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PAUL NIEDERMAIER
Membru titular al Academiei Române
Anunţăm cu mândrie că în Adunarea Generală a Academiei Române, din 21 noiembrie 2018,
domnul prof. univ. dr. Paul Niedermaier, director al Institutului de Cercetări Socio-Umane
Sibiu timp de 24 de ani (1994–2018), a fost ales, prin vot secret, membru titular al Academiei
Române. Această alegere reprezintă un prinos bine-meritat pentru întreaga carieră ştiinţifică a
Domniei Sale şi, în general, o recunoaştere a activităţii depuse de Domnia Sa în slujba muzei
Clio. Colectivul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu îl felicită pe domnul Academician
Paul Niedermaier şi îi urează multă sănătate şi ani mulţi în care să se bucure de titlul binemeritat.

RUDOLF GRÄF
Noul director al ICSU Sibiu
Din 27 iunie 2018 Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu are un nou director. Este vorba
despre domnul prof. univ. dr. Rudolf Gräf, prodecan al Universităţii „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca. Domnia Sa are o impresionantă carieră managerială, din care menţionăm demnităţile
de Șef al Secţiei pentru Patrimoniul Cultural Naţional, Reșița (din 1993), director al Bibliotecii
Austria şi al Institutului German, ambele din Cluj-Napoca (din 2003), membru în senatul
Universităţii „Babeş-Bolyai” (2004–2007) şi prorector al aceleiaşi universităţi clujene (din
2008). Cu nimic mai prejos nu este cariera academică a Domniei Sale, începută la Facultatea
de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, în calitate de
conferenţiar (2000–2008), devenind apoi profesor la Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor, din cadrul aceleiaşi universităţi (din 2008). Cariera universitară este
completată de activitatea ştiinţifică a noului director ICSU Sibiu, începută ca muzeograf şi
cercetăror al Muzeului de Istorie al Banatului Montan din Reşiţa (1984–2000) şi cercetător
științific gr. II. al Centrului de Studii Transilvane de pe lângă Academia Română (din 2007).
Stagii de formare şi documentare în Austria (Graz, Viena) şi Germania (Rostock) au completat
formarea ştiinţifică a domnului profesor Rudolf Gräf, ale cărui interese științifice sunt istoria
modernă a României, istoria economică a României, în special istoria industrială a Banatului
în secolele XVIII–XX, istoria Imperiului Habsburgic, precum şi istoria graniţei militare
bănăţene sau istoria germanilor din Banat. De menţionat este şi experienţa redacţională a
Domniei Sale, la prestigioasa publicaţie ştiinţifică clujeană Transilvanian Review. Experienţa
şi competenţele manageriale, universitare şi ştiinţifice ale noului director pot fi considerate un
real câştig pentru Institutul nostru.

APARIȚII NOI
Semnalăm apariția, la sfârșitului acestui an, printre altele, a două volume noi, semnate de
colegii noștrii:
Andrei Nacu, Atlasul istoric al Bucovinei, Bucureşti, Editura Academiei, 2018, 61 p., 19 h.
„Atlasul istoric al Bucovinei cuprinde un studiu introductiv, în care este prezentată pe scurt
istoria provinciei, un capitol cu hărți analitice digitale și o secțiune care reunește reproduceri
ale unor hărți vechi. Intenția noastră este ca această lucrare să fie prima dintr-o serie de volume

similare, dedicate tuturor provinciilor istorice românești”.
Andrei Nacu

Studii de etnologie. In honorem prof. univ. dr. Ilie Moise. Coordonat de Andreea Buzaş,
Bucureşti, Editura Etnologică, 2018, 494 p.
„Volumul a apărut cu sprijinului financiar al Consiliului Judeţean Sibiu, prin Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale <Cindrelul-Junii> Sibiu, datorită bunei
colaborări editoriale pe care sectorul de etnologie o are dintotdeauna cu doamna director Silvia
Macrea. Dedicat profesorului Ilie Moise la împlinirea vârstei de 70 de ani, volumul cuprinde
Tabula gratulatoria, Bibliografia lucrărilor științifice publicate de Ilie Moise, Gânduri la o
aniversare, prin care se conturează imaginea complexă a etnologului, profesorului,
colecționarului, colegului și prietenului Ilie Moise.

Cea mai consistentă parte a cărții este cea a studiilor vizând atât aspecte teoretice, cât și
valorificarea unor documente inedite de arhivă sau a unor cercetări de teren, privind elemente
de arhitectură tradițională, port, ceramică, obiceiuri calendaristice, magie, etnobotanică,
toponimie, metode de cercetare. La apariția acestui volum au contribuit nume de o deosebită
importanță în domeniul etnologiei, critici și istorici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor,

cercetători și colegi ai sărbătoritului de la ICSU Sibiu”.
Andreea Buzaş

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ
Sesiunea anuală a ICSU Sibiu
Ediția a XX-a
În data de 7 decembrie 2018 s-a desfăşurat Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a
Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, intitulat „Ştiinţele socio-umane la începutul
mileniului III”. Evenimentul ştiinţific s-a desfăşurat la sediul Institutului de pe Bulevardul
Victoriei, nr. 40, Sibiu. Sesiunea s-a deschis cu adresarea unui cuvând de deschidere de către
directorul institutului, prof. univ. dr. Rudolf Gräf, care a transmis mesajul de salut al
domnului Academician, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române.
A urmat apoi prezentarea celor patru periodice ale ICSU Sibiu: Forschungen zur Volks- und
Landeskunde, vol. 61/2018, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, tomul
XXV/2018, Historia Urbana, tomul XXVI/2018 şi Studii şi comunicări de etnologie, tomul
XXXII/2018. Cercetărorii instituţiei-gazdă au prezentat, de asemenea, volumele publicate sau
coordonate în anul 2018. Astfel, dr. Andreea Buzaş a prezentat volumul omagial dedicat prof.
Ilie Moise, volum semnalat şi în rândurile de mai sus; de asemenea, a prezentat lucrarea
întocmită în colaborare cu Virgiliu Florea, intitulată: „Musa” – implicaţii naţionale. Folclor
poetic într-o revistă manuscrisă din secolul al XIX-lea. Prof. univ. dr. Zeno-Karl Pinter a
prezentat volumul de studii editat de Domnia Sa împreună cu Anca Niţoi şi Claudia Urduzia,
cu titlul Relaţiile interetnice în Transilvania. Militaria Medievalia în Europa centrală şi de
sud-est, cuprinzând lucrările prezentate în cadrul seriei de conferinţe internaţionale omonime,
desfăşurate în intervalul 2015–2017.

Relaţii Interetnice în Transilvania. Militaria Medievalia în Europa centrală şi de sud-est.
Lucrări prezentate în conferinţele internaţionale „Relaţiile interetnice în Transilvania”, Sibiu,
2015–2017, ed. Zeno Karl Pinter, Anca Niţoi şi Claudia Urduzia, Editura ASTRA MUSEUM,
Sibiu, 2018, 250 p.
Dr. Alexandru Nicolaescu a prezentat, în avanpremieră editorială, volumul propriu, intitulat
„Revista Transilvania”: program editorial şi conţinut istoriografic 1868–1919, Editura
Academiei Române, București, 2018, lucrare publicată ca parte a proiectului dedicat
Centenarului Marii Uniri; Dr. Andrei Nacu a prezentat Atlasul istoric al Bucovinei, semnalat

şi în rândurile de mai sus; prof. univ. dr. Ilie Moise a prezentat volumul de autor Efigii sentimentale, vol. II, respectiv lucrarea editată de Domnia Sa, Folclor din Valea Sebeşului, Editura
Altip, Alba Iulia, 2018 (texte stabilite, studiu introductiv, note și bibliografie de Ilie Moise).
După prezentarea volumelor au început comunicăriile pe secţii tematice. În cele şase secţiuni
paralele ale sesiunii de comunicări ştiinţifice, şi-au prezentat lucrările cercetătorii de la institut,
împreună cu invitaţii şi colegii de la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Complexul Muzeal
ASTRA Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.
A. din România, Sibiu, Muzeul de Istorie Sighişoara, Colegiul Naţional „Samuel von
Brukenthal”, Sibiu, SJAN Sibiu, CNSAS Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere de la Universitatea Bucureşti, CJCPCT
„Cindrelul-Junii” Sibiu. Prima secţiune, dedicată arheologiei şi istoriei medie, a cuprins comunicări despre geografia istorică, habitatul şi cultura materială a Evului Mediu (în toate cele trei
etape ale sale: timpuriu, dezvoltat şi târziu), monumente, instituţii şi personalităţi medievale.
În cea de-a doua secţiune, dedicată istoriei premoderne şi moderne, au fost prezentate comunicări de istorie instituţională, ecleziastică şi economică, dar şi teme de istorie a cărţii şi a
presei, istorie socială şi corporatistă. Tema Marelui Război a constituit trecerea spre cea de-a
treia secţiune, dedicată istoriei contemporane. Tema centrală a acestei secţiuni a fost
Centenarul Marii Uniri din 1918, dar au fost prezentate şi lucrări despre educaţie, cultură şi
coerciţie în epoca comunistă. Secţiunea a IV-a a fost dedicată etnologiei, abordând tema Marii
Uniri din perspectivă etnologică, dar şi abordări despre cultura materială populară, percepţia
plantelor în legende şi heraldică; lucrările de muzeologie etnografică au completat palierul
variat al prezentărilor. A cincea secţiune a cuprins lucrări de istoria culturii, imagologie,
personalităţi culturale, monumente dispărute şi receptarea în artele plastice. Cea de-a şasea
secţiune, dedicată germanisticii a înmănunchiat un număr de cinci comunicări ştiinţifice, despre
rolul limbii germane în discursul ştiinţific, despre diferite publicaţii umoristice şi literare,
precum şi despre sociolecte uitate din mediul săsesc transilvan.
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