Institutul de istorie ”Nicolae Iorga”
are plăcerea de a vă invita la
sesiunea anuală de comunicări științifice
cu tema
x

Puterea cuvintelor – cuvintele puterii. Discurs,
propagandă, cuvinte memorabile.
Lucrările sesiunii au loc, la sediul institutului din
Bd. Aviatorilor nr, 1,
în zilele de
8-9 decembrie 2014,
începând cu ora 9.30.

Moderator: Dr. Daniela Bușă
14.15 – 15.15
● Lucian Leuștean: ”Nem, nem, soha!”. Statul român,
minoritățile naționale și ”Liga națiunilor”. Analiza
tipurilor de discurs.
● Valentin Săndulescu: Teme xenofobe și antisemite în
discursul legionar interbelic (1927-1937).

Institutul de istorie ”Nicolae Iorga”
are plăcerea de a vă invita la

Prânz 15.15 - 16.15

sesiunea anuală de comunicări științifice

Concepte - instrumente ale puterii în totalitarism

cu tema

16.15 - 17.45

Moderator: Dr. Ileana Căzan

● Raul Denize: ”Lebensraum”, de la concept la genocid.
● Cosmin Popa: Nașterea ”ceaușismului” - ideologie și
construcție institutțională.

Puterea cuvintelor – cuvintele
puterii. Discurs, propagandă,
cuvinte memorabile.

● Cristian Vasile: ”Umanismul socialist” sub regimul
Ceușescu: instrumentalizarea unei sintagme.

Lucrările sesiunii au loc, la sediul institutului din
Bd. Aviatorilor nr, 1,
în zilele de
8-9 decembrie 2014,
începând cu ora 9.30.

Luni- 8 decembrie
Conferință de deschidere

9.30 - 10.10
Prof univ. dr. Ioan Pânzaru (Centru de studii medievale):
Narațiunea ca mediu de reprezentare.
Cuvintele puterii în Evul mediu- de la narațiune la
cancelarie
10.10 - 11.40
Moderator. Dr. Ovidiu Cristea, Directorul
Institutului de istorie ”Nicolae Iorga”
● Ecaterina Lung: ”Solii barbare” în Bizanț în Evul
Mediu timpuriu, în lumina surselor narative.

Discurs livresc, diplomație și justiție
14.30 - 16.00

Moderator: Dr. Ștefan Andreescu

● Bogdan Maleon: ”Un Rubicon al istoriei Moldovei” râul Prut.
● Oana Rizescu: ”Să fie părtaș cu Iuda și cu Arie”. Între
justiția domnească și pedeapsa divină, în Țara
Românească până în secolul al XVII-lea.
● Gheorghe Lazăr: ”Supt cuvântul nostru cel
domnescu”. Comentarii pe marginea tratatului dintre
Șerban Cantacuzino și Mihail Apafy (1 iunie 1685,
Făgăraș).

● Ștefan Gorovei: Mesajele puterii în ”audio-vizualul”
medieval. Note preliminare.
● Marian Coman: Daniile domnilor și cuvintele
Domnului. O analiză a arengăi în documentele
muntenești medievale (secolele XIV-XVI).
Pauză 11.40 - 12.00
Pribegi și călători – expresii ale sinelui și viziuni
asupra celuilalt
12 - 13.30
Moderator: Prof univ. dr. Ecaterina Lung
● Liviu Pilat: Între onoare și trădare: pribegia lui Vasco
Barinovski și relațiile moldo-polone la începutul
secolului al XVI-lea.
● Maria Magdalena Szekely: Epistolar danez. Basarab
cel Tânăr și corespondența sa.
● Petronel Zahariuc: O călătorie la Muntele Athos și o
primă ”istorie” a relațiilor româno-athonite
(ieromonahul Andronic 1858-1859).
Pauză de prânz 13.30 - 14.30

Pauza 16.00 - 16.15

Marți – 9 decembrie
Devizele emancipării și retorica puterii în România
modernă
10.00 - 12.00
Moderator: Prof univ. dr. Florin Anghel
● Raluca Tomi: ”Oare nu sunt om și un frate?” aboliționismul românesc în viziunea liderilor italieni.
● Venera Achim: ”Sclavia să se stingă de pe pământul
românesc”.Normeși particularități în aplicarea legii de
emancipare a țiganilor din Țara Românească (1856).
● Daniela Bușă: ”Nu putem sta neutri etern” - retorică și
acțiune politică în România anului 1914.
● Bogdan Popa: Versiunea puterii? C. Kirițescu și istoria
Primului Război Mondial.

Moderator: Prof. univ. dr. Ștefan Gorovei
16.15 – 18.15
● Ileana Căzan: De la turcul ”tiran sângeros” la sultanul
”împăratul nostru”. Discursul politic al cronicarilor la
sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al
XVIII-lea.
● Anca Popescu: ”Cunoașterea mea Augustă trebuie să
îmbrățișeze toate locurile și așezările”. Dobrogea
otomană în secolul al XVI-lea.
● Nagy Pienaru: ”Turcul plătește”. Documente turcești
din epoca lui Constantin Brâncoveanu.
● Violeta Barbu: ”Că mai tare decât cuvântul nemica nu
easte”, patriarhul Gherasim Palladas și școala venetocretană.
Cocktail ora 18.15

Pauză 12.00 - 12.30
Propagandă, naționalism, federalism și iredentism –
puterea cuvintelor în Europa interbelică
12.30 - 14.00

Moderator: Dr. Mioara Anton

● Emanuel Plopeanu: Prietenie și suspiciune: variante de
discurs în diplomația româno-turcă din anii '20.
● Daniel Citirigă: ”Isus nu Cezar”. Discursul lui Tomas
Masaryk, între idealism și realism politic.
● Florin Anghel: Spre dictatură. ”Revoluția morală” din
Polonia interbelică, între discurs și acțiune politică.
Pauza 14.00 - 14.15

