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Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”, din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie 

a Universității Babeș-Bolyai, are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte le cea de-a XVII-a 

ediție a conferinței doctoranzilor. Organizatorii au constatat un interes crescut în ultimii ani 

pentru această manifestare științifică, nu numai din partea doctoranzilor din România, dar și din 

alte spații istoriografice internaționale. Prezentările și, mai ales dezbaterile, au reușit să se ridice 

la un înalt grad academic și științific, fiind un motiv de bucurie pentru organizatori și instituția 

gazdă, dar și o dovadă a aprecierii participanților.  

În acest an vă propunem o tematică care incită la reflecție asupra rolului istoriei în 

societatea de astăzi. Pornind de la celebra expresie latină ciceroniană Historia magistra vitae 

(est) și de la reflecțiile subtile ale cunoscutului istoric francez Marc Bloch, din cartea sa publicată 

postum Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, dorim ca discuțiile să reflecte propriile 

opinii privind relația dintre istorie, practicată după toate exigențele domeniului și a mediului 

academic și publicul larg în societatea de azi. Faptul că în multe dintre statele de azi, cu 

precădere în România, orele de istorie au scăzut simțitor la toate ciclurile școlare pare să 

sugereze scăderea interesului pentru această disciplină. Pe de altă parte, entuziasmul pentru o 

literatură de popularizare, pentru romanul istoric și pentru festivalurile medievale par să susțină 

contrariul. Mai mult, dinamica relațiilor internaționale și provocările geopolitice cu care se 

confruntă lumea în prezent readuc în discuție rolul istoricului/istoriei în societatea contemporană. 

În acest context, vă propunem câteva teme care, sperăm, să-și găsească posibile răspunsuri la 

finalul conferinței: 

• Ce înseamnă să fii istoric astăzi? 

• Granițele/parametrii care jalonează practicarea istoriei 

• Punerea „pe piață”/diseminarea rezultatelor cercetării 



• Accesibilitatea/accesibilizarea istoriei: reviste de specialitate, monografii, sinteze, 

manuale, publicații de popularizare, mediul virtual (colecții digitalizate, bloguri, 

Facebook, Instragram etc.) 

•  Istoria și interesul publicului 

• Temele abordate de istorici între impactul finanțării asupra cercetării în istorie, 

direcționarea instituțională, apetitul publicului și afinitățile personale 

• Festivismul în istorie 

• Instrumentalizarea politică a istoriei 

• Instrumentalizarea ideologică a istoriei  

• Provocările geopolitice actuale și rolul istoricilor 

• Lecțiile istoriei/ce ne învață istoria? 

 

Participanții sunt invitați să reflecteze asupra acestor teme în cadrul propriilor subiecte de 

cercetare.  

Datorită pandemiei provocate de Covid 19, și în acest an lucrările conferinței se vor 

desfășura online pe platforma ZOOM. Deoarece organizarea unei astfel de conferințe presupune 

o coordonare atentă o să vă rugăm să respectați strict termenele fixate pentru transmiterea 

titlurilor și rezumatelor.  

 

Detalii practice: 

➢ Titlul prezentării (afilierea instituțională, coordonatorul de doctorat) și un rezumat de 

maxim 300 de cuvinte va fi trimis până la data de 15 septembrie 2022 la adresa de email: 

diana.ursoi@yahoo.com 

➢ Durata unei prezentări va fi de 20 de minute, fiind urmată de 10 minute de discuții 

➢ Organizatorii vor răspunde fiecărei propuneri venite, pentru accept sau refuz, până la 

data de 30 septembrie 2022 

➢ Organizatorii vor transmite tuturor participanților programul conferinței până la data 

de 15 octombrie 2022.   
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