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1919 în Europa: război și pace
Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019
Anul 2019 reprezintă un an de sărbătoare pentru Universitatea Babeș-Bolyai,
aniversând 100 de ani de învățământ superior românesc la Cluj. Cu acest prilej
Universitatea Babeș-Bolyai în colaborare cu Academia Română – Institutul de Istorie
”George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca vă invită la Conferința
Internațională
1919 în Europa: război și pace
Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019
Semnarea armistițiului la 11 noiembrie 1918 a pus capăt, formal, Marelui
Război, dar nu a însemnat, nici pe departe, posibilitatea de a reveni la ceea ce fusese
considerat, până atunci, normalitate. Sfârșitul războiului a marcat începutul unui lung
drum spre negocierea și încheierea păcii.
În doar patru ani, lumea s-a schimbat din temelii: s-au dezintegrat patru imperii
(Otoman, Austro-Ungar, German și Rus); s-au format noi state independente; Rusia a
trecut prin două revoluții, în urma cărora Partidul Bolșevic a preluat controlul; balanța
economică a lumii s-a înclinat în favoarea Statelor Unite. Unele state au suferit pierderi
teritoriale, altele au dobândit noi teritorii, fapt care a dus la un lung proces de
integrare a acestora, din punct de vedere administrativ, economic și legislativ. În doar
patru ani, climatul politic, economic, social și ideologic al lumii era complet schimbat.
Teritoriile implicate direct în război au rămas să se confrunte cu enormele
efecte și consecințe ale acestuia: milioane de vieți pierdute, milioane de răniți,
distrugeri materiale, perturbarea profundă a economiei și a societății, epidemia de
gripă spaniolă. În unele zone ale lumii confruntările armate au continuat, la scară
redusă, mult după armistițiu.
Conferința este dedicată evenimentelor complexe desfășurate în anul 1919 în
România și în Europa, evenimente cu un impact puternic și de durată asupra întregii
societăți. Sunt binevenite, astfel, comunicări pe teme precum:
• Conferința de Pace de la Paris – aspecte politice și diplomatice; consecințe;
personalități implicate;
• Arii de conflict persistente și după încheierea armistițiului;
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• Reașezarea lumii după război: eforturi de a face față devastărilor, lipsurilor
materiale, pierderilor demografice;
• Începerea procesului de reconstruire a noii lumi; eforturile de consolidare a
păcii;
• Noi ideologii și curente de gândire născute pe ruinele vechii lumi;
• Modificări ale structurii și rolurilor sociale.
Anul 1919 are, de asemenea, o semnificație specială pentru Universitatea BabeșBolyai, organizatoare a acestei conferințe. La 1 octombrie 1919, Universitatea Regală
Maghiară Francisc Iosif a fost transformată, prin decret regal, în universitate
românească, iar porțile universității au fost deschise studenților în 3 noiembrie 1919,
discursul inaugural, rostit de arheologul Vasile Pârvan, purtând titlul evocator
«Datoria Vieții noastre».
În cinstea aniversării centenarului Universității Babeș-Bolyai, va fi organizată, în
cadrul conferinței, o secțiune specială dedicată schimbărilor din învățământul
universitar în anii de după război.
Prezentările dedicate învățământului superior din ultimii 100 de ani vor fi reunite
într-un număr al reviste Journal of Research in Higher Education (revistă indexată BDI,
http://jrehe.reviste.ubbcluj.ro/).
Acestea sunt doar câteva propuneri din partea organizatorilor. Vă invităm să
propuneți prezentări individuale, secțiuni tematice/panel-uri, mese rotunde în
conformitate cu normele și calendarul conferinţei.
Taxă de participare:
- 150 lei sau 30 Euro - sunt incluse: materialele conferinţei, pauzele de cafea, 1
cocktail, 2 mese de prânz.
- 400 lei sau 80 Euro - sunt incluse: materialele conferinţei, pauzele de cafea, 1
cocktail, 2 mese de prânz, 3 nopți cazare în spaţiile universităţii.
Participanţii îşi vor acoperi costurile de transport.
Limbile oficiale ale conferinţei sunt limba română şi limba engleză.
Pentru mai multe detalii accesați pagina conferinței:
http://wwi2019.conference.ubbcluj.ro/
Persoane de contact:
Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan - ioanbolovan62@gmail.com,
Dr. Oana Tămaș - oanatamasm@gmail.com
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Condiții și calendar pentru propuneri de comunicări, secțiuni, mese rotunde și
postere
➢ PENTRU PROPUNERI DE SECŢIUNI: termen limită 15 iunie 2019
- Titlu secţiune
- Scurtă prezentare a secţiunii (200-300 cuvinte)
- Nume organizator secţiune – organizatorul secţiunii îşi asumă rolul de
moderator
- Secțiunile pot cuprinde 4 -5 prezentări. Se acceptă atât secțiuni complete, cât
și propuneri de secțiuni a căror completare se va face pe baza propunerilor
individuale
- Durata unei secţiuni este de 100 de minute
- Propunerile pentru secţiuni vor fi publicate pe site-ul conferinţei.
➢ PENTRU PREZENTĂRI DE COMUNICĂRI: termen limită 30 iulie 2019
- Titlul prezentării.
- Rezumat (200-300 de cuvinte)
- Prenume şi nume autor/autori, poziţie ştiinţifică, afiliere instituţională, email.
Notă: propunerile de prezentări individuale care pot fi subsumate unor secțiuni
tematice deja propuse vor fi incluse în respectivele secțiuni, cu acceptul
organizatorului secțiunii, al autorului prezentării și în limita posibilităților cronologice.
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