Virginia BJînda şi Simona Nicolae

Activitatea Institutului de Studii
Sud-Est Europene (1995)

1. CĂRŢI ŞI STUDII AP ĂRUfE:

a) Volume:
- Culture et politique. Textes reunis par Alexandru Duţu et Norbert Dodille,
Paris, l'Harmattan, 1995.
Olga Cicanci --' Presa de lhnbă greacă din România în veacul al XIX-iea,
Bucureşti, Editura Omnia, 1995.
Robert Păiuşan ~Contribuţii de istorie economică a Europei sud-estice
în secolele XIX-XX, Bucureşti, 1995.
Andrei Pippidi - Re-;:;erva de speranţă, Editura Staff, 1995.
Alexandru Duţu -. Prefaţă la: Meline Polavian Ghenea, Epoca de aur a culturii armene, Bucureşti, Holding Reporter, 1995.
b) Arlico/e şi studii:
Lia Brad-Chisacof

- Schimbarea de c:od între română şi greacă în textele româneşti de
la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul celui de-al XIX-iea, în
Sud-Es.tul şi conte:x'ul european, Buletin IV, 1995, p. 89-97.
Cristina Codarcea
. - lmpâts; croyancel!. et pratiques rellgi.euses în Cu/ture et politique, Paris,
l'Harmattan, 1995.
Olga Cicanci
- Atanasie Comnen Ipsilanti - Un fanariot despre fanarioţi, în Hrisovul, Serie Nouă,\ ol. I, Bucureşti, 1995, p. 44-59.
Alexandru

Duţu

- The Politicization of Myths: the Transylvanian Case, în Vampires Unstaked, Amsterdam, 1995, p. 89-98.
- Natlonal and Regional Identity in Southeast Europe, în Balkans. A
Mirror of the New lnternational Order, Istanbul, Eren, 1995, p. 75-84.
- Traditional T oleration and Modern Pluralism: the Case of Orthodox
Europe, în Bast European Quarterly, 29, June 2, 1995, p. 143-155.
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- La civillsation du corps et la tradition culturclle orthodoxe, în Cu/ture et politique, Paris, l'Harmattan, 1995, p. 23-36.
- Livre et manuscrit dans le Sud-Est Europeen, în Transylvanian Review,
4, 1995, 2, p. 3-13
- Identitate naţională şi construcţie politică, în Sfera politicii, 4, 1995,
29-30, p. 15-19.
- Conştiinţă europ-..mă şi specific naţional, în Academica, 5, 1995, 11, p. 3.

Cristina Feneşan
- Franz Babinger: ~in deutscher Beitrag zur rumănischen Osmanistik,
în RESEEXX.Xll, 3-'Î, 1995, p. 313-322.
- Die Salpeterforderung im Temeswarer Eyalet in der zweiten Hălfte
de 16. Jahrhum.C.c~rts, în Akten des IV. Internationalen Kongresses fur sozial und wirtscha,tiliche Geschichte der TUrkei, Mtinchen, Juli, 1986, Wiesbaden, 1995, p. 87-)5.
- Fragen der Gren "J;e zwischen den Rumănischen Fiirstentiimern und
dem osmanischen Reich im 16-17 Jh., în Nouvelles Etudes d'Histoire,
voi. 9, 1995, p. 5·1.-59.
- Mihaloglu Mehmed Beg et la prlnclpaute de Valachie (1508-1532), în
International]ounial ofTurkish Studies (OsmanlîAraştîrmalarf), voi. X'.f,

, 1995, p. 137-155.
- a colaborat cu In:..tilut fiir Orientalistik der Universităt Wien în întocmirea
volumului anual diri Turkologischer Anzeiger, respectiv redactarea capitolului Dice Donavfiirstentiimer in osmanischer Abhăngigk.elt şi, de
aserr.enea, cu Tu'k Tarih Kurumu din Ankara la alcătuirea lucrării Prosopografia otomanii intre 1513-1567, sub redacţia prof. Halii Inalcik.
Anca

Ghiaţă

din Dobrogea şi Bugeac/Basarabia la sfârşitul secoluluL al XVI-lea, în Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare, Univers',tatea Bu~ureşti, VI, 1995.
- PoUticke i ekonomiske veze na Donjem-Dunavu i pozicija Misa
Anastasijevica (XiX-vek), în Nor.rine Beogradskog cita/ista, V, 1995.
Elena-Nat;ilia Ionescu
- kl iz Nesin ve K,u-acale mizah edeblyatinda paralel, în publicaţia edil~ttă de Ataturk Kultur Merkezi.
- a tradus din limba franceză: Jean Duvignaud - Sociologia Artei.
Constantin Iordan
-- V 1.!.rs un front auticom.muniste dans les Balkans (1924-1925), în
F:ESEE, XXJ.I'i, 1995, 3-4, p. 285-295.
- Minorităţi ;d politică în Balcani. România şi Protocolul KalfovPolitis (i~ep·tembrie 1924), în Sud-Estul şi contextul european, Buletin
, III, 1995, p. 123-1.30.

-

Viaţa economică
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Zamfira Mihail
- Receptarea ideilor luministe în Bulgaria în secolul al XIX-lea, în
Sud-Estul şi contextul european, Buletin IV, 1995.
- Protecţia religioasă a habitatului în satul românesc, în Revista de etnografie şi folclor, m. 5-6, 1994 (apărută în iunie 1995).
- Nicolae Milescu - filolog, în Un veac de aur al culturii române
(1643-1750), Chişinău, 1995.
Ştefania Mihăilescu

- Aurel C. Popm•ici şi federalizarea monarhiei habsburgice, în
Sud-Estul şi contextul european, Buletin III, 1995, p. 113-122.
Emanuela Popescu-Mihuţ
- Manuels rediges pour l'instruction de Louis XIV traduits en neogrec
(Didaskaleion ton hegemonon kai eugenon andron) în RESEE, XXXIII,
1-2, 1995, p. 73-81.
Viorel Panaite
- Regimul negustorilor străini în 'ahdnâme-lele otomane (secolele
XV-XVD). O radiografie (partea a II-a), în Sud-Estul şi contextul european, Buletin IV, 1995, p. 115-130.
- Ethnicity and Religion in the Terminology of:xvith-xvnth Centuries
Ottoman Documents. A Case Study: 'Ahdnâmes, în Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, Cluj University Press,
1995, p. 31-43.
Robert Păiuşan
- Gheorghe Taşcă- economist şi jurist, în Academica, 5 (53), 1995.
- laureatul Premiului Nobel pentru economie pe anul 1995, în Bursa,
15 octombrie 1995.
- Împrumutul extern al României din anul 1899, în Revista istorică, 3-4,
1995, p. 303-315.
- Subdezvoltarea social-economică în Europa sud-estică în secolele
XIX-XX. O abordare comparativă, în Sud-Estul şi contextul european,
Buletin IV, 1995, p. 139-146.
Radu G. Păun
- Sărbătoare şi propagandă în Ţările Române. Strategiile gestului şi
cuvântului, în SMd-Estul şi contextul european, Buletinele III şi IV, 1995
(articol publicat în două părţi).
- Les Valachs de l\\ontaigne. Les metamorphoses d'un mot, în R.R.H.,
1-2, 1995.
- Sur quelques modeles llvresques des "Navigation et peregrinations
par Nicolas de Nicolay", în RESEE, 1-2, 1995.
Andrei Pippidi
- Un tableau repre:ientant Sobieski et sa cour et une mission diplomatique en Polu~~e en 1684, în iR.H., XXXIV, 1-2, 1995, p. 213-221.
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- Romains ou Rhomees? Les Roumains du xvie siecle, în val. Umanita
e nazior1:i nel diritto e nella spiritualita da Roma e Constantinopoli e a
Masca, Roma, 1995, p. 85-98.
- Un nouvelle chronique post-byzantine, în Nouvelles Etudes d'Histoire,
IX, 1995, p. 41-50.
- Studiu introductiv la Ion Mihalache, Ce politică facem, Bucureşti, Editura Litera, 1995, p. 5-22.
- Pe marginea unui vechi ghid turistic, în 160 de ani de la înfiinţarea
primei biblioteci publice la Braşov, 1835-1995, Braşov, 1996, p. 53-64.
Elena Scărlătoiu
- Observaţii privitoare la vocabularul actual al istroromânei, în
Sud-Estul şi contextul european, Buletin IV, 1995, p. 69-88.
Elena Siupiur
- Les intellectuels roumalns du xixe slecle et la reorganisatlon de la
classe politique et du systeme lnstltutionnel, în R.R.H., XXXIV, 1-2,
1995, p. 75-95.
- Die intellektuellen aus Rumanien und Siidosteuropaischen Landem
in den deutschcn Universităten (19. Jahrhundert), I Teii: Universităt
Bonn, în RESEE, XXXIII, 1-2, 1995, p. 83-99.
- Die Intellektuellen ... , II Teii: Universităt Găttingen, RESEE, XXXIII, 3-4,
1995, p. 251-256.
An,ca Tanaşoca

-

Contribuţia

lui Silviu Dragomir la cercetarea romanităţii balcanice,
în Sud-Estul şi. C<Jntextul european, Buletin n, 1994 (apărut în 1995),
p. 47-57.
..
RQmanita.tea;· dl<ipărotă · din nord-estul Peninsulei Balcanice, în
Sud-Estul ş;i conte:xtul european, Buletin IV, 1995, p. 107-114.

Nicolae-Şerban Tf',naşoc<J

- Scrisorile inedit'f' ale lui Ioan I. Bogdan către George Murnu, în
Sud-Estul şi contextul european, Butetin IV, 1995, p. 41-50.
Tudor Teoteoi ·.
- Empire et Sacerdoce ă Byzance au temps des Paleologues, în RESEE,
xxxm, 1-2, 1995, p. 121-132.
,·-Orient et Ocddtnt dans le Sud-Est de l'Europe au Moyen Age, în Bulletin de l'AIESEE, XXIV-XXV 0994-1995), p. 65-71.
Cătălina Văt~işescu

- Les r:apports de synonymie entre Ies term.es autochtones et Ies terme~··

d'origine !atine en albanais, par comparaison au roumain, în
Thraco-Dacica, V'{!, 1-2, 1995, p. 295-299.
- Les debuts de b <:hristianisation des Albanais. A propos du livre de
Gottfried Schramm. A.nfange des alban.ischen Christentums, în
RESEE, XXXIII, 3- ;., 1995, p. 315-321.
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Ştefan

Vâlcu
- Câteva consider.tţil asupra evoluţiei naţionallsmelor iugoslave, în
Sud-Estul şi contextu/ european, Buletin IV, 1995.

Laurenţiu

Vlad
- Arhitectura efemeră şi imaginea identităţii. O istorie a pavilioanelor
României la Expoziţiile universale pariziene (1867 /1937), în
Sud-Estul şi contextu/ european, Buletin III, 1995.
- Ideologie et Education. Quelques notes sur Ies livres scolaires d'histoire des Roumains, 1918/1989 în RESEE, XXXIII, 1-2, 1995.
- traducere din Alaifi Besan\;on, De la difficulte de definir le regi.Ole sovietique, în Polis (revistă de ştiinţe politice), 1, 1995.

2. REUNIUNI ŞTIINŢIFICE ÎN ROMÂNIA:
- Institutul a organiza~ un colocviu cu Hochschule fiir Politik din Mi.inchen
(25-26 aprilie) la care au participat cu comunicări Alexandru Duţu şi
Nicolae-Şerban Tanaşoca.

- Institutul a organizat cu Muzeul Ţăranului Român un colocviu cu tema Religiozitatea populară (28 aprilie) la care au participat cu comunicări şi
moderări de şedir.ţe Alexandru Duţu şi Zamfira Mihail.
- Cu ocazia Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Muzeului de Istorie Naţională (decembrie 1995) au participat: Anca Ghiaţă- Un registru turcesc
inedit (Mufassal d1~fteri) privind sistemul de impunere în Dobrogea
şi Bugeac/Basarabia la sfârşitul secolului al XVI-iea şi Constantin Iordan - Politici naţionale şi minorităţi etnice: repere privind statutul
românilor din E'alcani în perioada interbelică.
Cristina Codarcea
- a susţinut în cadrul Seminarului interdisciplinar organizat de Facultatea de
Istorie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca comun.icarea cu tema
Funcţia politică şi religioasă a blestemului în societatea medievală
- Studiu comparativ (27 mai 1995).
Anca Ghiaţă
- a prezentat comunicarea Producţia cerealieră în kazalele Hârşova şi
Tekfiir-gOlii la si.'ârşitul secolului al XVI-iea (mai 1995, ISSEE).
Constantin Iordan
- a avut o intervent1e în cadrul Simpozionului ştiinţific organizat cu prilejul
Comisiei mixte dt i!;torie româno-bulgare.
Zamfira Mihail
- a prezentat următc .uele comunicări:
- Continuitatea românească în Basarabia la Primul Congres mondial al
refugiaţilor (30 iu11ie, Iaşi);
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- Patronajul spiritual al B.O.R. şi tipăriturile bisericeşti în limba
română din Basarabia, cu ocazia aniversării a „250 de ani ai Şcolii Domneşti de la Mavromolu" (26 august, Galaţi);
. . :. Oratio Domenica a lui N. Milescu. Analiză filologică la Sesiunea ştiin
ţifică a Asociaţiei Slaviştilor (Universitatea din Bucureşti), organizată cu prilejul centenarului naşterii lui Al. Rosetti (6 octombrie).

Ştefa~ia Mihăilescu
- a susţinut în cadrul colectivului de istorie modernă şi contemporană din
ISSEE comunicarea Transilvania în proiectele federaliste din AustroUngaria (IO martie 1995).
Viorel Panaite
- a participat la colocviul internaţional Ethnicity and Religion in Central
and Eastern Europe organizat de Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, unde a prezentat comunicarea Ethnicity and Rellgion in the
Terminology of XVJlh_XVJ:Ilh Centuries Ottoman Docwnents. A
Case Study: 'Ahdnâmes 05-17 iunie 1995).
Constantin Paraschiv
- a susţinut o comt.nicare în cadrul Secţiei de istorie modernă şi contemporană din ISSEE.
Robert Păiuşan
- a susţinut în cadrul „Sesiunii ştiinţifice Gheorghe Taşcă", organizată de Academia Română, ornunicarea Gheorghe Taşcă, om politic şi diplomat.
Andrei Pippidi
- a prezentat comuoicarea Pe marginea unui vechi ghid'.turistlc la sesiunea organizată d '~ Biblioteca „George Bariţiu" din Braşov (noiembrie
1995).
Elena Siupiur
- a participat în caJit<,te de organizator (secretar al Comisiei mixte) la Sesiunea mixtă român J-bulgaro de istorie a cărei temă a fost Formarea sistemului instituţional modem în România şi Bulgaria (19-22 iunie 1995,
Bucureşti); a participat la sesiunile ştiinţifice săptămânale ale Colegiului
„Noua Europă" (ia'1uarie-iulie 1995).
Nicolae-Şerban Tanaşoca

- a prezentat urmă:.odrele comunicări:
- Gheorghe Tătărescu şi 6 martie 1945 la simpozionul organizat de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga", Universitatea din Bucureşti şi BBC (martie
1995, Buct:.r•-!Şti); ,
- România ·~ntre p,cJ.canl şi Europa la sesiunea organizată de Hochschule
fiir Politik din Miii:.chen şi Institut fiir Rumănischen Studien din Bucureşti
(mai 199'5, Bucur.':'.~.ti);
- L'heritaf.&e byzan.1..in des pays de l'Est et leur integration europeenne,
la se'.iiu nea organi;_·ată de AIESEE (aprilie 1995, Bucureşti);
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-

Bizanţul şi

românii, la reuniunea Comisiei mixte de istorie româno-ruse
(21-25 noiembrie 1995, Constanţa);
- Un factor creator de conştiinţă europeană: Institutul de Studii şi
Cercetări Balcanice din Bucureşti (1936-1948), la sesiunea comemorativă de 75 de ani ele la întemeierea Institutului de Istorie din Cluj-Napoca
(octombrie 1995, Cluj-Napoca); a avut intervenţii la lucrările Comisiei mixte de istorie româno-bulgare (iunie 1995, Bucureşti).

Tudor Teoteoi
- a prezentat următoarele comunicări:
- Reminiscenţe păgâne condamnate de către legislaţia canonică bizantină şi românească în cadrul unor străvechi obiceiuri etnografice, la Simpozionul „Religiozitate populară" (aprilie 1995, Muzeul Ţăranu
lui Român);
- Orient şi Occident în Sud-Estul Europei medievale, la Simpozionul Internaţional organizat de AIESEE (aprilie 1995, Bucureşti) şi
- Tradiţia bizantină în cronistica medievală românească, la reuniunea
Comisiei mixte de istorie româno-ruse (21-25 noiembrie 1995, Constanţa).
Cătălina Vătăşescu

- a susţinut comunicarea Fonetica împrumuturilor latinC?ti în albaneză
în interpretarea lui Al. Rosetti (octombrie 1995, Institutul de Fonetică şi
Dialectologie, Bucureşti).
Laurenţiu

Vlad
- a prezentat comunicarea România la Expoziţiile universale, la Colegiul
„Noua Europă" (octombrie 1995).

3. REUNIUNI ŞTIINŢIFICE ÎN STRĂINĂTATE:
Alexandru Duţu
- a fost membru în comisia de doctorat a lui Olivier Gillet, la Universitatea
Liberă din Bruxelks (2 martie);
- a participat la dezb~_terea Ce este Europa, organizată de Asociaţia de învă
ţământ la distanră la Universitatea din Varşovia (29 septembrie-1 octombrie);
- a participat la Colocviul Europa şi Ortodoxia, organizat de Universitatea din
Graz (9-10 noiembrie);
-- a susţinut o conferinţă despre Situaţia actuală a culturii în România la
Clubul Universităţii din Viena (12 noiembrie);
- a participat b Colocviul Literatura europeană, organizat de Sorbona-Paris
IV (25 noiembrit);
- a susţinut o conferinţă despre Problemele actuale ale societăţii române
la Ecole Normale Superieure din Paris (1 decembrie);
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- a s1.1sţinut un ciclu de patru conferinţe la College de France, cu titlul Y-a-t-il
une Europe Orthodoxe? 09 noiembrie-19 decembrie).
Lia Brad Chisacof
- a susţinut comunicarea Situaţia lingvistică în Principatele Române în
secolul al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea la Simpozionul
organizat de catedra de Studii bizantine şi neoelenice a Universităţii din
Wurzburg cu tema „Griechische Migration in Europa. Geschichte und
Gegenzart".
Olga Cicanci
- a prezentat comunicarea Les relations des freres Gheorghiev avec Ies
communautes grecques de Roumanie la Colocviul internaţional organizat de Universitatea din Sofia între 12-13 mai;
- a prezentat comunicarea Nicolae Milescu şi intelectualii greci la Colocviul organizat de Institutul de Filozofie al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, Chişină l, 19-20 octombrie.
Cristina Feneşan
- a susţinut comunicarea Der siebenburgische Kharadsch in der ersten
Halfte des XVII. Jahrhunderts la cel de-al Vii-lea Congres internaţional
de istorie social-economică a Imperiului Otoman, Heidelberg, 25-29 iulie.
Anca Ghiaţă
- a prezentat comunicarea Les relations politiques et economiques au
Bas-Danube et la presence de Misa Anastasijevic dans ces regions
au XIX-eme siecle la simpozionul cu tema Misa Anastas~jev i njegovo
deha (Vie et activiti de M. Anastasijevic), Belgrad şi Donji Milanovac, Iugoslavia, 5-6 mai.
Constantin Iordan
- a prezentat comunicarea The Balkans - traditions and prospects of
continental and regional co-operation la Simpozionul ştiinţific internaţional organizat de Institutul de Istorie Contemporană din Belgrad, cu
tema Balcanii după al doilea război mondial, 11-12 mai;
- a trimis rezumatul comunicării Quelques remarques sur Ies relations
roumano-yougostaves (1940-1941) la Simpozionul ştiinţific internaţion
al organizat de Academia de Ştiinţe şi Arte a Muntenegrului şi Academia
Sârbă de Ştiinţe şi Arte, cu tema Al doilea război mondial. 50 de ani mai
târziu, 25 iunie.
Zamfira Mihail
- a organi.zat, împreună cu Institutul de Balcanistică din Sofia, Sesiunea şti
inţifică internaţională Cercetarea etnolingvistică balcanică, Sofia, 3-4 iulie;
- a prezentat comun'.carea Elemente latine în limbile sud-slave. Stadiul
cercetării etnolingvistice şi a colaborat la organizarea Sesiunii ştiinţifice
internaţionale de la Sofia, 3-4 iulie;
- a prez.entat comunicarea Circulaţia cărţii din Basarabia în toate pro179
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vinciile româneşti în cadrul Zilelor cărţii româneşti, Chişinău, Biblioteca
Naţională, 16 iunie.
Viorel Panaite
- a prezentat comunicarea Trade and Merchants in the OttomanPolish Treaties. 1494-1607 la al VII-iea Congres de istorie economică şi
socială a Imperiului Otoman, Universitatea din Heidelberg, 25-29 iulie.
Constantin Paraschiv
- a prezentat comunicarea Italia şi recunoaşterea Tratatului unirii Basarabiei cu România din octombrie 1920 la Colocviul româno-italian,
Veneţia, 2-4 mai 1995.
Andrei Pippidi
- a prezentat comunicarea Drogmans et enfants de langues au xvne siede, în cadrul Colocviului internaţional despre învăţământul limbilor occidentale în Constantinopolul otoman, organizat de INALCO şi de Institutul
francez de studii ;:natoliene, Istanbul;
- a prezentat raportul La decadence de l'Empire ottoman comme concept historique de la Renaissance aux Lumieres;
- a participat la masa rotundă cu tema La question des minorltes nationales
dans Ies societes de type liberal et sovietique şi a prezentat comunicarea
Skin-deep Marx~m and the Resistance to it in Romania after 1945
la al XVIII-iea Congres internaţional de ştiinţe istorice, Montreal;
- a prezentat comunicarea Manuscrits byzantins dans la bibllotheque
d'un couvent valaque du XVWC siecle la al XI-iea Colocviu de bizantinologie organizat de departamentul de filologie clasică al Universităţii
Complutense pe tema El Monasterio Bizantino, foco de poder, saher y
asistencia;
- a prezentat comunicarea Appunti per una tipologia della produzione
storica romena del cinquantennio 1945-1995, la Colocviul organizat
de CIRSS despre ist::>riografiile română şi italiană după război, Milano;
- a prezentat comur·icarea De la Terre au Clei, representations de la
nature physiquc au XVWC siecle dans le Sud-Est europeen, la Colocviul organizat de Centrul Ivan Dujcev pe tema Curiosite, savoir et pouvoir.
Elena Scărlătoiu
- a prezentat comunicarea Remarques sur le vocabulaire actuel de l'istroroumain (L'Ht.ment latin) la cel de-al XXI-lea Congres internaţional
de lingvistică şi fi'.ologie romanică, Palermo, 18-24 septembrie.
Tudor Teoteoi
- a prezenta'l comunicarea O mărturie hagiografică privitoare la un obicei etnografic p~.strat până în zilele noastre la Simpozionul pe teme
etnolingvistice şi i~torice organizat de Institutul de Balcanistică din Sofia în
colaborare cu Institutul de Studii Sud-Est Europene din Bucureşti, Sofia,
3-5 iulk:.
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Cătălina Vătăşescu

- a participat, alături de Zamfira Mihail şi Tudor Teoteoi, la realizarea proiectului comun Comparaţie între împărţirea pe domenii lexicale a elementelor latineşti din albaneză şi română, prezentat la Colocviul internaţional Izvoare etnolingvistice ale cercetării civilizaţiilor din Balcani,
Sofia, iulie 1995.
Ştefan

\Tâlcu
- neputând participa, a trimis textul comunicării Hitler's War against Yugoslavia and the Roumanian Press la Simpozionul internaţional Podgorica, Muntenegru, septembrie 1995.

4. STAGII DE DOCUMENTARE PESTE HOTARE, COLABORĂRI
CU INSTITUŢII CULTURALE ŞI ŞTIINŢIFICE DIN STRĂINĂTATE:
Alexandru Duţu
- a fost invitat de Co!Jege de France pentru un ciclu de conferinţe în noiembrie-decembrie;
- a fost beneficiarul unei burse Constantin Jirecek acordată de Institutul sudest european de la '/iena, în luna octombrie.
Virginia Blînda
- a beneficiat de o bursă a guvernului francez la Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, încheiată cu obţinerea unei Diplome d'Etudes Approfondies (D.E.A) la E.H.E.S.S., cu specializarea Histoire et Civilisations, noiembrie 1994-octc·mbrie 1995;
- este doctorandă la E.H.E.S.S. din octombrie 1995.
Olga Cicanci
- a efectuat cercetări în Arhiva Cancelariei Rusiei (Ţ.G.A.D.A.) şi la Biblioteca de Stat din Mo:icova, între 7-21 noiembrie 1995.
Cristina Codarcea
- a beneficiat de o bursă a guvernului francez în vederea redactării tezei de
doctorat, la Ecole ·:'.~s Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, februarieaprilie 1995;
- a beneficiat de o b ;să Tempus, la Universite Libre, Bruxelles, iulie 1995.
Pe~.Guran

- a întreprins o cer·cetare de teren asupra picturii murale bizantine din Insula
Cipru, octombrie-noiembrie 1995.
Radu Gabriel Păun
- a beneficiat, în cadrul programului patronat de AUPELF-UREF şi E.H.E.S.S.
de o bursă doct<::>rală ce se va finaliza cu obţinerea diplomei de studii aprofundate (D.E.A), pe tema Aristocratie, offices et pouvoirs dans le Princi181
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paute de Moldavie au XVI/B siecle, lucrare coordonată de Robert Descimon

(E.H.E.S.S.), Paris, noiembrie 1995-iunie 1996.
Andrei Pippidi
- a fost invitat la Paris pentru o lună de către Maison des Sciences de
l'Homme, în calitate de director de studii asociat;
- a beneficiat de o bursă acordată de Collegium Budapest, în calitate de
Fellow, pentru un stagiu de documentare de patru luni.
Elena Siupiur
- a fost bursieră a Colegiului .Noua Europă", calitate în care a efectuat o călă
torie de documentare în Germania (Berlin, Leipzig, Miinchen, Heidelberg),
20 aprilie-1 iunie.

Tudor Teoteoi
- în cadrul schimburilor interacademice a fost o săptămână la Sofia, participând la Simpozionul mai sus menţionat;
- a colaborat cu instituţii culturale şi ştiinţifice din străinătate: a ţinut corespondenţa cu Asociaţia Internaţională de Studii Bizantine, în calitate de secretar al Societăţii R::>mâne de Studii Bizantine.
Laurenţiu Vlad
- a beneficiat de o bursă pentru pregătirea tezei de doctorat, la E.H.E.S.S„
ianuarie-martie 1995, Paris;
- a beneficiat de o bursă la Universitatea ,R. Schuman", Strasbourg, aprilieiunie 1995.

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
Alexandru Duţu
- Şi-a continuat ac•Jvltatea didactică la Facultatea de Ştiinţe Politice din
Bucureşti.

Lia Brad Chisacof
- a predat două cursuri de limbă şi civilizaţie neoelenică în cadrul Institutului
de Studii Sud-Est Europene. ' ·
Cristina Codarcca
- a predat cursul Istoria civilizaţiei medievale la Facultatea de Ştiinţe Politice
din Bucureşti.
Olga Cicanci
- conferenţiar la Facultatea de arhivistică; a predat cursul şi seminarul de
limbă şi paleografie greacă pentru anii I şi III de studiu, precum şi cursul
Istoria medie a României, pentru anul II de studiu.

Z.amfira Mihail
- a continuat

să

predea cursul special

Cultură română şi personalităţi
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în

secolul al XVII-iea, precum şi seminarul special, pentru anul V de studiu,
la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.
Simona Nicolae
- a predat cursuri şi seminarii de limba greacă şi latină pentru anii I, II
de studiu, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti.

şi

IV

Viorel Panaite
- lector la Catedra de Istorie Universală, Facultatea de Istorie a Universităţii
din Bucureşti; a predat cursuri speciale (anii III-V): Ţările Române între
Islam şi Creştinătate, Imperiul Otoman şi Ţara Românească; cursuri şi seminarii (anii I, II, III); Limbă şi paleografie turco-osmană; seminarii (anul
III): /storla Imperiului Otoman şi a popoarelor din sud-estul Europei.
Robert Păiuşan
- a desfăşurat activitate
de Ştiinţe Politice.

didactică

la Universitatea din

Bucureşti,

Facultatea

Andrei Pippidi
,
- a predat cursul general de istorie a Evului Mediu, precum şi două cursuri
speciale, cu sembariile lor: Autoritate şi centralizare şi Către statul naţio
nal, }luxul şi refl,aul puterii centrale. A predat, de asemenea, un curs de
masterat Influenţa occidentală în Ţările Române în Evul Mediu şi rezistenţa la ea, Facultatea de Istorie din Bucureşti.
Elena Siupiur
- a predat cursul Pi-emisele europene ale modernităţii române. Universităţile

gennane şi fonnarea intelectualilor în Ţările Române şi Sud-Estul Europei
în secolul al XIX-iea, la Facultatea de Istorie din Bucureşti.
Nicolae-Şerban T~maşoca

- a predat următoarele cursuri şi seminarii: Introducere în filologia bizantină (curs ţ;i semiLar) şi Paleografie greacă şi critică de text (curs şi seminar), desei.nate anului de studii aprofundate de la secţia de filologie clasică
a Facult~ltii de !,imbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti;
Literaturii bizantină (curs), anul IV, secţia de filologie clasică a Facultăţii
de Limbi şi Litera~uri Străine, Universitatea din Bucureşti, Literatură bizantină (curs), pentru anul II, Academia de Arte Frumoase, Istoria Sud-Estului
european (curs), pentru anul IV, Facultatea Francofonă de Ştiin~e Umane;
- a condu.s disertaţii la anul de studii aprofundate al secţiei de filologie clasică a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (teme de bizantinobgie).
Tudor Te.oteoi
- cx1Ieren1fiar la Fii::ultatea de Istorie; a predat următoarele cursuri şi sernin;;rii: cursul ger.erai Istoria medie a României (partea I, până la 1600),
pentru ;mul II; c1r:;uJ introductiv Istoria medie a românilor, pentru anul I;
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cursuri şi seminarii speciale pentru anii III, IV, V; curs şi seminar special de
Istoria ecleziastică a Sud-Estului european, pentru studenţii anului de
studii aprofundate
Laurenţiu

Vlad

- a predat următoarele cursuri şi seminarii: seminarul general de Istorie modernă universală; cursul şi seminarul special Ideea de Revoluţie şi caracteristicile revoluţiilor în epoca modernă, seminarul Istorie a ideilor politice
şi a mentalităţilor, la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative.

6. ALTE

ACTIVITĂŢ1

- În septembrie 1995, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie,
Viorel Panaite a susţinut teza de doctorat la specialitatea istorie medie universală (turcologit:) cu tema Război şi pace în Islam. Cu referire specială
la relaţiile româno-otomane (sec. XV-XVII).
- 7.amfira Mihail a primit premiul "Eudoxiu Hurmuzachi" al Academiei Române, pe 1993, pentru lucrarea Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812-1918)- în colaborare cu Paul Mihail.
- În anul 1995, Instit•Jtul de Studii Sud-Est Europene a angajat noi tineri cercetători: Simona Nicolae (mai)
Petre Guran (septembrie)
Laurenţiu Scalat (noiembrie).
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