritorială a României
și a sfârșitului Primului Război Mondial, care a adus după sine disoluţia
imperiilor și constituirea statelor naţionale, conferinţa își propune să dezbată
noţiunile de graniţe și frontiere din perspectiva forţei lor modelatoare istoricoculturale. Conferinţa reprezintă atât o oportunitate de a marca Centenarul, cât
și o platformă de a pune în discuţie impactul pe care modificarea graniţelor,
în general, îl are asupra conștiinţei colective a unui popor sau a imaginii și
poziţionării individului în istorie și societate. Subiectele abordate vor implica,
printre altele, crearea și destrămarea statelor și a imperiilor, pierderile sau
expansiunea teritorială, procesul de negociere și tratatele de pace, separatismul,
moștenirea violenţei în chestiuni teritoriale, fluiditatea graniţelor, impactul
economic al graniţelor sau alte aspecte socio-culturale.
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„100 de ani de învăţământ de fizică în România” – ediţie
aniversară a Conferinţei știinţifice anuale a Facultăţii de Fizică
Data: 22 iunie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Fizică
Organizator: Facultatea de Fizică
Participanţi: cadre didactice, cercetători știinţifici, doctoranzi, masteranzi, studenţi

• • •

În cadrul Conferinţei știinţifice anuale a Facultăţii de Fizică, pusă sub egida
Centenarului, pe lângă sesiunile specializate, se va desfășura și una cu
tematică deosebită, dedicată învăţământului din domeniul fizicii de la Academia
Domnească întemeiată de Constantin Brâncoveanu, precum și evoluţiei
acestuia de-a lungul timpului până la realizarea Marii Uniri, dar și după 1918.
Un moment important al acestei istorii a fost perioada în care și-a desfășurat
activitatea academicianul, profesorul și rectorul Universităţii din București,
Horia Hulubei, a cărei personalitate va fi evocată și cu această ocazie.
Totodată, profesori emeriţi ai facultăţii, precum Ioan Ioviţ Popescu, Constantin
Plăviţu, Călin Beșliu, Victor Gheorghe, Voicu Grecu, Iancu Iova, Gheorghe
Ciobanu, Athanasie Truţia vor rememora anii propriei ucenicii, alături de
dascălii lor, dar și momentele de împlinire ale carierei pe care au avut-o.
Facultatea de Fizică propune și o expoziţie de lucrări de specialitate, în care
se vor regăsi: un volum al primului fizician membru al Academiei Române,
profesorul Emanoil Bacaloglu, buletine ale Societăţii Române de Fizică, ghiduri
pentru studenţi din anii 1920–1930 etc.

Un proiect de Unire: 1770
Data: iunie 2018
Loc: Casa Universitarilor
Organizator: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Conferenţiar: prof. univ. dr. habil. Ileana Mihăilă
• • •

Subiectul conferinţei îl reprezintă o atestare a proiectului politic al Unirii
de secol XVIII, sub pana politologului francez Charles-Léopold Andreu de
Bilistein, redactat în decembrie 1770, la Iași, și conservat actualmente la
Biblioteca Naţională de Stat din Moscova. El a fost publicat parţial de prof.
univ. dr. habil. Ileana Mihăilă și Alexandre Stroev (Universitatea Paris III) în
Franţa (1998), apoi integral în România (2001), fiind tradus ulterior de istoricul
Marian Coman în „Călători străini despre Ţările Române, Supliment I (2011)”.
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Totodată, proiectul face obiectul unei serii de studii completate ulterior de
prof. univ. dr. habil. Ileana Mihăilă prin cercetări privind publicaţiile franceze
în mediile academice din secolul al XVIII-lea privind unitatea Ţărilor Române.

„Economie și societate în România sec. al XX-lea”– secţiune a
”International Conference on Economics and Administration
(ICEA)”
Data: 27–29 septembrie 2018
Loc: Sala „Petre Antonescu” a Palatului Facultăţii de Drept
Organizator: Facultatea de Administraţie și Afaceri
Participanţi: cadre didactice și cercetători știinţifici de la Universitatea din București,
Academia de Studii Economice, precum și de la alte instituţii de învăţământ superior care au
profil economic din România
• • •

Secţiunea își propune să rememoreze care au fost temele majore ale gândirii
economice românești de-a lungul ultimului secol, dinamica acestora, precum
și dezbaterile asupra rolului statului în economie. De asemenea, va fi acordat
un spaţiu important discuţiilor privind raporturile dintre capitalism – piaţă,
respectiv socialism – piaţă, aşa cum s-au conturat acestea în societatea
românească de după Marea Unire. Dezbaterile vor fi animate de cadre didactice
și cercetători din cadrul Universităţii din București, Academiei de Știinţe
Economice din București, dar și din cadrul altor universităţi din România.
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România 100. Contribuţia Bisericii Catolice la realizarea
Marii Uniri
Data: 19–20 octombrie 2018
Loc: sediul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică
Organizator: Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Parteneri: Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Episcopia Romano-Catolică
de Iaşi, Arhiepiscopia Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma de la Blaj, Arhiepiscopia
Romano-Catolică de Alba Iulia şi Episcopia Romano-Catolică de Chişinău – Republica
Moldova.
Participanţi: cadre didactice, cercetători știinţifici și doctoranzi de la Facultatea de Teologie
Romano-Catolică a Universităţii din București, de la Facultatea de Teologie RomanoCatolică a Universităţii „A. I. Cuza” din Iași, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică și
de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
• • •

Personalităţi ale chimiei româneşti în ultimul secol
Seria de conferinţe este dedicată principalelor personalităţi care au contribuit
la dezvoltarea chimiei româneşti, învăţământului academic și cercetării în acest
domeniu al știinţei din România. Personalităţi actuale ale chimiei românești
din București, Cluj, Iași și Timișoara vor prezenta Școlile de Chimie din centrele
universitare respective în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie.
• • •

• Invitaţi conf. univ. dr. Vlad Chiriac (Facultăţile de Chimie, Biologie și Geografie ale
Universităţii de Vest din Timişoara) și prof. univ. dr. Vasile Pârvulescu (Facultatea de Chimie
a Universităţii din Bucureşti)
Data: 26 octombrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Chimie
• CHIMIȘTI FIZICIENI ÎN UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI – Invitaţi prof. univ.
dr. Ionel Mangalagiu (Facultatea de Chimie a Universităţii „A. I. Cuza” din Iași), prof. univ.
dr. Aurel Pui (Facultatea de Chimie a Universităţii „A. I. Cuza” din Iași) și conf. univ. dr.
Constantin Mihailciuc (Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti)
Data: 22 noiembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Chimie
• Invitaţi acad. Cristian Silvestru (Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca), acad. Marius Andruh (Facultatea de Chimie a Universităţii
din București) și prof. univ. dr. Victor David (Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti)
Data: 7 decembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Chimie
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Faţa văzută și nevăzută a filosofiei românești în ultima sută de ani
Data: 16–17 noiembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Filosofie
Organizator: Facultatea de Filosofie
Participanţi: cadre didactice, cercetători știinţifici, doctoranzi

• • •

Tematica acestei conferinţe privește modul în care s-a configurat filosofia
românească în ultima sută de ani în relaţie cu transformările politice prin care a
trecut societatea românească și schimbările în filosofie în plan universal. În acest
context, comunicările ce vor fi prezentate în conferinţă vor pune în lumină aspecte
ale filosofiei românești din această periodă mai puţin cunoscute și studiate sau
chiar rămase în afara luminii publice și academice, alături de acele elemente care
sunt considerate într-un fel sau altul cruciale pentru tradiţia acesteia.
O parte din aceste intervenţii vor fi publicate într-un număr special al „Analelor
Universităţii din București. Seria Filosofie” (1 / 2019).

Geografia românească în Anul Centenar – Conferinţa anuală
a Facultăţii de Geografie
Data: 17–18 noiembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Geografie
Organizator: Facultatea de Geografie
Participanţi: peste 150 de cadre didactice și cercetători știinţifici de la Universitatea
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Lausanne (Elveţia), Universitatea Grenoble (Franţa), Universitatea Constantine (Algeria),
Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova), Institutul de Geografie al Academiei
Române, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din
Timișoara, Universitatea din Oradea, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea
din Suceava, Universitatea din Craiova, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Institutul
de Pedologie, Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor și Universitatea din București.
• • •

Conferinţa este evenimentul știinţific tradiţional organizat anual de Facultatea
de Geografie a Universităţii din București. În 2018 va fi pusă sub egida
Centenarului, tocmai de aceea una dintre temele sale importante va fi dedicată
evoluţiei știinţei geografice în România după marea Unire. Conferinţa, cu
participare internaţională, va acoperi o gamă variată de subiecte, precum
geomorfologie aplicată; GIS și geo-tehnologii; dinamici recente și schimbări în
procesele teritoriale, socio-economice și de mediu; peisajul – relaţia dintre peisaj
și practicile de mediu; ecologie urbană; monitorizare a vremii și a climei pentru
reducerea impactului și a efectelor; apă – societate – mediu; geografie didactică.

1918 și reconfigurarea Europei Centrale și de Est/ 1918 and the
Remaking of Central-Eastern Europe
Data: 22–24 noiembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Istorie
Organizator: Facultatea de Istorie
Parteneri: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi şi Ministerul Afacerilor Externe
• • •

Conferinţa se adresează specialiștilor din Europa și Statele Unite, cu accent asupra
unei ample participări regionale, având în vedere că tematica urmărită vizează
o zonă ce se întinde din Finlanda până în Turcia. Evenimentul va reuni cele mai
recente cercetări legate de impactul Marelui Război asupra Europei Centrale și de
Est. La 100 de ani de la finalul Primului Război Mondial suntem mai bine poziţionaţi
să-i analizăm consecinţele regionale și globale. De fapt, 1918 a reprezentat un punct
de cotitură, dezlănţuind forţe care au modelat într-o manieră dramatică regiunea.
Abordarea din această perspectivă este esenţială pentru a înţelege drumul dificil al
românilor către realizarea întregirii naţionale, dar mai ales pentru a oferi explicaţii
pentru transformarea monumentală a Europei în secolul XX. Prin diversitatea de
expertiză pe care își propune să o mobilizeze, conferinţa vizează să plaseze procesul
de unificare a României în contextul european contemporan, să scoată în evidenţă
interacţiunea dintre politicile Marilor Puteri și actorii locali, precum și conexiunile
politică internă-politică externă.
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Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire
Data: 22–24 noiembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Drept
Organizator: Facultatea de Drept
Participanţi: cadre didactice de la Facultatea de Drept a Universităţii din București,
Facultatea de Drept a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga”
din Sibiu, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept a
Universităţii din Craiova și Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

• • •

În intervenţiile lor, participanţii vor prezenta opera de unificare legislativă în
provinciile unite cu ţara în anul 1918, precum și evoluţia dreptului românesc
în epocile istorice care au urmat. Comunicările vor fi reunite într-un volum
care va apărea în anul 2019, anul în care Facultatea de Drept a Universităţii din
București va aniversa 160 de ani de la înfiinţare.

Lecţia de Istorie – România după Marea Unire
Data: 23 noiembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Chimie
Organizator: Facultatea de Chimie
Invitat: prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (Facultatea de Istorie a Universităţii din București)

• • •

În cadrul conferinţei vor fi prezentate problemele și opţiunile cu care s-a
confruntat România în anii 1918–1923 și semnificaţia lor pentru evoluţia
ulterioară a ţării. De asemenea, va fi schiţat bilanţul dezvoltării României la 100
de ani de la Marea Unire.

Dezbaterea „La Centenar. Recitind secolul României Mari” la
Universitatea din București
Data: 6 decembrie 2018
Loc: Sala „Constantin Stoicescu” a Palatului Facultăţii de Drept
Partener: Institutul de Cercetare al Universităţii din București
Organizator: Fundaţia „Republica Literelor”
Participanţi: prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președintele Societăţii de Știinţe Istorice
din România, Teodor Baconschi, ambasador, Alina Pavelescu, istoric și director adjunct
la Arhivele Naţionale ale României, prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu și prof. univ. dr. Ioan
Stanomir, cadre didactice la Universitatea din București
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• • •

Evenimentul va avea drept punct de plecare cartea „La Centenar”, publicată de
Ioan Stanomir în 2018 la Editura Humanitas. Dezbaterea va porni de la premisa
conform căreia comemorarea Centenarului trebuie să devină un prilej de
analiză și evaluare, în primul rând în comunitatea celor care sunt responsabili
pentru viaţa academică și intelectuală, dar și pentru climatul de opinie publică
din România mileniului trei. Secolul care ne desparte de anul 1918 s-a dovedit
tulbure, accidentat și tragic, iar lecţiile sale sunt pentru cei de astăzi mai mult
decât o realitate îndepărtată – sunt materia din care ne croim viitorul.

Dezbaterea „România la 100 de ani: evaluări instituţionale și
proiecţii de viitor”
Data: 13 decembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Sociologie
Organizator: Institutul de Cercetare al Universităţii din București
Partener: Fundaţia „Republica Literelor”
Participanţi: prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din București, prof.
univ. dr. Marian Preda, președintele Senatului Universităţii din București, conf. univ.
dr. Cătălin Avramescu, prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu, prof. univ. dr. Marian Zulean
(Universitatea din București), prof. univ. dr. Dragoș Paul Aligică (Universitatea din
București și Universitatea „George Mason” din Virginia), Tamara Cărăuș (Institutul de
Cercetare al Universităţii din București), prof. univ. dr. Lucian Croitoru (Academia de
Studii Economice din București) și prof. univ. dr. Adrian Miroiu (Școala Naţională de
Studii Politice și Administrative din București)

• • •

România Centenară necesită o evaluare realistă a modului în care societatea
și instituţiile sale se prezintă la începutul noului mileniu: momentul este un
bun prilej de analiză și de evaluare în comunitatea celor care sunt responsabili
pentru viaţa academică, intelectuală, dar și pentru climatul de opinie publică
din România. Astfel, ICUB își propune o discuţie cu publicul despre societatea
românească contemporană și despre scenariile sale de viitor. Discuţia va
avea ca punct de plecare câteva argumente prezentate de profesorul Adrian
Miroiu în lucrarea sa Fuga de Competiţie. O perspectivă instituţională asupra
societăţii românești și va continua un panel moderat de profesorul Mircea
Dumitru, rectorul Universităţii din București.
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CONCURSURI
Concurs de istorie pentru elevi „Familia mea în vremea
Marelui Război şi a Marii Uniri (1914–1918)”
Data: ianuarie–iunie 2018
Organizator: Societatea de Ştiinţe Istorice din România
Partener: Universitatea din Bucureşti

• • •

Concursul se adresează elevilor din clasele a VIII-a – a XII-a și constă în derularea
unor activităţi dedicate recuperării istoriei locale a perioadei 1914–1919, în
contextul participării fiecărei comunităţi în Primul Război Mondial și mai apoi
la realizarea Marii Uniri. În acest sens, elevii vor fi implicaţi în cercetarea istoriei
locale, a istoriei familiei lor, vor colecţiona și digitaliza obiecte, documente,
fotografii de epocă, vor imortaliza monumentele locale dedicate Primului Război
Mondial și Marii Uniri. De asemenea, elevii vor studia istoria Marelui Război și a
Marii Uniri și vor participa și la concursuri dedicate acestei activităţi. Activităţile
vor fi monitorizate și jurizate la nivel judeţean și naţional. Detalii suplimentare
despre concursul de istorie pentru elevi „Familia mea în vremea Marelui Război
şi a Marii Uniri (1914–1918)” pot fi consultate la www.ssir.ro/program-centenar.

Concurs de istorie vizuală pentru elevii din învăţământul
preuniversitar „Anul 1918 în istoria Românilor” şi expoziţie
cu o selecţie a lucrărilor premiate
Data: martie–iunie 2018
Organizator: Facultatea de Istorie

• • •

Proiectul își propune să aducă mai aproape de elevi un moment important din
istoria românilor, într-o manieră care să pună în valoare abilităţile creative ale
generaţiilor actuale de elevi și care să-i provoace să reflecteze într-o manieră
personală asupra trecutului. Pentru a participa la concurs, elevii sunt invitaţi să
realizeze următoarele forme de creaţie vizuală: fotografie, desen, pictură, grafică
sau videoclip. Acestea trebuie să prezinte semnificaţia/relevanţa pentru generaţia
de astăzi a Marii Uniri din 1918. Detalii suplimentare despre concursul de istorie
vizuală pentru elevii din învăţământul preuniversitar „Anul 1918 în istoria
Românilor” pot fi consultate la www.istorie.unibuc.ro/centenar.
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EXPOZIŢII
Expoziţie cu tema „Regina şi frontul”
Data: 26–28 aprilie 2017
Loc: Holul de Marmură al Facultăţii de Litere
Organizator: Facultatea de Litere
Parteneri: Muzeul Literaturii Române şi Fundaţia România Culturală

• • •

Expoziţia va cuprinde 20 de panouri în care este reprezentată Regina
Maria a României în perioada Marelui Război. Vor fi prezentate imagini de
epocă cu Suverana noastră în spitale de campanie, la cantinele sociale, pe
front, decorând soldaţii, dar și în tranșee. Imaginile provin de la partenerii
proiectului: Statul Major General al Armatei, Arhivele Naţionale ale Statului,
Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I”.

Expoziţie de desene ale Mons. Vladimir Ghika, martir al
credinţei şi slujitor al neamului
Data: iunie–august 2018
Loc: Muzeul Naţional de Artă al României
Co-organizator: Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Partener: Muzeul Naţional de Artă al României
• • •

Expoziţia de fotografii „Imaginea Chimiei în anul Centenar”
Data: 26 octombrie 2018 (vernisaj); expoziţia va fi deschisă în perioada octombrie –
decembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Chimie
Organizator: Facultatea de Chimie

• • •

În cadrul expoziţiei, deschise în perioada octombrie – decembrie 2018, studenţii,
alumnii și cadrele didactice ale Facultăţii de Chimie vor expune fotografii din
arhive personale.
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Expoziţie fotografică „Franţa în imagini – 1918–2018”
Data: octombrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Știinţe Politice
Organizator: Fundaţia Ecologică „Floare de Colţ” a elevilor de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”
Parteneri: Facultatea de Știinţe Politice a Universităţii din București și BRD

• • •

La masa rotundă pentru lansarea expoziţiei vor fi invitaţi reprezentanţi
ai Institutului Francez din România, ai Agenţiei Universitare pentru
Francofonie (AUF), precum și cadre didactice ale Facultăţii de Știinţe
Politice și ale Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din București.
Expoziţia cuprinde, pe de o parte, imagini de pe frontul nord-estic al
Franţei, regiuni învecinate cu Reims, la finele Primului Război Mondial.
Imaginile sunt scan-urile unor cărţi poștale autentice, cu o vechime de
aproximativ 100 de ani. A doua parte a expoziţiei valorifică principalele
stiluri arhitecturale din Franţa, prin panorame înfăţișând unele dintre cele
mai importante monumente reprezentative pentru respectivele stiluri.
Alternarea lor cu scene din război dorește să pună în lumină trecutul care
rezistă la încercările vremurilor. Prin alăturarea unor imagini de acum 100
de ani cu imagini actuale ale acelorași locuri, expoziţia invită la o reflecţie
asupra trecutului, dorind să atragă atenţia asupra importanţei conservării
patrimoniului cultural.

Expoziţie „Universitatea şi universitarii în contextul Marelui
Război și al Unirii din 1918”
Data: 12 decembrie 2018 (vernisaj)
Loc: Muzeul Universităţii din Bucureşti
Organizator: Facultatea de Istorie și Muzeul Universităţii din Bucureşti
Parteneri: Arhivele Naţionale, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul de Istorie al
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Muzeul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi

• • •

Expoziţia își propune ca, în colaborare cu Arhivele Naţionale și Muzeul
Naţional de Istorie a României, să prezinte situaţia universitarilor bucureșteni
în contexul Marelui Război și la sfârșitul acestuia. Ulterior, această expoziţie
poate fi digitalizată și păstrată pe site-ul Muzeului Universităţii. Totodată,
documentarea realizată în jurul acestui subiect poate constitui baza unui
Dicţionar al universitarilor în Marele Război, ca instrument de lucru util
tuturor cercetătorilor români și străini care studiază Primul Război Mondial,
dar și subiecte precum istoria instituţională sau istoria intelectualităţii.
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SPECTACOLE
Concert de orgă în cinstea făuritorilor Marii Uniri
Data: 15 aprilie 2018
Loc: Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti
Co-organizator: Facultatea de Teologie Romano-Catolică
• • •

Concert de muzică sacră (cor şi orchestră) în cinstea
făuritorilor Marii Uniri
Data: 29 noiembrie 2018
Loc: Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti
Co-organizator: Facultatea de Teologie Romano-Catolică
• • •
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Spectacol aniversar: „România – un secol de tradiţie şi cultură”
Data: 6 decembrie 2018
Loc: Aula Magna a Facultăţii de Drept
Organizator: Departamentul de Educaţie Fizică și Sport și Facultatea de Istorie

• • •

La spectacol vor participa studenţi ai Universităţii din București cu diverse
momente artistice, printre care: cor, balet, majorete, muzică folk, haiducească,
populară și patriotică, dans popular și sportiv. În cadrul evenimentului va
fi susţinut și un moment pregătit de Facultatea de Istorie a UB. Spectacolul
„România – un secol de tradiţie și cultură” se adresează publicului larg, iar
intrarea este liberă.

Centenar România Mare: Recital de muzică românească
Data: 11 decembrie 2018
Loc: Casa Universitarilor
Organizator: Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Interpreţi: lect. univ. dr. Alina Bottez (soprană), Ieronim Buga (pian)

• • •

Programul va include piese de compozitori precum George Enescu, Paul
Constantinescu, Mihail Jora, Sabin Drăgoi sau Nicolae Bretan, pe versurile
lui Mihai Eminescu, Tudor Arghezi și Ion Pillat.

ATELIER
Naşterea unei noi elite: profesionalizarea politicii româneşti
la 1918
Data: 8 noiembrie 2018
Loc: Sediul Facultăţii de Știinţe Politice
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Politice
Moderatori: lect. univ. dr. Silvia Marton și lect. univ. dr. Alexandra Iancu

• • •

Atelierul interdisciplinar cu participanţi din centre universitare și de cercetare
din ţară își propune să discute criteriile de selecţie în carierele politice (locale și
naţionale), reţele formale și informale, funcţionarea partidelor politice, structura
și funcţionarea parlamentului, în România de dinainte și de după 1918. Care sunt
procesele prin care se asigură integrarea (noilor) elite politice? Există mai multe
modele de profesionalizare care coincid? Produc acestea convergenţă sau conflict
la nivel politic? În ce măsură anumite tipuri de savoir-faire intră în coliziune în
etapa de unificare în ceea ce privește negocierea noilor principii constituţionale și
a practicilor politice? Accentul va fi pus deopotrivă pe studiile de caz empirice, pe
aspectele metodologice și pe priorităţile de cercetare.
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ȘCOALĂ DE VARĂ
Centenarul sfârşitului Primului Război Mondial: un viitor
pentru trecutul nostru
Data: 4–8 iulie 2018
Loc: Baru, jud. Hunedoara
Organizatori: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

• • •

Școala de vară își propune să direcţioneze atenţia tinerilor către acest
eveniment fundamental din istoria României: sfârșitul Primului Război
Mondial. Urmărind creșterea informării și conștientizării cu privire la
evenimentele din urmă cu un secol, școala de vară privește spre viitor, fiind
concentrată asupra lecţiilor trecutului într-un prezent caracterizat nu doar
prin modificări profunde, dar și printr-un ritm accelerat. Vor fi susţinute
prelegeri de către profesori, cercetători și experţi în domeniul istoriei militare
și al studiilor de securitate.

29

EVENIMENTE ÎN PARTENERIAT
Revenirea Basarabiei în spaţiul juridic românesc
Data: 22–24 martie 2018
Loc: Chișinău, sediul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova
Organizator: Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova
Parterneri: Facultatea de Drept a Universităţii din București, Institutul de Cercetări
Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române și Institutul de Cercetări Juridice și
Politice al Academiei de Știinţe a Moldovei
• • •

Conferinţa naţională a profesorilor de istorie
Data: 12–14 iunie 2018
Loc: Universitatea din București
Organizator: Societatea de Ştiinţe Istorice din România
Partener: Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti

• • •

Circa 100 de profesori de istorie care predau în învăţământul preuniversitar
se vor reuni la Universitatea din București pentru a prezenta comunicări
știinţifice și a dezbate probleme fundamentale ale istoriei și ale profesiei.
Participanţii vor fi selecţionaţi la nivel judeţean, în urma prezentării unei
lucrări știinţifice de 3–10 pagini subsumate tematicii Primului Război Mondial
și a Marii Uniri. Conferinţa va cuprinde paneluri tematice, în cadrul cărora
vor fi susţinute public comunicările desemnate câștigătoare la nivel judeţean,
precum și prelegeri și dezbateri în plen, axate pe problemele predării școlare
a disciplinei istorie și rolul acesteia în cadrul societăţii românești.
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Conferinţa internaţională “World War I and Beyond:
Human Tragedies, Social Challenges, Scientific and Cultural
Responses”
Data: 17–19 septembrie 2018
Organizator: Humboldt Club Romania
Parteneri: Alexander von Humboldt-Stiftung şi Universitatea din Bucureşti

• • •

Clubul foștilor bursieri din România ai Fundaţiei Alexander von Humboldt va
organiza această conferinţă știinţifică internaţională la București cu scopul
de a pune în discuţie, într-un context pluridisciplinar, noi perspective și
interpretări asupra semnificaţiei Primului Război Mondial ca moment crucial
în istoria, cultura și știinţa contemporană, și pentru a evidenţia felul în care
transformările din Europa centrală și răsăriteană s-au împletit cu procesele
istorice de la nivel global. Organizată după modelul Humboldt-Kollegg,
conferinţa va reuni circa 120 de participanţi, dintre care circa o treime sunt
foști bursieri ai Fundaţiei Alexander von Humboldt, o treime alţi cercetători
consacraţi și o treime tineri în curs de afirmare. La eveniment vor participa
specialiști din Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Moldova, Polonia,
Serbia, Slovacia, Ungaria și Statele Unite, precum și din cele mai importante
centre universitare din România. Programul conferinţei va cuprinde atât
prezentări sintetice, cât și cercetări aprofundate și studii de caz, fiind
conceput pentru a promova dialogul interdisciplinar și progresul cunoașterii
știinţifice. Se intenţionează publicarea unui volum cuprinzând comunicările
prezentate în cadrul conferinţei.
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PROIECTE
Biblioteca Virtuală de Cultură Politică
Data: 12 noiembrie 2018
Loc: Sala „P.P. Negulescu” a Facultăţii de Știinţe Politice (str. Spiru Haret, nr. 8)
Autor: conf. univ. dr. Camelia Florela Voinea (Centrul European de Cercetare pentru
Cultura Politică al Facultăţii de Știinţe Politice, Universitatea din București)

• • •

Proiectul, implementat pe pagina de web a Centrului European de Cercetare
pentru Cultură Politică al Faculăţii de Știinţe Politice din cadrul Universităţii din
București, are ca scop crearea unei resurse documentare virtuale care să ofere
atât studenţilor, cât și cadrelor didactice și de cercetare universitară posibilitatea
de a consulta opere de referinţă din sfera culturii politice, documente de epocă
și mărturii documentare în format multimedia. Astfel de documente și resurse
documentare se regăsesc în biblioteci, arhive și instituţii de cercetare din România.
Ele includ opere de cercetare stiinţifică din sfera social-politică, discursuri
ale personalităţilor vieţii politice, sociale și culturale din România susţinute
în decursul centenarului care s-a scurs de la Unirea din 1918. Astfel, proiectul
reunește în formă virtuală resurse documentare care pot fi greu accesibile mediului
didactic și de cercetare și studenţilor în situaţia în care studiul lor ar fi condiţionat
de proceduri birocratice de acces, de restricţii de acces în cazul documentelor
conservate și arhivate în instituţii de specialitate. Resursele virtuale reprezintă,
așadar, o soluţie facilitată de tehnologiile web actuale și de preferinţa publicului
interesat de accesul liber, ușor și (cvasi) complet la astfel de resurse.

Volumul „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei,
Bucovinei și Transilvaniei”
Coordonatori: conf. univ. dr. Marius Diaconescu și conf. univ. dr. Andrei Florin Sora
(Facultatea de Istorie, Universitatea din București)
Parteneri: Centrul de editare a izvoarelor istorice „Arhiva Istorică a României” și Asociaţia
Ars Historica

• • •

Un grup format din doi profesori coordonatori ai proiectului, conf. univ. dr.
Marius Diaconescu și conf. univ. dr. Andrei Florin Sora, și studenţi din anii II
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și III de la Facultatea de Istorie, Oana Avram, Andrei Bratu, Matei Breazu, Paul
Chirică, Ruxandra Dima, Elena Lungoci, Andrei Oprea, Mădălina Oprea, Dragoș
Sucioaia, Diana Tiţa și Marian Vișan, publică presa românească din perioada
1917–1920 despre Unirea românilor, în cadrul proiectului editorial „Ziarele
românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei”. Până în prezent
au apărut cinci volume, toate publicate în 2018 la Editura „Ars Historica” din
București, „Promovarea idealului Unirii Basarabiei, Transilvaniei și Bucovinei:
21 Martie–15 Decembrie 1917”, 496 pagini, „Basarabia pe calea Unirii cu România
16 Decembrie 1917–8 Aprilie 1918”, 576 pagini, „Entuziasmul Unirii Basarabiei
9 Aprilie–7 Mai 1918”, 528 pagini, „Proiectul României Mari între cenzură și
provocările Unirii Basarabiei 8 Mai–11 Octombrie 1918”, 816 pagini, volum cofinanţat de AFCN, „Pregătirea Unirii Transilvaniei și Bucovinei 12 Octombrie–27
Noiembrie 1918”, 640 pagini, volum co-finanţat de AFCN. În momentul de faţă,
sunt în faza de pregătire pentru tipar volumele VI (Presa din România despre
pregătirea Unirii Transilvaniei și Bucovinei 12 Octombrie–27 Noiembrie 1918) și
VII (Unirea Bucovinei și Transilvaniei 28 Noiembrie 1918–17 Ianuarie 1919), iar
editarea volumelor VIII–X este estimată pentru prima parte a anului 2019.

Volumul „Ziarul Fulgerul Studenţimii (1915–1916). Studenţii
Universităţii din București în anii neutralităţii”
Autor: dr. Vlad Mihăilă
Referenţi știinţifici: conf. univ. dr. Florentina Niţu (Facultatea de Istorie, Universitatea din
București), conf. univ. dr. Ionuţ Nistor (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași) și prof. univ. dr. Cornel Sigmirean (Universitatea de Medicină, Farmacie,
Știinţe și Tehnologie din Târgu Mureș)

• • •

Acest demers editorial și-a propus să discute relevanţa ziarului Fulgerul
Studenţimii în perioada 1915–1915 din mai multe perspective. În primul
rând, acesta a fost cel mai longeviv ziar studenţesc modern. În al doilea
rând, el ilustrează fidel perspectiva taberei intevenţioniste, pentru că arată
implicarea studenţimii Universităţii din București în dezbaterile și deciziile
politicele momentului și, mai mult decât atât, demonstrează politizarea unei
părţi a mișcării studenţești în direcţia satisfacerii pretenţiilor conducătorilor
mișcării naţionaliste. Nu în ultimul rând, cercetarea oferă informaţii despre
felul în care Universitatea din București și spaţiul universitar în general erau
constituite în epocă – nu ca un for echidistant și critic aflat deasupra părtinirii
politice, ci ca unul imersat în dezbaterile ideologice și angajat în luptele
politice ale momentului.
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„Lumini de Centenar” – volum omagial de comunicări
știinţifice, editat cu ocazia anului 1918, an omagial al unităţii
de credinţă și de neam și an comemorativ al făuritorilor Marii
Uniri din 1918
Autor: prof. univ. dr. Ștefan Buchiu

• • •

Volumul „Lumini de Centenar” reprezintă o iniţiativă a cadrelor didactice ale
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universităţii
din București de a omagia, prin studii și articole, Centenarul Marii Uniri de la
1 decembrie 1918.
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Albumul „The Making of Greater Romania. 1918. Cum s-a făcut
România Mare”
Editori: conf. univ. dr. Marius Diaconescu (Facultatea de Istorie) și George Damian
Parteneri: Universitatea din București, Asociaţia „Ars Historica” și Centrul de Studii pentru
Resurse Românești

• • •

Conf. univ. dr. Marius Diaconescu, alături de ziaristul George Damian, au editat
un album despre Unirea din 1918: The Making of Greater Romania. 1918. Cum s-a
făcut România Mare. Albumul, apărut în anul 2018 în București, are 224 pagini și
conţine fotografii, hărţi și documente din perioada 1916–1922. Cuvântul înainte al
volumului este semnat de academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei
Române.

„Universitatea din București în vremea Primului Război
Mondial”. Colecţie de documente, date statistice, liste de
personal și instrumente de lucru

• • •

Editor: dr. Valentin Maier
Referenţi știinţifici: prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (Facultatea de Istorie, Universitatea
din București), conf. univ. dr. Ionuţ Nistor (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași) și prof. univ. dr. Cornel Sigmirean (Universitatea de Medicină,
Farmacie, Știinţe și Tehnologie din Târgu Mureș)
• • •

„Având în vedere interesele superioare ale Statului și condiţiile de viaţă ale
neamului, faţă de care orice alte consideraţii trebuie să dispară, când orice
alte consideraţii trebuie să dispară, când orice oră pierdută e o cădere mai
mult a energiilor noastre în lupta pentru existenţă, luptă în care naţiunile cu
conștiinţă de sine, mari și mici, însă tari prin virtutea ce înalţă și duce la biruinţă,
năzuiesc pe întrecute, mereu înainte, spre ţelul menirii lor între popoare.
Corpul profesor al Universităţii din București crede de a sa datorie să declare că
intrarea României în acţiune întru apărarea intereselor și drepturilor noastre
naţionale și ocuparea pământului românesc din monarhia austro-ungară se
impune.” (Din hotărârea profesorilor universitari rezultată în urma întâlnirii
din 5 septembrie 1914 și publicată în ediţia cu nr. 251 a ziarului „Universul”)
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Culegerea de acte și documente „Marea Adunare Naţională
întrunită la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918”
Editori: Ioan Crăciun și Rodica Pandele Peligrad (prefaţă de conf. univ. dr. Andrei Florin Sora)

• • •

1918 este, probabil, cel mai important an din Istoria României. Pe parcursul
lui nu au lipsit momentele dificile și fără de speranţă, dar s-a încheiat cu
bucurie și cu o mare încredere într-un viitor mai bun. Lucrarea de faţă conţine
documente istorice relevante pentru a înţelege mai bine ce au simţit și au
trăit românii ardeleni și cum au gândit liderii lor în ultimele luni ale anului
1918 și, mai ales, în ziua de 1 decembrie 1918. Astfel, colecţia de faţă reunește
documente precum actul de convocare a Consiliului Naţional Român Central
în vederea organizării Marii Adunări Naţionale la Alba Iulia, procesul-verbal
al Marii Adunări Naţionale ţinute în sala Cercului Militar din Alba Iulia (care
conţine și proiectul de Rezoluţiune citit de Vasile Goldiș), lista membrilor
Marelui Sfat Naţional Român (inclusiv profesia și localitatea pe care o
reprezenta fiecare), dar și telegramele Regelui Ferdinand și ale Reginei Maria.
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