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Circulară 
 
În ziua de 22 iunie 2013 s-a desfășurat ședința Biroului Național Executiv al SȘIR. S-au 
discutat probleme organizatorice referitoare la Școala de Vară Predarea istoriei şi modelarea 
identităţilor multiple ale tinerilor europeni la începutul secolului XXI, programată la Cluj-
Napoca în perioada 22-28 iulie 2013, și a fost aprobată lista premiilor SȘIR pe anul 2012.  
 
La primul punct al ordinei de zi au fost completate informațiile deja comunicate. Persoana de 
contact de la Cluj este domnul drd. Gheorghe Negustor (tel. 0741148151). Din partea SȘIR, 
persoane de contact sunt domnii prof. dr. Bogdan Teodorescu (tel. 0726101986) și drd. Vlad 
Paşca (tel. 0724306777). Cazarea va fi asigurată la căminul A4 al Universității „Babeș-
Bolyai”, în camere pentru două persoane, dotate cu instalații sanitare. S-a stabilit ca 
solicitanții care nu doresc cazare să achite o sumă de 350 lei (RON), în care intră cursurile și 
masa, fără micul dejun.  
 
Participanții pot sosi la Cluj fie în ziua de duminică 21 iulie, fie în dimineața zilei de luni 22 
iulie. Programul propriu-zis începe luni 22 iulie, ora 9,00, în Aula Ferdinand a Universității 
„Babeș-Bolyai”, și va cuprinde un total de 60 de ore de cursuri, workshop-uri și alte activități, 
inclusiv vizite la obiective de interes istoric și cultural din orașul Cluj și alte localități din 
județul Turda (îndeosebi, dar nu numai, spectaculoasa salină Turda). Activitățile formative 
din cadrul Școlii de vară vor fi asigurate de specialiști de la Universitatea „Babeș-Bolyai” 
Cluj-Napoca, de la universitățile din București, Budapesta, Chișinău, Craiova, Leipzig, 
Regensburg, Sibiu și Târgu-Mureș, precum și de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din 
Iași. Dintre temele ce vor fi abordate, menționăm:   

• Raportul dintre trecut și identități 
• Perspective contemporane asupra problemei identităţilor 
• Cultură, culturalism și multiculturalism 
• Peisaje multietnice și multiconfesionale în România 
• Identități, memorie și construcția națiunii 
• Discursuri și reprezentări identitare / istorice 
• Identităţi regionale – identitate naţională – identitate europeană 
• Națiune și cetățenie în perspectivă istorică 
• Predarea istoriei într-o societate pluralistă 
• Implicarea elevilor în investigarea istoriei recente 

 
Cursurile Școlii de Vară au fost acreditate de Universitatea „Babeș-Bolyai” în forma de 
cursuri de formare postuniversitară și au alocate 10 credite. La închiderea Școlii de vară 
participanții vor primi un certificat de participare lsa această Școală de Vară.  
Programul complet va fi comunicat participanților în săptămâna 15-20 iulie și va fi postat pe 
site-ul SȘIR.  



 
S-a reiterat apelul imperativ către președinții de filiale, pentru a prezenta școala de vară și a 
impulsiona înscrierile al căror termen limită este luni, 15 iulie 2013 inclusiv. Modalitatea de 
depunere a taxei de participare și de înscriere sunt cele postate pe www.ssir.ro  
 
Astfel, taxa de participare în valoare de 500 RON (sau 350 RON pentru participanții care nu 
au nevoie de cazare) va fi depusă în contul Societății de Științe Istorice din România, IBAN 
RO36RNCB0076029411430001, cu mențiunea „taxă de participare la Cursurile de Vară ale 
SȘIR (Cluj-Napoca, 22-28 iulie 2013) pentru dl./dna. ……………., membru al filialei 
………. a SȘIR”; copia depunerii sumei (sau a viramentului bancar) va fi transmisă prin e-
mail în formă scanată pe adresa secretariat@ssir.ro, iar Secretariatul va confirma prin e-mail 
înregistrarea participării.  
 
Biroul Național Executiv comunică de asemeni lista premiilor SȘIR pentru anul 2012 
(autori și lucrări) după cum urmează: 
 
Premiul „A. D. Xenopol” 
Gheorghe Vlad, Ferdinand I, regele care s-a învins pe sine 
Dorina Nichifor, Gheorghe Nichifor, Nicolae Hasnaș, „medicul” liberalismului gorjean 
Vasile Diaconu, Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice 
 
Premiul „C.C. Giurescu” 
Elena Păun, Ștefan Păun, Monografia comunei Bujoreni, jud. Teleorman 
Călin Florea, Monografia satului Orbeasca, jud. Teleorman 
Claudiu Sachelarie, Monografia comunei Scorțaru Nou, jud. Brăila 
 
Premiul „Gh. Brătianu” 
E.M. Mocanu, Portul Brăila, de la regimul de porto-franco la Primul Război Mondial 
Mihaela Damean, Personalitatea omului politic D.A. Sturdza 
 
Premiul „Nicolae Iorga” 
Marian Petcu (coord.), Istoria jurnalismului din România în date 
 
Premiul „Aurelian Iordănescu” 
Cătălina Mihalache, Didactica apartenenței. Istorii de uz școlar în România secolului XX 
Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria Universității „Babeș-Bolyai” 
 
Au fost acordate aceleași premii publicațiilor SȘIR, „Anuar”. Vol. 3 (filiala Câmpina), 
„Tezaur”, vol. 11 (filiala Buzău) și „Mușcelul”, vol. 4 (filiala Câmpulung-Mușcel). 
 
S-a acordat de asemenea diploma de excelență doamnei Oltea Rășcanu-Grămăticu, pentru 
îndelungata și fructuoasa activitate în conducerea filialei SȘIR – Bârlad.  
 
 
Cu deosebită consideraţie,  
Preşedinte S.Ş.I.R.,        Secretar General,  
Prof. Univ. dr. Bogdan MURGESCU    Prof. dr. Bogdan TEODORESCU 
 

http://www.ssir.ro/

