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Invitaţie   
 

 
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii  
Centrul de Istorie Orală  (CIO-CNSAS) 
şi 
Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti   
 
vă invită să participaţi la Prima Conferinţă Naţională Interdisciplinară din seria MEMORIA 
TRECUTULUI RECENT, cu tema ARHIVELE MEMORIEI. Comunismul românesc din perspectiva 
istoriei orale. 
 
Evenimentul face parte dintr-un proiect comun al celor două instituţii organizatoare, având 
ca obiectiv organizarea anuală a unei conferinţe naţionale interdisciplinare dedicate 
studiilor privind memoria trecutului recent şi modalităţilor de valorificare şi de integrare a 
acestora ca înţelesuri pe termen lung.  
 
Obiectivul conferinţei este acela de a crea atât un spaţiu de dezbatere cât şi de 
relaţionare ştiinţifică pentru o serie de interogări recente privind comunismul românesc din 
perspectiva istoriei orale.  
 
Conferinţa va avea loc miercuri, 23 octombrie 2013, între orele 10.00 şi 16.00, la sediul 
Facultăţii de Ştiinţe Politice, Sala Negulescu, strada Spiru Haret nr. 8, Bucureşti. 
 
Evenimentul include două ateliere de lucru, după cum urmează:   
Deschiderea lucrărilor conferinţei – discursul organizatorilor  (10.00-10.15) 
Atelier 1 (10.15-12.00)  
ARHIVELE MEMORIEI trecutului recent din perspectiva istoriei orale (epistemic şi 
metodologic) 
(sesiune de comunicări, discuţii si concluzii)  
Pauză de cafea (12.00-13.00)   
Atelier 2 (13.00-15.00)   
Opţiuni de valorificare şi de integrare a ARHIVELOR MEMORIEI  în discursul public actual 
(sesiune de comunicări, discuţii si concluzii)  
Convorbiri relaxate  (15.00-16.00)    
 
Cei interesaţi să participe la conferinţă sunt rugaţi să trimită titlul comunicării şi un rezumat de 
aproximativ 300 cuvinte până cel târziu la 15 octombrie 2013, pe următoarele adrese:  
istorieorala@cnsas.ro (Cristina Anisescu) 
claudia.udrescu@fspub.unibuc.ro  (Claudia Maria Udrescu) 
De asemenea, vă rugăm ca timpul acordat prezentării dvs. să nu depăşească 15 minute.  
Pentru orice informaţie, vă rugăm să ne contactaţi la adresele menţionate mai sus sau la telefon 
0374189181 (Centrul de Istorie Orală – CNSAS). 
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