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Invitație Conferință Internațională – 

Sfârșitul unei lumi. Primul Război Mondial și geneza unei noi ordini 

 

Universitatea Babeș-Bolyai în colaborare cu Academia Română – Centrul de 

Studii Transilvane și cu Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei vă 

invită la Conferința Internațională  

 

Sfârșitul unei lumi. Primul Război Mondial și geneza unei noi ordini 

Cluj-Napoca, 18-21 octombrie 2018 

 

Marele Război a schimbat, o dată pentru totdeauna, granițe geopolitice, sisteme 

economice, structuri sociale, tehnologie, mentalități. Patru mari imperii au dispărut 

de pe harta lumii, iar pe ruinele acestora au apărut state noi, cu noi frontiere. 

Ordinea politică a Europei, dar și a altor părți ale lumii, a fost profund restructurată. 

Marele Război a zguduit din temelii ordinea socială a lumii. Aristocrația și-a pierdut 

poziția dominantă, iarclasele de mijloc și muncitorii au început să-și revendice un rol 

tot mai important în societate. Pierderile uriașe de vieți înregistrate în război au 

creat, de asemenea, posibilități de emancipare pentru femei: acces la o educație 

superioară, la ocupații rezervate până atunci bărbaților, drept de vot în unele state 

ale lumii. Însuși modul de a purta un război a suferit modificării reversibile – vechile 

arme și strategii au fost înlocuite cu altele în care tehnologia a jucat un rol esențial, în 

care șarjele de cavalerie au fost înlocuite cu tancuri, avioane și submarine. 

Pentru România, finalul războiului a însemnat șansa uriașă de a uni toate 

provinciile istorice românești în granițele aceluiași stat, și de a se reconstrui ca 

veritabilă putere regională. Împlinirea a o sută de ani de la acest moment astral al 

românilor constituie o ocazie potrivită pentru o privire retrospectivă, pentru 

reevaluarea acestui eveniment ale cărui unde de șoc se resimt, în anumite domenii, 

până în zilele noastre. 

Încadrul conferinței vor fi bine venite secțiuni tematice și prezentări 

individuale cu teme precum:  

- Woodrow Wilson și wilsonianismul 

-reorganizarea geopolitică a Europei la sfârşitul Marelui Război; 

http://wwi2018.conference.ubbcluj.ro/


 

http://WWI2018.conference.ubbcluj.ro 

-nașterea României Mari în 1918 

-emergența noilor formațiuni statale și recunoașterea acestora la nivel 

internațional; 

-alianţele de la finalul razboiului; 

 -schimbări în gândirea politică după Marele Război; 

-efectele economice ale războiului; 

-impactul războiului asupra claselor sociale; mișcările revoluționare; 

-Marele Război și premisele avansului tehnologic și industrial; 

-un veac mai târziu: consecințe de durată ale Marelui Război. 

Acestea sunt doar câteva propuneri din partea organizatorilor. Vă invităm să 

propuneți prezentări individuale, secțiuni tematice/panel-uri, mese rotunde în 

conformitate cu normele și calendarul conferinţei. 

Taxă de participare: 150 lei sau 40 Euro (sunt incluse: materialele conferinţei, 

pauzele de cafea, 1 cocktail, 2 mese de prânz). Pentru participanții care doresc cazare 

în spaţiile universităţii taxa de participare este de 350 lei sau 85 Euro. Opțional, 

excursie în data de 20 octombrie la Alba Iulia, masă tradițională românească și 

degustare de vinuri la o cramă din zonă (cost 50 leisau 15 Euro) 

Participanţii îşi vor acoperi costurile de transport. 

Limbile oficiale aleconferinţei sunt limba română şi limba engleză. 

 

Pentru mai multe detalii accesați pagina conferintei: 

http://WWI2018.conference.ubbcluj.ro 

 

Persoane de contact:  

Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan - ioanbolovan62@gmail.com,  

Dr. Oana Tămaș - oanatamasm@yahoo.com 

 

 

Condiții și calendar pentru propuneri de comunicări, secțiuni, mese rotunde și 

postere 

➢ PENTRU PROPUNERI DE SECŢIUNI: termen limită 15 martie 2018 

- Titlu secţiune 

- Scurtă prezentare a secţiunii (200-300 cuvinte) 

- Nume organizator secţiune – organizatorul secţiunii îşi asumă rolul de 

moderator 
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- Secțiunile pot cuprinde 4 prezentări. Se acceptă atât secțiuni complete, cât 

și propuneri de secțiuni a căror completare se va face pe baza propunerilor 

individuale 

- Durata unei secţiuni este de 100 de minute 

- Propunerile pentru secţiuni vor fi publicate pe site-ul conferinţei. 

 

➢ PENTRU PROPUNERI DE MASĂ ROTUNDĂ: termen limită 30 martie 2018 

- Durata maximă este de 2 ore 

- Numărul de participanți și formatul prezentărilor/discuțiilor sunt hotărâte 

de organizatorul mesei rotunde și trebuie să fie comunicate organizatorilor  

- Organizatorul propune: titlul mesei rotunde, rezumat de 200-300 de 

cuvinte şi anunţă acceptul prealabil a unui număr de minim 5-7 

participanţi.  

 

➢ PENTRU PREZENTĂRI DE COMUNICĂRI: termen limită 30 mai 2018 

- Titlul prezentării. 

- Rezumat (200-300 de cuvinte) 

- Prenume şi nume autor/autori, poziţie ştiinţifică, afiliere instituţională, e-

mail. 

 

Notă: propunerile de prezentări individuale care pot fi subsumate unor secțiuni 

tematice deja propuse vor fi incluse în respectivele secțiuni, cu acceptul 

organizatorului secțiunii, al autorului prezentării și în limita posibilităților 

cronologice. 

 

Comitetul Ştiinţific 

Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (rector, Universitatea Babeş-Bolyai, director, 

Centrul de Studii Transilvane, Academia Română) 

Prof. univ. dr. Dennis Deletant (Visiting Ion Ratiu Professor of Romanian Studies at 

Georgetown University, Washington DC) 

Prof. univ. dr. Paul Michelson (Huntington University) 

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan (prorector, Universitatea Babeş-Bolyai și Centrul de 

Studii Transilvane, Academia Română) 

Prof. univ. dr. Rudolf Gräf (prorector, Universitatea Babeş-Bolyai și Centrul de 

Studii Transilvane, Academia Română) 
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Prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta (decan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea 

Babeş-Bolyai) 

Prof. univ. dr. Liviu Maior 

Prof. univ. dr. Habil. Gheorghe Cojocaru (Institutul de Istorie al Academiei de Științe 

a Moldovei, Chișinău) 

Conf. univ. dr. Ana Victoria Sima (Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar, UBB) 

Conf. univ. dr. Alex Marshall (University of Glasgow, UK) 

 

Comitetul de organizare 

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan (prorector, Universitatea Babeş-Bolyai) 

Conf. univ. dr. Ana Victoria Sima (Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar, UBB) 

CS II Dr. Luminiţa Dumănescu (Centrul de Studiere a Populaţiei, UBB) 

CS II Dr. Marius Eppel (Serviciul Muzee, UBB) 

CS II Dr. Daniela Mârza (Centrul de Studii Transilvane, Academia Română) 

Dr. Oana Tămaş (Centrul de Dezvoltare Universitară şi Management al calităţii, 

UBB) 

Conf. Cercetător dr. Silvia Corlățeanu Granciuc (Institutul de Istorie al Academiei de 

Științe a Moldovei, Chișinău) 
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