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Istoricii români şi ruşi scriu în comun istoria la Cluj




O comisie de istorici, membri ai Academiei Române şi celei ruse, se reuneşte în premieră
la Cluj
Specialiştii vor prezenta lucrări recente legate de teme din istoria celor două ţări
Astfel de evenimente marchează importanţa Clujului ca centru academic şi contribuie la
dezvoltarea muncii de cercetare ştiinţifică pe tot parcursul anului

Cluj-Napoca, 3 septembrie 2010. Comisia bilaterală a istoricilor din România şi Rusia se va
reuni pentru prima dată la Cluj, între 6 şi 11 septembrie 2010. Grupul de 23 de specialişti este
prezidat de membri ai Academiei Române şi ai Academiei Ruse de Ştiinţe, interesaţi de punctele
comune din istoria celor două ţări.
„Relaţiile ştiinţifice cu Rusia sunt foarte importante pentru comunitatea ştiintifică românească şi
pentru ţară în general. Din fericire, la ora actuală, ele sunt excelente, lucru extrem de important
pentru cercetarea românească. E firesc să ne intereseze în mod special relaţia cu statele din
vecinătate, iar Rusia este o mare putere mondială, inclusiv în domeniul istoriografiei, în care dă
tonul unor direcţii preluate ulterior în întreaga lume. Apoi, să nu uităm că multe surse istorice
referitoare la trecutul României sunt în Rusia, avem izvoare de cercetat în arhivele din Moscova
sau Sankt Petersburg. E vital în studiul istoriei noastre să avem acces direct la aceste informaţii”,
explică dr. acad. Ioan Aurel Pop. preşedintele părţii române a comisiei, directorul Centrului de
Studii Transilvane Cluj.
Comisia se reuneşte anual, alternativ în Rusia şi România. Aceasta este a XV-a sesiune a comisiei,
dar prima care are loc în afara capitalei, respectiv la Cluj, considerat al doilea mare centru de
studii slave din România după Bucureşti. „Clujul e un mare centru academic, cu o tradiţie în
studiile slave încă din perioada interbelică, prin Catedra de Limbi şi Literaturi Slave şi prin
Facultatea de Istorie şi Filosofie a UBB. În plus, fondatorul Centrului de Studii Transilvane, Silviu
Dragomir, a fost unul dintre cei mai mare slavişti ai noştri”, a precizat Pop.
Aceste întâlniri au ca punct de plecare teme istorice de interes comun, stabilite cu un an înainte, pe
marginea cărora se prezintă lucrări ştiinţifice. Sunt teme de interes istoric care aduc în atenţie
existenţa unor cercetări de profil şi stadiul acestora. Cercetătorii români au astfel şansa să aibă
acces la importante informaţii de specialitate. Organizarea conferinţei la Cluj permite lumii
ştiinţifice şi universitare clujene să aibă acces direct la lucrările care vor avea loc în sala de
conferinţe a hotelului City Plaza, toate prezentările şi discuţiile fiind deschise publicului interesat.
Deşi conferinţa are loc anual, efectele concrete sunt permanente. Aceste întâlniri facilitează
organizarea unor săptămâni de schimburi bilaterale, pe tot parcursul anului, pentru care Comisia
este o punte de legătură.
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Academia Română are nouă astfel de comisii bilaterale ale istoricilor, în principal cu ţări din
vecinătate sau în legătură cu care există un interes ştiinţific comun. Acestea sunt Ungaria, Cehia,
Slovacia, Polonia, Ucraina, Bulgaria, Rusia, Israel şi Austria. Comisiile se reunesc odată la doi
ani, cu excepţia celei cu Rusia, ale cărei întâlniri sunt anuale.
***
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Dr. Ioan Aurel POP, academician, profesor universitar la Facultatea de Istorie-Filosofie,
Universitatea „Babeş Bolyai“ Cluj, director al Centrului de Studii Transilvane, preşedintele
Părţii romane în Comisia bilaterală a istoricilor din Rusia şi România
Dr. Ioan CHIPER, vicepreşedinte al Părţii romane în Comisia bilaterală a istoricilor din
Rusia şi România
Dr. Vasile BUGA, vicepreşedinte al Părţii romane în Comisia bilaterală a istoricilor din Rusia
şi România
Dr. Mioara ANTON, cercetător ştiinţific Institutul de Istorie „N. Iorga“, secretar ştiinţific al
Părţii romane în Comisia bilaterală a istoricilor din Rusia şi România
Dr. Ileana CĂZAN, director adjunct Institutul de Istorie „N. Iorga“
Dr. Ovidiu CRISTEA, director Institutul de Istorie „N. Iorga“
Dr. Cosmin POPA, cercetător ştiinţific Institutul de Istorie „N. Iorga“
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea „Babeş
Bolyai“ Cluj; Сercetător ştiinţific, Centrul de Studii Transilvane
Dr. Florin ANGHEL, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea „Ovidius“,
Constanţa
Drd. Simion Gheorghiu , cercetător ştiinţific Institutul de Istorie „N. Iorga“
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR, decan Facultatea de Istorie, Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir“
Dr. Bogdan CEOBANU, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“ Iaşi
Dr. Florian Dumitru SOPORAN, cercetător ştiinţific, Centrul de Studii Transilvane

PARTEA RUSĂ
 Dr. Konstantin Vladimirovici NIKIFOROV, director al Institutului de Slavistică al
Academiei Ruse de Stiinţe, preşedintele Părţii ruse în Comisia bilaterală a istoricilor din Rusia
şi România
 Prof. univ. dr. Viktor Borisovici KIRILLOV, prorector, Institutul (Universitatea) de Stat de
Relaţii Internaţionale al MAE al Federaţiei Ruse; vicepreşedintele Părţii ruse a Comisiei
bilaterale a istoricilor din Rusia şi România;
 Dr. Lidia Egorovna SEMENOVA, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Slavistică
al Academiei Ruse de Ştiinţe, vicepreşedinte al Părţii ruse în Comisia bilaterlaă a istoricilor
din Rusia şi România
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Dr. Tatiana Andreevna POKIVAILOVA, cercetător ştiinţific principal al Institutului de
Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, secretar ştiinţific al Părţii ruse în Comisia bilaterală a
istoricilor din Rusia şi România
Vladlen Nikolaevici VINOGRADOV, cercetător ştiinţific principal al Institutului de
Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe
Dr. Vladislav Iakimovici GROSUL, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Istorie a
Rusiei al Academiei Ruse de Ştiinţe
Dr. Tatiana Viktorovna VOLOKITINA, cercetător ştiinţific principal al Institutului de
Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe
Dr. Aleksandr Sergheevici STÂKALIN, cercetător ştiinţific principal al Institutului de
Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe
Dr. Oleg Iurievici TARASOV, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Slavistică al
Acadmiei Ruse de Ştiinţe
Dr. Oleg Borisovici NEMENSKI, cercetător ştiinţific al Institutului de Slavistică al
Academiei Ruse de Ştiinţe

