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În prima jumătate a anului 2016, Institutul de Cercetări Socio-Umane din 

Sibiu şi cercetătorii săi au fost implicaţi într-o serie de activităţi ştiinţifice 
locale, naţionale şi internaţionale. 

În 16 martie, în cadrul programului de instruire profesională, s-a 
desfăşurat workshop-ul Iniţiere în CEEOL (interfaţă actualizată), avându-l ca 
instructor pe dr. Dan Dumitru Iacob . Cercetătorii institutului au participat în 
plen la această activitate instructivă, desfăşurată în Biblioteca institutului nostru. 

În perioada 7-9 aprilie, dr. Sigrid Haldenwang a participat cu o 
comunicare din domeniul lexicografiei la Simpozionul Internaţional al 
Germanisticii Braşovene, desfăşurat la Braşov.  

La ediţia a XII-a a sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Clio”, 
organizată de Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă din 
cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în 22 aprilie, au participat din 
partea Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu dr. Vasile Ciobanu, prof. 
dr. Zeno-Karl Pinter , dr. Anda-Lucia Spânu, dr. Dan Dumitru Iacob  şi dr. 
Liviu Cîmpeanu. 

Prof. dr. Ilie Moise şi dr. Andreea Buzaş au participat la Festivalul 
Internațional „Lucian Blaga”, desfășurat la Sebeș-Lancrăm-Alba Iulia, în 
perioada 6-7 mai şi la Simpozionul Internațional „Etnomuseologica” organizat 
de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, desfăşurat la Muzeul Satului, 
Bucureşti. 

În 17 mai, Societatea de Studii Transilvane din Sibiu împreună cu 
institutul nostru şi cu Facultatea de Teologie Evanghelică de pe lângă 
Universitatea Koblenz Landau, Campus Landau, au organizat sesiunea 
anuală a Societăţii de Studii Transilvane, de pe lângă Arbeitskreis für 
Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg. Aceasta a avut ca temă 
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Siebenbürgen im Ersten Weltkrieg 
Transilvania în Primul Război Mondial 

 
La organizarea evenimentului au contribuit din partea ICSU Sibiu dr. 

Vasile Ciobanu şi dr. Julia Derzsi. Cercetătorii din ţară (Sibiu, Cluj, 
Braşov, Târgu-Mureş) şi din străinătate (Koblenz-Landau) şi-au prezentat 
lucrările în cele trei secţiuni ale sesiunii, care s-au desfăşurat în biblioteca 
institutului nostru. După încheierea comunicărilor, a avut loc aduarea anuală 
a Societății de Studii Transilvane, în cadrul căreia s-a ales noul comitet. 

 

 
 

Foto: La prima secţiune a comunicărilor, în dimineaţa zilei de 17 mai 2016 

 
Cercetătorii Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu au participat la două 

sesiuni ale Comisiei de Istorie a Oraşelor din România (aflată în subordinea 
Academiei Române), sesiuni desfăşurate la Piatra Neamţ şi la Bistriţa. Este vorba 
despre sesiunea anuală a amintitei Comisii cu tema „Locul centrelor istorice în 
contextul urban actual” desfăşurată la Piatra Neamţ, în perioada 19-21 mai. În 
cadrul evenimentului au participat dr. Vasile Ciobanu, dr. Anda-Lucia Spânu, 
dr. Dan Dumitru Iacob  şi dr. Liviu Cîmpeanu. De asemenea, la sesiunea de 
comunicări ştiinţifice cu tema „Locuri ale memoriei în spaţiul urban”, desfăşurată 
la Bistriţa, în perioada 3-4 iunie, au participat dr. Vasile Ciobanu şi dr. Liviu 
Cîmpeanu. Comisia de Istorie a Oraşelor a fost coorganizator al acestui eveniment 
ştiinţific. 

Institutul nostru a găzduit în data de 24 iunie dezbaterea agoriană 
„Sibiul anului 2020” , organizată de Fundația Lobbyart  cu sprijinul Primăriei 
Sibiu și al Consiliului Local . Discuțiile s-au purtat pe tema 
 

Cetatea și fabrica de cultură 
Știin ța numerelor versus arhitectura 

 
La eveniment au participat prof. dr. Paul Niedermaier, membru 

corespondent al Academiei Române, dr. arh. Szabolcs Guttman, Constantin 
Chiriac , directorul Teatrului „Radu Stanca” Sibiu, organizator al Festivalului 
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Internaţional de Teatru, Sibiu 2016, prof. dr. Emil Hartman , prof. dr. 
Szombatfalvi Török Francisc, dr. Dan Nanu, directorul Direcției Județene 
pentru Cultură, dr. Geanina Ionescu, directorul Centrului ASTRA pentru 
Patrimoniu, dr. Alexiu Tatu , directorul Direcției Județene Sibiu a Arhivelor 
Naționale, dr. ing. Liliana Popescu, directorul Casei de Cultură a Studenților, 
Iuliana Dr ăguţoiu, Fundația Lobbyart, respectiv dr. Adrian Popescu, 
vicepreședintele UCEE Bruxelles/România. Evenimentul a fost precedat de o 
conferință de presă. Parteneri oficiali: Tribuna, AFT, ULBS, Roger, Lion 
Decan, Lion Oscar. 
 

MOBILITATEA  PERSONALULUI  
 

La 1 martie a.c., a fost angajat dr. Liviu Cîmpeanu pe post de CS III, în 
domeniul Istorie. La 1 aprilie, dr. Dan Dumitru Iacob  a obţinut titlul de CS I. 
De asemenea, promovarea cercetătorului prof. dr. Zeno-Karl Pinter  la gradul 
de CS I este în curs de desfăşurare. La ora actuală ICSU Sibiu scoate la concurs 
un post de redactor pentru publicaţia ştiinţifică Forschungen zur Volks- und 
Landeskunde şi un post de CS III în domeniul Etnologie. 

 
DIN  ACTIVITATEA  CERCET ĂTORILOR 

 
Dr. Andreea Buzaş, CS, a publicat studiul Etnomuzeologia românească în 

context european – tendințe actuale, în „etno.brasov.ro – Percepții, medii 
culturale, comunicare”, Muzeul de Etnografie Brașov, nr. 7-8/2015–2016, p. 
169-181; la Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, desfăşurat la Sebeş-
Lancrăm-Alba Iulia în 6-7 mai 2016, a prezentat comunicarea „Considerații 
privind «barocul artei populare românești»”.  

Dr. Liviu Cîmpeanu, CS III, a participat la ediția a XII-a a Sesiunii 
Anuale de Comunicări Ştiinţifice „Clio”, organizată de Departamentul de 
Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă din cadrul Universității “Lucian 
Blaga”, în 22 aprilie 2016, cu prezentarea „Strategie şi calamitate. Consecinţele 
războiului asupra populaţiei civile: cazul luptelor din Transilvania în toamna 
anului 1600, după căderea lui Mihai Viteazul”. La sesiunea de comunicări 
ştiinţifice organizată de CIOR şi de Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, la Bis-
triţa, a prezentat comunicarea „Mărturii urbane în comuna Saschiz, jud. Mureş” 
(3 iunie).  

Dr. Vasile Ciobanu, CS I, a publicat studiul Din istoria presei culturale a 
germanilor din România. Revista „Ostland”, seria a II-a, 1926-1931” în Presa 
culturală. Lucrările prezentate la Congresul Naţional de Istorie a Presei, ed. a 
VIII-a, Oradea, 24-25 aprilie 2015, organizat de Asociaţia Română de Istorie a 
Presei, în colaborare cu Universitatea din Oradea, coordonat de către Ioan 
Zainea, Ioan Laza et alii, Oradea, 2015 (apărut a.c.); printre altele, dr. Vasile 
Ciobanu a prezentat comunicarea „Siebenbürgen in Otto Folberths 
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Kriegstagebuch”, la sesiunea anuală a Societăţii de Studii Transilvane din 2016;  
 

 
 

Foto: În plenul dezbaterii „Sibiul anului 2020” 

 
de asemenea, a colaborat împreună cu dr. Julia Derzsi la organizarea acestei 
manifestări ştiinţifice şi cu dr. Anda-Lucia Spânu la organizarea sesiunilor 
CIOR de la Piatra Neamţ şi Bistriţa.  

Dr. Julia Derzsi a predat manuscrisul unui articol cu titlul  Párhuzamos 
életrajzok: Thomas Bomelius és Matthias Fronius. Értelmiségi pályák a 
közösség szolgálatában [Biografii paralele: Thomas Bomelius und Matthias 
Fronius. Cărturari în sprijinul comunităţii] care va apărea în curând în revista 
„Erdélyi Múzeum-Egyesület” (Cluj-Napoca) şi continuă cercetările în proiectul 
bilateral încheiat între Academia Română şi Academia Maghiară de Ştiinţe, 
2015-2017, cu titlul: Urban economy and finances in Romania and Hungary in 
the 16th and 17th centuries: a comparative approach.   

Dr. Sigrid Haldenwang, CS I, a publicat studiul Zu siebenbürgisch-
sächsischen Bezeichnungen für „Hürde, Tiergehege, Einhegung am Felde für 
das Vieh, besonders für Schafe“, auch nur räumliche Teile derselben; aufgrund 
der muttersprachlichen Bezeichnungen gebildete verdeutlichende Komposita, în 
„Germanistische Beiträge 38“, Sibiu, 2016, p. 194-217 şi a susţinut 
comunicarea „Zur ländlichen Frauen- und Männergestalt”, la Sesiunea Interna-
ţională a Germanisticii Braşovene, cu tema „Konstruktionen von Männlichkeit 
und Weiblichkeit in deutscher Kultur, Literatur und Sprache“, de la Braşov, în 
7-9 aprilie.  

Dr. Dan Dumitru Iacob, CS I, a prezentat lucrările „Averea, veniturile și 
cheltuielile schitului Brătești de lângă Pașcani în 1838–1845” la ediţia a XII-a a 
Sesiunii „Clio”, organizată în cadrul ULBS, şi „O hartă inedită a orașului Roman 
și a împrejurimilor sale, de la mijlocul secolului al XIX-lea”, la sesiunea anuală 
CIOR de la Piatra Neamţ.  

Prof. univ. dr. Ilie Moise, CS I, a publicat studiul Centenar Gh. 
Pavelescu, (1915-2008), în „etno.brasov.ro - Percepții, medii culturale, 
comunicare”, Muzeul de Etnografie Brașov, nr. 7-8/2015-2016, p. 225-230; de 
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asemenea, a prezentat comunicarea ştiinţifică „Lucian Blaga sub cupola 
Academiei”, în cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, ed. XXXVI, care 
a avut loc la Sebeş, în 6-7 mai.  

Prof. univ. dr. Paul Niedermaier a predat manuscrisul lucrării 
Geneza oraşelor medievale în Transilvania la Editura Academiei și a 
participat la şedinţa membrilor Institut für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas din München; de asemenea, în 6 aprilie a acordat publicaţiei 
cotidiene Tribuna un amplu interviu despre bogata experienţă, de viaţă şi 
profesională, a Domniei Sale.  

Prof. univ. dr. Zeno-Karl Pinter , CS I, şi  dr. Claudia Urduzia , au 
lansat în 29 ianuarie, la Biblioteca ICSU volumul  
 

 
 
 

 
 

Foto: Lansarea cărţii, în 29 ianuarie 

 

„...custodes confiniorum, vulgo ewrii...”. Cercetări arheologice în aşezarea 
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medievală de la Miercurea Băi-Cunţa, Editura Academiei Române, Bucureşti, 
2015, p. 151 + 116 planşe, ISBN: 978-973-27-2582-5. Prin Ordinul Ministerului 
Culturii nr. 2408/2016, prof. univ. dr. Zeno-Karl Pinter a fost numit membru al 
Comisiei Zonale a Monumentelor (CZM ); în cadrul primei şedinţe CZM din 
2 iunie 2016 a fost ales în unanimitate ca vicepreşedinte CZM, Sibiu, Alba, 
Mureş. 

Dr.  Anda-Lucia Spânu, CS III, a prezentat lucrările „Imaginile istorice 
ale oraşelor actualei Românii în istoriografia interbelică”, la ediţia a XII-a a 
sesiunii „Clio” din cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu precum şi 
comunicarea „Centrele oraşelor actualei Românii în imagini istorice”, la 
sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, Piatra Neamţ.  

Dr. Maria Emilia Ţiplic , CS II, a obţinut împreună cu dr. Vasile Ciobanu 
finanţarea proiectului elaborat cu tema „Sibiul – Centru al Cercetărilor Umaniste”, 
iniţiat de Asociaţia „Cercetarea Sibiană”. Acesta are ca obiective elaborarea, 
tipărirea şi lansarea volumului aniversar al ICSU Sibiu la 60 de ani şi o conferinţă 
pe tema proiectului, programată în 3-5 noiembrie 2016. 
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