CRONICA VIEȚII ȘTIINȚIFICE

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU”
LA CENTENAR
La începutul lunii februarie 2020 Institutul de Istorie „George Barițiu” a sărbătorit, alături de
Universitatea „Babeș-Bolyai”, cei 100 de ani de la înființare, respectiv de la inaugurarea cursurilor
Universității românești de la Cluj.
Gala de deschidere a acestui eveniment a fost găzduită de Aula Magna a Universității „BabeșBolyai”, în prezența unui public numeros, format din personalități ale vieții academice, științifice și
culturale din întreaga țară, reprezentanți diplomatici străini acreditați la București, ai Arhivelor
Naționale ale României, institutelor de istorie din țară și străinătate, universități, muzee, instituții de
cultură, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri din Cluj-Napoca.
La ceremonia de deschidere au luat cuvântul Preşedintele Academiei Române, acad. prof.
univ. dr. Ioan Aurel Pop, şi directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române,
prof. univ. dr. Ioan Bolovan; au urmat apoi cuvintele de salut din partea Mitropolitului Clujului,
Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ, şi al Episcopului Eparhiei GrecoCatolice de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu. Au prezentat cuvinte de salut reprezentanții
diplomatici străini, ai Academiei Române, Arhivelor Naționale ale României, Institutelor de
cercetare, universităților și instituțiilor de cultură din țară și din străinătate.
Secvențe de la ceremonia din Aula Magna pot fi vizionate la adresa: https://www.youtube.com/
watch?v=uAilUJ0MCvQ&t=1668s&fbclid=IwAR3cCwtnwRxZDxO5IbN3y7Gi
IdPQZuBa5Nm7AHH7uEyoupLXHs9w3z35g
Cu acest prilej, s-a conferit titlul de Membru de onoare al Institutului următoarelor
personalităţi: prof. univ. dr. Paul Michelson de la Huntington University (SUA), prof. univ. dr.
Michel Gehler de la German University of Hildesheim (Germania), prof. univ. dr. Marius Turda de la
Oxford Brookes University (Marea Britanie), acad. Alexandru Zub, acad. Paul Niedermeier, prof.
univ. dr. Gheorghe Cliveti, prof. univ. dr. Anatol Petrencu, fost decan al Facultății de Istorie
a Universității de Stat din Chişinău, prof. univ. dr. Liviu Maior, precum şi directorului Institutului de
Cercetări Istorice al Republicii Moldova, Gheorghe Cojocaru. Au fost desemnați Membri externi
onorifici ai Institutului: dr. Daniel Metz, CEO NTT Data, Horia Ciorcilă, președintele C.A. al Băncii
Transilvania, prof. univ. dr. Cornel Cătoi, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară din Cluj-Napoca, Adelina Chişu, manager al „Ghepard Communication”, şi Adrian Crivii,
CEO și fondator al Darian DRS SA.
Gala de deschidere a fost urmată de vernisajul expoziției intitulate Scriem Trecutul. Trăim
prezentul. Simțim Viitorul din foaierul principal al Bibliotecii Academiei. Expoziția a cuprins imagini
ilustrative din cei 100 de ani de existență a Institutului, precum și cele mai reprezentative producții
științifice ale Institutului din ultimul veac. O expoziție similară a fost amplasată în galeria de pe strada
Eroilor, cu scopul de a împărtăși publicului larg specificul și importanța profesiei de istoric, anvergura
internă și internațională pe care a avut-o Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române
de-a lungul timpului, grație căreia a reușit să păstreze în timp un dialog permanent și constructiv cu
istoricii din țară, din Europa și din lume. Expoziția a rememorat astfel în imagini și texte sugestive cei
100 de ani de existență a Institutului de Istorie „George Barițiu”.
Partea cea mai consistentă a manifestărilor a reprezentat-o Conferința Internațională Istoria și
scrisul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme, agendă, o manifestare științifică de amploare, cu
232 de participanți din majoritatea centrelor universitare, academice, muzee, arhive, instituții de
cultură din țară, precum și istorici din Austria, Germania, Serbia, Spania, Republica Moldova,
Ungaria. Lucrările conferinței distribuite în 17 secțiuni tematice s-au desfășurat în perioada
3-5 februarie.
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A fost una dintre cele mai ample manifestări științifice organizate de Institutul nostru în cele
10 decenii de existență. Un moment aparte al Conferinței l-a reprezentat masa rotundă cu tema
Institutul de Istorie din Cluj la 100 de ani de existență: oameni, fapte, evenimente memorabile,
desfăşurată în Aula „Ferdinand” a Universității Babeș-Bolyai. Au participat membri actuali și din
trecut ai Institutului, profesori universitari, cercetători, doctoranzi, reprezentanți ai mediului academic
și cultural clujean.
Programul detaliat al Conferinței poate fi consultat la adresa: http://www.conference2020.
history-cluj.ro/
O altă activitate dintre cele organizate cu prilejul Centenarului Institutului s-a derulat în data
de 30 ianuarie 2020, la ora 12; la această dată și la ora menționată, în peste o sută de locații din țară
(licee, universități, muzee, institute de cercetare, arhive, asociații profesionale, ONG-uri) s-a prezentat
în 12 minute un material sintetic despre istoria Institutului, după care participanții au rememorat
evenimente și personalități din istoria Institutului cu care au interacționat. Proiectul a avut menirea de
a spori vizibilitatea națională a Institutului de Istorie „George Barițiu” și de a crea o puternică
emulație și emoție colectivă.
Lumea de business a Clujului a fost alături de sărbătoarea Centenarului Institutului, în primul
rând prin susținerea financiară a manifestărilor, iar în al doilea rând, prin parteneriatul oferit și
aprecierile la adresa Institutului. Redăm două astfel de aprecieri semnificative: „Darian DRS,
companie independentă de consultanţă cu o experienţă de 3 decenii în peisajul economic românesc,
consideră o datorie de onorare să susţină Institutul de Istorie «George Bariţiu» al Academiei Române
care aniversează în această primăvară 100 de ani de existenţă. Valorile noastre sunt legate indisolubil
de valorile academice susţinute de prestigioşii cercetători ai Institutului, care prin munca lor scot la
lumină elemente inedite, aspecte noi ale istoriei Transilvaniei şi României. Consider că această
abordare vine în sprijinul educării tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de istoria naţională şi
valorile sale perene”, declara domnul Adrian Crivii, CEO Darian DRS, partener de onoare în cadrul
Centenarului Institutului. „În contextul în care Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca
al Academiei Române se pregăteşte de un mare eveniment aniversar, reafirm o mai veche convingere
a mea potrivit căreia sinergia dintre lumea academică şi cea de business reprezintă o provocare şi o
necesitate în acelaşi timp. Trăim într-o epocă a conexiunilor în care informaţia circulă cu viteza
gândului, prin urmare, nevoia de oameni foarte bine pregătiţi, cu viziune şi spirit antreprenorial,
reprezintă un imperativ fundamental. Din punctul meu de vedere, o strânsă colaborare dintre lumea
academică şi cea de business are rolul de a aduce o plus-valoare cercetării, proiectată să se realizeze
sub semnul excelenţei şi al performanţei deopotrivă” afirma dr. Daniel Metz, CEO NTT DATA
Romania, partener principal în cadrul acestui proiect.
Nu în ultimul rând, se cuvine în mod deosebit apreciat parteneriatul dintre Institutul de Istorie
„George Barițiu” și Opera Națională Română din Cluj-Napoca, prima scenă lirică a țării care la rândul
ei sărbătorește în acest an 100 de ani de existență. Acest parteneriat s-a transpus într-un gest de
excepție al Operei Române, acela de a oferi în onoarea Instiutului, în data de 2 februarie 2020,
concertul Elixirul Dragostei.
Iosif Marin Balog

