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Academia Română, Filiala Cluj
Centrul de Studii Transilvane
Str. Mihail Kogălniceanu  nr. 12-14
400084 CLUJ–NAPOCA
ROMÂNIA
Tel.: (00 40) 264/446024
Tel./Fax: (00 40) 264/446064
Email: cst@academia-cj.ro

Programul principal de cercetare Transilvania: identităţi regionale şi naţionale
Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, membru al Academiei Române
Scop: Pornind de la programul anterior derulat între 2008-2010 referitor la cunoaşterea structurii etnice şi confesionale a Transilvaniei din Evul Mediu până în zilele noastre, se poate trece acum la înţelegerea corectă şi în profunzime a proceselor istorice ce s-au petrecut în provincie pe parcursul ultimelor secole, a specificităţii civilizaţiei transilvane, ţinând seama de evoluţiile regionale, naţionale şi internaţionale din această parte a Europei, mai ales că Transilvania a aparţinut din Evul Mediu până astăzi mai multor structuri politico-statale care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării ei.
Rezultate scontate: Prin cercetările ce se vor efectua de către membrii colectivului Centrului de Studii Transilvane, se va completa documentaţia ştiinţifică existentă care să elucideze aspectele mai puţin cunoscute din istoria Transilvaniei şi care să ofere cercetării istorice de la noi şi din străinătate concluzii şi interpretări realiste ale instituţiilor din provincie de-a lungul timpului, a modului în care s-a fixat Transilvania în conştiinţa publică, a ideologiilor, a modului în care tradiţiile şi inovaţiile s-au interferat în procesul  modernizării, a identităţii culturale a provinciei.
Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea de studii în limbi de circulaţie internaţională  în revista proprie (Transylvanian Review), în alte reviste din ţară şi străinătate, editarea de cărţi şi organizarea de conferinţe ştiinţifice cu participare internă şi internaţională.
Durata: 2011-2015
Proiectele de cercetare propuse în acest program:
1. Instituţiile în istoria Transilvaniei (2011) - finalizat
2. Transilvania în conştiinţa publică (2012) - finalizat
3. Societate şi ideologii în Transilvania (2013) - finalizat
4. Transilvania între tradiţie şi inovaţie (2014) – finalizat


PROIECTUL DE CERCETARE PENTRU ANUL 2015. Identităţi culturale în Transilvania (2015)

Temele de cercetare ale cercetătorilor CST în cadrul acestui proiect:

Bocşan Nicolae, C.Ş. I – Identitatea culturală a românilor din Transilvania
Bolovan Ioan, C.Ş. I	– Cultură naţională şi europenism la românii din Transilvania în secolele XIX-XX
Graf Rudolf, C.Ş. II	– Identitate culturală – identitate naţională. Germanii din România
Ghitta Maria, C.Ş. III – Între identitatea naţional-culturală şi implicarea politică: Societatea Pentru Maior a studenţilor clujeni.
Lăpădatu Liana, C.Ş. III	– Cultură naţională şi europenism la românii din Transilvania în secolele XIX-XX
Mârza Daniela, C.Ş. III	– Aspecte privind identitatea culturală în cazul famiilor mixte
Simon Alexandru, C.Ş.	– Haţegul, Loviştea și Vâlcea de la Litovoi la Vladislav I (1270-1370)
Soporan Florian, C.Ş. 	– Naţiunea medievală: dezbatere culturală şi semnificaţii privilegiale în Transilvania: secolele XIII-XV


Temele de cercetare individuale ale cercetătorilor Centrului de Studii Transilvane:
Bocşan Nicolae, C.Ş. I – Identitatea culturală a memorialisticii bănăţene despre Marele Război
Bolovan Ioan, C.Ş. I	– Războiul și societatea civilă din Transilvania între 1914-1918
Graf Rudolf, C.Ş. II	– Identitate culturală a germanilor din Banat (şvabii banaţeni) supă 1918
Ghitta Maria, C.Ş. III – Identităţi religioase regionale (transilvănene) şi curente politice internaţionale. Studiu de caz
Lăpădatu Liana, C.Ş. III –  traducerea/revizuirea articolelor în limba franceză din Transylvanian Review şi suplimentele Transylvanian Review
Mârza Daniela, C.Ş. III – Aspecte cantitative privind momentele fundamentale ale familiei
Simon Alexandru, C.Ş. – Alexandru Voievod (c. 1343-c. 1350).
Soporan Florian, C.Ş. 	– Paradigmele puterii şi afinităţi identitare în Europa Centru-Orientală: secolele XIII-XIV
      Director,

       Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop


