
Eveniment editorial salutat de tineri 

 

 

 

Prestigiul dascălilor ieşeni s-a 

răsfrânt, miercuri, 18 ianuarie, la  

Librăria „Orest Tafrali” din incinta 

Corpului A al Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza”, mai ales asupra tinerilor, 

actuali studenţi sau absolvenţi ai 

prestigioasei instituţii universitare. 

Aflaţi în pragul sesiunii, zeci de studenţi 

au ales să-şi petreacă timpul, mai bine 

de trei ore, într-un climat 

interdisciplinar de înaltă ţinută 

intelectuală. A fost, în cele din urmă, o 

vădită confirmare a calităţii ultimelor 

publicaţii ştiinţifice, apărute la 

cunoscute edituri româneşti. Astfel, 

Editura Polirom şi Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,  alături 

de Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-

Napoca s-au reunit inspirat la frontiera 

dintre ştiinţele umaniste şi programarea 

limbajului natural (NLP).  

Am asistat la luări de cuvânt 

apreciative cu referire la titlurile 

prezentate, care au amintit câteva dintre 

problemele reale cu care se confruntă 

actuala societate românească, abordând 

mai multe perspective: psihosocială, sociolgică, economică şi, desigur, politică. Amintim 

discursurile prof.univ.dr. Adrian Neculau, prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, prof.univ.dr. Dan Cristea, 

conf.univ.dr. Dan Stoica, prof.univ.dr. Andrei Corbea-Hoişie şi psiholog Iulian Ghica. 

Au fost lansate volumele: Educaţie şi frontiere sociale. Franţa, România, Brazilia, Suedia, 

coordonat de Mihai Dinu Gheorghiu şi Monique de Saint Martin, în colaborare cu Bénédicte de 

Montvalon; Dezvoltare comunitară şi incluziune socială în perspectivă socioeconomică de Mihai 

Dinu Gheorghiu şi Daniela Gîfu (editori), prilej cu care va fi prezentată şi colecţia în care a apărut 

această carte, „Observatorul Social”, şi Violenţa simbolică în discursul electoral de Daniela Gîfu. 

Primul volum, Educaţie şi frontiere sociale. Franţa, România, Brazilia, Suedia, este 

construit pe baza rezultatelor obţinute de o echipă internaţională de cercetători în Franţa, România, 

Brazilia şi Suedia şi se adresează profesorilor şi studenţilor de la facultăţile de ştiinţe sociale, 

precum şi tuturor celor interesaţi de relaţia dintre educaţie şi frontierele sociale mai mult sau mai 

puţin vizibile.  

Cel de-al doilea volum, Dezvoltare comunitară şi incluziune socială în perspectivă 

socioeconomică,  este de fapt o culegere de articole prezentate în cadrul primei conferinţe dedicate 

tinerilor cercetători (cunoscuţi şi sub numele de cod „doctoranzi” şi „postdoc”) din România care a 

avut ca temă dezvoltarea comunitară şi incluziunea socială, alegere deloc întâmplătoare, dacă ţinem 

seama de interesul manifestat de reprezentanţii şcolilor doctorale din Iaşi şi din ţară, o bună parte 

dintre ei prezenţi în acest volum.  

Volumul Violenţa simbolică în discursul electoral, este „un studiu care nu rămâne un 

document abstract şi teoretizant, ci îndrăzneşte, cu succes, să contribuie ca un ghid practic la 

descifrarea unor cascadorii politice publicitare, tot atâtea tentative de mascare a luptei pentru putere 



prin convingerea electoratului cu instrumentele comunicării prin presă, comunicare” aşa cum 

subliniază prefaţatorul acesteia, cunoscutul jurnalist Nicolae Melinescu. 

O inspirată manifestare editorială, unde publicul doritor ieşean şi nu numai are ocazia să-i 

întâlnească pe: 

Mihai Dinu Gheorghiu, profesor la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membru asociat al Centre de 

Sociologie Européenne (EHESS/CNRS) şi al Centre d’Etudes 

de l’Emploi (CNRS), Paris.  

Monique de Saint Martin, directoare de studii la 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, cercetător în 

cadrul IRIS, Paris.  

 

Daniela Gîfu, asist.cercet.şt.dr. la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cercet. postdoc., studii 

interdisciplinare (Facultatea de Informatică şi Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei) cu sprijinul financiar acordat 

prin proiectul POSDRU 63663. 

Aşadar un eveniment editorial, salutat surprinzător de 

foarte mulţi tineri, mai cu seamă, îndrăgostiţi de lectură, de ştiinţă, 

animaţi atât de spiritul umanist, cât şi de cel real... Un semn de 

normalitate într-o Românie străfulgerată continuu de crize: 

economică, morală, politică ş.a.m.d.  

Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu 

Asist.cercet.şt.dr. Daniela Gîfu 

http://www.polirom.ro/catalog/autori/gheorghiu-coord--mihai-din/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/saint-martin-coord--monique-d/

