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Raportul 
Centrului de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române asupra activităţii pe anul 2014

Anexa 1
	
Membrii secţiei - lucrări publicate în 2014; cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2014

Academician prof. Ioan-Aurel Pop, director al Centrului de Studii Transilvane

Cărţi publicate: autor, coordonator sau capitole de carte

Ioan-Aurel Pop, Istoria, Adevărul şi Miturile, ediţia a 2-a, rev., Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2014, 401 pagini;
	Ioan-Aurel Pop, Cultural Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania. How the Jesuits Delath with the Orthodox and Catholic Ideas, The Edwin Mellen Press, 2014, Lewiston – Queenston – Lampeter, 222 p.;
Album Transilvania/ Transylvania (coeditare Eikon), acad. Ioan-Aurel Pop, Ştefan Socaciu, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane şi Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 349 pag., 
	Ioan-Aurel Pop, Eminescu şi Transilvania (sau elogiul culturii naţionale româneşti). Locul românilor în Europa – la confluenţa Occidentului latin cu Orientul bizantin. Lecţia de românism a românilor de la răsărit (sau Cum am devenit moldovean…), seria „Rostiri Academice Româneşti”, Editura Eikon, 2014, Cluj-Napoca, 71 p.;
	Ioan-Aurel Pop, The History and significance of the names romanian/vlach and Romania/Wallachia, Speech delivered on 29 may 2014 in public session, Presa Universitară Clujeană, 2014, 87 pagini.
	
	Studii, articole, recenzii, note:
Regimul de stări şi românii din Transilvania în secolele XIII-XV / The Estates System and the Transylvanian Romanians in the 13th-15th Centuries, în vol. Aurel Chiriac, Sorin Şipoş (coordonatori), „Seminatores in artium liberalium agro. Studia in honorem et memoriam Barbu Ştefănescu”, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2014, pp. 265-297.

Naţiuni şi confesiuni în Principatul Transilvaniei – între acceptare şi excludere, în vol. Mihai Spăriosu, Vasile Boari (coord.), „Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania. Perspective cultural-istorice 1650-1950”, Seria Studii culturale, Institutul European, 2014, pp. 273-284.
Kleine Geschichte der Ethnonyme Rumäne (Rumänien) und Walache (Walachei) (I), în „Transylvanian Review”, vol. XXIII, No. 2, summer 2014, pp. 68-86.
The Historic Destiny of Prince Brâncoveanu, în „Constantin Brâncoveanu, simbol românesc”, volum editat de QMagazine, 2014, pp. 37-50.
16th Century Venetian Bailiffs’ Reports on Realities in the Ottoman Empire, conferinţă susţinută în cadrul simpozionului internaţional „From Periphery to Centre. The Image of Europe at the Eastern Border of Europe”, Oradea, 4-8 iunie, 2013, publicat în volumul editat de Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Mircea Brie, Teodor Mateoc, „From Periphery to Centre. The Image of Europe at the Eastern Border of Europe”, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2014, pp. 61-75.
Eminescu şi străinii – o reconsiderare, în „Lumina” LXVII, serie nouă, nr. 7-9/2014, pp. 10-17.
Eminescu şi străinii – o reconsiderare, în „Caiete critice”, Revistă editată de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, nr. 6 (320) /2014, pp. 31-37.
La leçon de l’histoire et l’histoire à travers les leçons, în „Comment enseignr l’histoire et les littératures pour former l’homme européen?”, Penser l’Europe, Séminaire international, XIIème édition, 4-6 octombrie 2013, Bucureşti, pp. 143-147.
Universităţile şi unitatea naţională, în „Revista Clipa”, septembrie 2014, http://www.revistaclipa.com/
Et in Arcadia ego sau a fi elev la „Şaguna”, în „Familia română”, an 15, nr. 2-3 (53-54), aprilie-septembrie 2014, pp. 14-15.
Istoria şi semnificaţia numelor de român/valah şi România/Valahia, în „Glasul Bucovinei”, Institutul Cultural Român, 1-2/2014, an. XXI, nr. 81-82, pp.40-62.
Cuvânt înainte, prefaţă la „I romeni e la Grande Guerra. 1914-2014”, Institutul Cultural Român, 2014, p. 12.
Semn de preţuire pentru autor şi îndemn către cititor (cuvânt înainte), Pr. Prof. univ. dr. Ioan M. Bota, „Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi – adevăruri nespuse până acum”, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2014, pp.7-8.
Rolul romanităţii românilor în conştiinţa medievală, în Gheorghe Cliveti (editor), „Clio în oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub – omagiu”, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, pp. 307-320.
Gaudeamus igitur…, cuvânt înainte la „Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică 2013-2014”, nr. 1/2014, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, pp. 5-8.
Schiţă pentru un portret, cuvânt înainte la volumul Oliver Jens Schmitt, „Skanderberg. Noul Alexandru al Balcanilor”, Presa Universitară Clujeană, Academia Română: Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2014, pp. vii-ix.
Regimul de stări şi românii din Transilvania în secolele XIII-XV / The Estates and the Transylvanian ROmanians in the 13th – 15th Centuries, în Aurel Chiriac, Sorin Şipoş (coordonatori), „Seminatores in artium liberalium agro. Studia in honorem et memoriam Barbu Ştefănescu”, Academia Română: Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2014, pp. 287-297.
Cuvânt de aleasă preţuire… / Words of utmost appreciation…, cuvânt înainte la vol. Adrian-Ciprian Păun şi Dragoş Păun (editori), „The Convergence of Diversity. The European Model. In honorem Prof. univ. dr. Nicolae Păun”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, pp. 7-17;
	„Kleine Geschichte der Ethnonyme Rumäne (Rumänien) und Walache (Walachei) (II)“, în Transylvanian Review, vol. XXIII, No. 3, autumn 2014, pp. 80-87;
Schiţă pentru un portret, prefaţă la Skanderbeg: Noul Alexandru al Balcanilor, Oliver Jens Schmitt, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2014, pp. 7-9.

Lucrări de popularizare, în reviste de cultură, ziare şi alte periodice (selecţie)
Câte ceva despre respectul pentru meserie, la cumpăna dintre ani!, în Clujul Cultural, versiunea online, 19 ianuarie 2014.
Român şi România (2), în "Magazin istoric", anul XLVIII, serie nouă, nr. 1 (562), ianuarie 2014, pp. 5-9;
Lecţia de românism a românilor de la răsărit (sau cum am devenit moldovean…), în „Literatură şi artă”, nr. 6 (3571), 6 februarie 2014, p. 3.
La aniversară: Mircea Muthu, transilvanul, în „România literară”, an XLVI, nr. 6, 7 februarie 2014, p. 11.
Eminescu și Transilvania (elogiul culturii naţionale româneşti), în „SIGNET”, nr. 8, februarie 2014, Satu Mare, pp. 3-8.
Lecţia de românism a moldovenilor, în „Sunt român şi limba mea-i română”, Ed. Litera, 2014, pp. 3-11.
Eminescu şi Transilvania. Elogiul culturii naţionale româneşti, în "Academica", Revistă editată de Academia Română, 1-2, ianuarie-februarie 2014, anul XXIV, 279-280, pp. 13-17;
Lecţia de românism a românilor de la răsărit (partea I), în "Magazin istoric", anul XLVIII, serie nouă, nr. 4 (565), aprilie 2014, pp. 5-9;
Eminescu şi Transilvania (sau Elogiul culturii naţionale româneşti), în „Jurnalul literar”, serie nouă, an XXV, nr. 1-6, ianuarie-martie 2014, pp. 4-5.
Lecţia de românism a românilor de la răsărit (partea II), în "Magazin istoric", anul XLVIII, serie nouă, nr. 5 (566), mai 2014, pp. 33-37;
Contribuţia transilvănenilor la fondarea Academiei Române, în „Zilele Academice Clujene”, nr. 1, iunie 2014, editat de Asociaţia Ars Transsilvaniae România sub egida Academiei Române Filiala Cluj, p. 3.
Timpul curge peste pietre, în „Sinteza. Revistă de cultură şi gândire strategică”, nr. 5, iunie 2014, p. 113.
Românii – între Occidentul latin şi Orientul bizantin, în „Jurnalul Literar”, serie nouă, an XXV, nr. 7-12, aprilie-iunie 2014, p. 20.

	 Referinţe în dicţionare, enciclopedii : 
Cartea Seniorilor Cetăţii, micro-biografii ale Seniorilor Cetăţii, alcătuite de Constantin Mustaţă, pentru ediţiile 2009-2013 ale „Balului Operei”, organizat sub auspiciile Asociaţiei Culturale „Pro Transilvania”, Editura Qual Media Cluj-Napoca, 2014, pp. 14-15.

		Recenzii despre lucrările autorului, referinţe:
Ion Alexandru Mizgan, „Din mâinile valahilor schismatici…”. Românii şi puterea în Regatul Ungariei Medievale (secolele XIII-XIV), Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2011, 381 p., în „Tabor. Revistă de cultură şi spiritualitate românească”, anul VIII, nr. 7, iulie 2014, pp. 84-89.
	Alexandru Simon, Cultural Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania: How the Jesuits Dealt with the Orthodox and Catholic Ideas, în „Transylvanian Review”, vol. XXIII, No. 2, summer 2014, pp. 148-149.

			 Interviuri:
„Când lumina lumii venea încă de la Răsărit…”, interviu realizat de Preot Ion Alexandru Mizgan, în „Lumea credinţei”, magazin ilustrat, nr. 4 (129), aprilie 2014, pp. 63-66.
„Este o crimă să ironizezi studenţii, să îi îndepărtezi pentru toată viaţa de sufletul profesorilor”, interviu realizat de Cătălin Hopulele, în „Opinia studenţească”, anul XL, 27 octombrie – 2 noiembrie 2014, Iaşi, nr. 491, pp.8-9.
„În toată Europa, oraşe precum Iaşul şi Clujul sunt cele mai bune locuri pentru studiu”, interviu realizat de Cătălin Hopulele, în „Ziarul de Iaşi”, luni, 27 octombrie 2014, nr. 251 (7132), p. 4.

Cea mai importantă lucrare în 2014: Ioan-Aurel Pop, Cultural Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania. How the Jesuits Delath with the Orthodox and Catholic Ideas, The Edwin Mellen Press, 2014, Lewiston – Queenston – Lampeter, 222 p.


Institute de cercetare. Domenii de cercetare 

Centrul de Studii Transilvane – domeniul de cercetare: Istorie şi studii culturale

Resurse umane: cercetători, doctori, conducători de doctorate (folosiţi tabelul din anexa 2)
-cercetători: 8
-doctori: 7 
-conducători de doctorate: - (totuşi, 3 cercetători care au norma de bază în altă parte sunt conducători de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai)

Formare de tineri cercetători: doctoranzi, post-doc.
-doctoranzi: 1 
-cercetători post-doc.: 3

Mijloace de cercetare realizate/completate în 2014: biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori mai mari decât 10 KEuro)

Rezultate obţinute în cercetare în 2014 (conform tabelului din Anexa 2).

Realizările excelente din anul 2014 (cca. 3 rezultate), ale CST: 

cărţi (fundamentale): Ioan-Aurel Pop, Cultural Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania. How the Jesuits Delath with the Orthodox and Catholic Ideas, The Edwin Mellen Press, 2014, Lewiston – Queenston – Lampeter, 222 p.
Editarea celor 4 numere pe anul curent ale revistei Transylvanian Review (începând cu 2008, revista este clasificată ISI, şi este inclusă şi în baza de date internaţionale EBSCO): Transylvanian Review, Vol. XXIII, No. 1, Spring, 2014, 160 pagini; Transylvanian Review, Vol. XXIII, No. 2, Summer, 2014, 160 pagini; Transylvanian Review, Vol. XXIII, No. 3, Autumn, 2014, 160 pagini; Transylvanian Review, Vol. XXIII No. 4, Winter, 2014, 160 pagini
lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact mare): - 
rapoarte de mare interes naţional: -


Premii internaţionale/naţionale (ale Academiei Române) obţinute de cercetătorii din Academia Română (autori, lucrări).


Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv în proiecte (cu indicarea numărului de proiect şi a partenerilor). Oaspeţi din străinătate.

- CST a cooperat în anul 2014 cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, Universitatea din Oradea, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Istorie din Chişinău,Università degli Studi di Padova, Societatea Română de Demografie Istorică, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, International Commission oh Historical Demography, Universitatea Karl-Franzens Graz şi Biblioteca Austria la organizarea de mese rotunde, conferințe și școli de vară
- CST a avut ca oaspeţi în 2014 mai mulţi profesori şi cercetători din Germania, Austria, Franța, Olanda, Italia etc., dintre care unii au participat la manifestările organizate: Harald Heppner (Graz), Josef Wolf (Tubingen), Kees Mandemakers (Amsterdam), Antoinette Fauve-Chamoux (Paris), Paolo Tomasella (Italia) etc.

Conferinţe/sesiuni ştiinţifice organizate de Centrul de Studii Transilvane în 2014
3-5 iunie 2014, Centrul de Studii Transilvane în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” şi cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe din Moldova a organizat Conferinţa Internaţională Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Academice Clujene;
Sesiunea ştiinţifică Centenar Ștefan Pascu, organizată de către Academia Română-Centrul de Studii Transilvane în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 14 octombrie 2014;

	Lansare de carte - 1
27 mai 2014, Centrul de Studii Transilvane în colaborare cu Universitatea din Oradea şi Centrul de Studii Interdiciplinare Oradea-Chişinău au organizat la Oradea, lansarea volumului Cultura şi istoria românilor din Ungaria, coord. Gabriel Moisa, Editura Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, 2013;

	Şcoli de vară – 2
7-12 iulie 2014, Centrul de Studii Transilvane cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni si Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj a organizat Şcoala de vara provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei, ediţia a X-a, Sibiu, manifestare dedicata profesorilor de istorie din comunităţile româneşti din jurul granitelor;
	17-26 iulie 2014, Centrul de Studii Transilvane în colaborare cu Universitatea din Oradea, Universitatea de Stat din Moldova şi Università degli Studi di Padova au organizat Scoala de Vară Internaţională The Image of Central Europe and of the European Union in the Narrations of Foreign Travellers, Oradea-Chişinău;


Concluzii şi propuneri.

-Anexele 1 și 2 nu surprind toată activitatea CST (studii publicate în volume colective editate în țară și străinătate, în alte reviste profesionale etc.), de aceea se anexează un raport detaliat cuprinzând și alte aspecte privind cercetătorii și redactorii instituției
- Considerăm că rubrica Citări ale lucrărilor anterioare în 2013 din Anexa 2 nu este relevantă pentru domeniul nostru, deoarece este extrem de greu de cuantificat citările în cărți și publicații din România, citări mult mai importante pentru istoriografia românească decât citările din revistele indexate ISI.
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 PROGRAMUL ŞI PROIECTUL DE CERCETARE PENTRU ANUL 2014 
(în acest an, din cadrul Programului de cercetare nr. 1, s-a realizat proiectul nr. 4)


PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 1
a. Denumire: Transilvania: identităţi regionale şi naţionale
b. Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, membru al Academiei Române
c. 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.
d.	 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.
e.	 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.
f.	Durata: 2011-2015
g.	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
5. Identităţi culturale în Transilvania (2015)







Proiectul  nr. 4
(1.01.2014 – 31.12.2014)
a.	Denumire: Transilvania între tradiţie şi inovaţie
b.	Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, membru al Academiei Române
c. Colectivul de cercetare: CŞ I dr. Nicolae Bocşan, CŞ I dr. Ioan Bolovan, CŞ II dr. Rudolf Gräf, CŞ III Liana Lăpădatu, CŞ III drd. Maria Ghitta, CŞ drd. Daniela Mârza, CŞ dr. Alexandru Simon, CŞ dr. Florin Soporan
d.	Termen de finalizare: 31.XII.2014.
e.	Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: în acest moment există câteva abordări privind evoluţiile regionale, însă este nevoie de extinderea investigaţiilor pentru ca să fie înţelese mai bine problematicile aferente identităţilor multiple datorită atât compoziţiei etno-confesionale variate cât şi apartenenţelor politico-statale multiple, ceea ce a făcut ca tradiția și inovația să se regăsească în formulări variate și complexe.
f.	Scop: cunoaşterea tradiţiilor din provincie de-a lungul timpului, pentru înţelegerea corectă a proceselor istorice ce s-au petrecut în provincie pe parcursul epocilor medievală, modernă şi contemporană, precum și a inovațiilor instituționale și de civilizație.
g. Material şi metode de lucru: într-o primă fază se va trece la cercetarea materialului edit şi a bibliografiei speciale aflată n bibliotecile din Budapesta, Viena, Cluj şi Bucureşti, depistarea unor noi surse documentare n arhivele interne dar şi cele externe.
h. 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 din Evul Mediu până în sec. XX şi care să ofere cercetării istorice de la noi şi din străinătate concluzii şi interpretări realiste ale specificităţii acestei părţi de ţară.
i. Valorificarea rezultatelor: publicarea de studii în limbi de circulaţie internaţională  în revista proprie (Transylvanian Review) dar şi în alte reviste din ţară şi străinătate, organizarea unor mese rotunde şi conferinţe ştiinţifice cu participare internă şi internaţională 
j. Colaborări în ţară: -
k. Colaborări în străinătate: nu
l. Bugetul solicitat: - lucrarea inclusă la Proiectul nr. 4 se execută de către angajaţii Centrului de Studii Transilvane n contul salariilor pe anul 2014
- costul hârtiei pentru cca 1.000 de coli ministeriale
- costul a 6 deplasări n ţară la diverse arhive şi biblioteci: 3 zile x 6 cercettori.
- costul a 3 deplasări la Budapesta la Arhiva Naţională a Ungariei, Biblioteca Szechenyi şi Biblioteca Centrului de Statistică: 10 zile x 3 cercetători.
m. Alte subvenţii de cercetare: –

   

      Director,
					
       Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop








