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SCURTĂ INFORMARE

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu (ICSU Sibiu) este structurat pe două
compartimente: Financiar-Administrativ și Cercetare. În cadrul compartimentului Cercetare se
desfășoară studii de arheologie, istoria orașelor, istoria culturii, istoria minorităților, etnologie
și dialectologie săsească.
În cadrul Institutului funcţionează şi Comisia de Istorie a Oraşelor din România, a cărei
activitate se conjugă cu cea a cercetătorilor din Institut specializaţi pe istoria oraşelor.
Susţinerea cercetării din instituţia noastră este realizată şi prin intermediul celor două asociaţii
care funcţionează pe lângă Institut: Civitas Nostra şi Societatea de studii transilvane.
La ICSU Sibiu se redactează patru periodice de specialitate: Forschungen zur Volks- und
Landeskunde, Historia Urbana, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu şi Studii
şi comunicări de etnologie. Primele trei apar sub egida Editurii Academiei. În sistemul național
de evaluare trei dintre aceste periodice sunt evaluate cu calificativele „B” și un altul cu „C”.
Toate revistele sunt indexate și în baze de date internaționale (SCOPUS, ERIH PLUS,
CEEOL și Index Copernicus). ICSU Sibiu mai redactează și 3 buletine informative în limbile
română şi germană.
În anul 2018, în cadrul ICSU Sibiu s-au realizat 9 lucrări de plan, conform planului de
cercetare aprobat de Academia Română. Dintre acestea, 5 proiecte se continuă şi în anul 2019,
la care se adaugă 4 proiecte noi. Au fost publicate 9 volume de autor sau în colaborare, dintre
care subliniem importanța volumului: Ciobanu, Vasile, Die Deutschen in Rumänien 1918–
1919. Übersetzung von Beatrice Ungar. Vorwort von Mathias Beer, Honterus Verlag,
Hermannstadt, 2018. Pe lângă acesta, au mai fost publicate 4 volume de periodice, 39 de
studii științifice (dintre care 2 ISI) în reviste și volume colective, 50 de recenzii, note
bibliografice, cronici ale vieții științifice și articole de popularizare, au fost redactate 3

rapoarte de interes public și 8 numere din buletinele informative în română și germană. De
asemenea, cercetătorii institutului au participat la 79 de sesiuni științifice naţionale şi
internaţionale, au contribuit la organizarea a 8 manifestări științifice naționale și
internaționale, au fost implicați în 13 proiecte de cooperare la nivel național sau internațional,
au derulat 4 granturi / contracte de finanțare și au realizat 7 deplasări în străinătate în scop de
documentare, consultare şi diseminare a rezultatelor științifice (exceptând participarea la
conferințele internaționale).
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