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Ultimul Capitol, realizat de către Rodica Păvălan, este consacrat prezentării celor care,
prin activitatea lor, au făcut cinste acestei zone şi i-au dat un plus de prestigiu între celelalte
regiuni ale ţării.
Volumul reprezintă un important instrument de lucru, util atât istoricilor şi geografilor,
cât şi tuturor celor interesaţi să afle cât mai multe date despre o importantă zonă din Oltenia.
Georgeta Ghionea
Mihaela Bărbieru, Ileana Cioarec, Repere istorice şi culturale: aspiraţii, certitudini şi perspective,
Craiova, Editura Sitech, 2015, 440 p. (Mihaela Bărbieru, Ileana Cioarec, Historical and Cultural
References. Urges, Certainties and Perspectives, Craiova, Sitech Publishing House, 2015, 440 p.)
Înfiinţat în urmă cu 50 de ani (la 29 decembrie 1965), prin hotărârea Prezidiului
Academiei Române şi datorită demersurilor oficiale făcute de către C. S. Nicolăescu Plopşor, sub
denumirea iniţială de Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie, Institutul de Cercetări SocioUmane reprezintă una dintre instituţiile de cercetare de renume, care şi-a câştigat prestigiul nu
numai pe plan local, dar şi la nivel naţional şi internaţional. În anul 2015, la ceas aniversar, a fost
editat volumul Repere istorice şi culturale: aspiraţii, certitudini şi perspective, o monografie
inedită care însumează 440 de pagini.
Lucrarea este structurată în cinci capitole, în care sunt abordate aspecte referitoare la
istoricul instituţiei sărbătorite şi la activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul acesteia. Apariţia
beneficiază de o bibliografie adusă la zi, prin efortul autorilor şi al cercetătorilor din cadrul acestei
instituţii academice.
După o scurtă prefaţă, realizată de prof. univ. dr. Cezar Avram, în primul Capitol al
lucrării, cei doi autori fac o incursiune în tabloul general al eforturilor de apariţie a fenomenului
cultural, prin prezentarea sintetică a premiselor creării unor instituţii de educaţie şi cercetare în
Craiova. Statutul de Bănie, importantă capitală administrativă, politică şi culturală, înconjurată de
lăcaşuri de cult (mănăstirile Vodiţa, Bistriţa, Tismana, Călui, Brâncoveni ş.a.), adevărate centre
culturale de rezonanţă, a avut un rol determinant în constituirea unor instituţii de educaţie şi
cercetare. Personalităţi marcante, precum N. Bălcescu, Ioan Heliade Rădulescu, C. D. Fortunescu,
diplomatul Vasile Rudeanu se numără printre cei care susţineau înfiinţarea, la Craiova, a unei
instituţii de învăţământ superior.
În Capitolul al II-lea, intitulat Primii paşi instituţionali: Centrul de istorie, filologie şi
etnografie, autorii se ocupă de anii de început ai Institutului, definit de ctitorul său ca „tânăr vlăstar
al Academiei, altoi de viaţă şi de roadă nouă, pe buturuga străveche, cu rădăcini adânc înfipte în
pământul şi sufletul iubitei noastre patrii” şi de structura internă a acestuia, în perioada 1965-1990.
Funcţionând, iniţial, în clădirea Palatului fostei Bănci a Comerţului (situată în strada A. I. Cuza,
nr. 7), în timp, instituţia şi-a schimbat atât locaţiile, cât şi denumirile: Centrul de Istorie, Filologie
şi Etnografie (1965-1970), Centrul de Ştiinţe Sociale (1970-1990), Institutul de Cercetări
Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” (1990-prezent).
Întemeietorul instituţiei, academicianul C. S. Nicolăescu-Plopşor, a pus, aici, bazele unei
veritabile şcoli de cercetare, aducând oameni cu experienţă de la Arhivele Statului, de la Muzeul
Olteniei şi din învăţământ, dar şi tineri absolvenţi de facultate. Pentru perioada analizată în acest
capitol, autorii fac cunoscută componenţa colectivului de cercetători, în fiecare an în parte.
Capitolul al III-lea abordează o nouă etapă în existenţa Institutului (1990-prezent) şi
debutează cu precizarea schimbărilor survenite în ceea ce priveşte subordonarea acestuia. În anul
1990, Institutul a trecut din subordinea Ministerului Învăţământului la Academia Română. Pe baza
dosarelor de arhivă, cele două autoare realizează o prezentare detaliată a cercetătorilor care şi-au
desfăşurat activitatea în Institut, din anul 1990 şi până în prezent, notând, pentru fiecare, gradul
ştiinţific şi funcţia deţinută.
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În prezent, Institutul este organizat în două sectoare (sectorul de istorie-arheologie şi
sectorul de etnografie, filologie şi filosofie), iar colectivul de cercetare numără 22 de cercetători
ştiinţifici (trei cercetători ştiinţifici I, un cercetător ştiinţific II, 17 cercetători ştiinţifici III, un
documentarist) şi patru personal auxiliar (contabil, bibliotecar, administrator, femeie de serviciu).
Un capitol special al lucrării (Capitolul IV) este dedicat activităţii ştiinţifice desfăşurate
în cadrul Institutului. Sub directa îndrumare a întemeietorului său, prof. univ. dr. C. S.
Nicolăescu-Plopşor (1965-1968), şi apoi a celorlalţi directori, colectivele de cercetători au studiat
şi valorificat imensul tezaur arheologic, arhivistic, lingvistic şi etnografic existent în regiunea
Olteniei. În decursul timpului, au fost demarate şi finalizate teme de cercetare importante privind
evoluţia culturilor comunei primitive, civilizaţia geto-dacă, permanenţa poporului român pe acest
teritoriu, evenimente din istoria medie, modernă şi contemporană a României, cultura şi
mentalitatea populară din spaţiul oltenesc, aspecte ce ţin de istoria localităţilor din judeţele Dolj,
Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj.
Activitatea de documentare, culegere, prelucrare şi publicare de cărţi, studii şi
monografii este prezentată de autorii volumului diferenţiat, pe ani şi departamente de activitate.
Bilanţul ultimilor cinci ani evidenţiază calitatea profesională a cercetătorilor. Astfel, în intervalul
2010-2014, au fost publicate 86 de titluri de carte şi peste 460 de studii şi articole, în volume
colective şi reviste de specialitate.
Autorii volumului pun în evidenţă faptul că înaltul profesionalism al membrilor
colectivului de cercetare din cadrul Instutului a primit recunoaştere academică, concretizată prin
zece premii ale Academiei Române şi altele primite din partea unor instituţii de prestigiu naţional
şi internaţional.
O altă direcţie, urmărită de cei doi autori, este ilustrarea revistelor editate de Institut:
„Arhivele Olteniei”, Serie nouă, „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S.
Nicolăescu-Plopşor»” şi „Hispanica felix”, toate acreditate CNCSIS şi incluse în baze de date
internaţionale.
Prezentarea detaliată a programelor de cercetare, care se derulează în anul 2015, ocupă,
de asemenea, un loc aparte în economia Capitolului al IV-lea.
Un merit deosebit al autorilor este acela de a include în paginile volumului (Capitolul
V) activitatea ştiinţifică a directorilor instituţiei, a salariaţilor şi a colaboratorilor acesteia, precum
şi a unor personalităţi din lumea academică, a căror activitate a însemnat un real sprijin pentru
Institut.
Constituindu-se într-o reuşită incontestabilă prin prezentarea celor 50 de ani de activitate
ştiinţifică, volumul se prezintă drept un instrument de lucru pentru cercetători şi cei interesaţi de
cultură, incluzând, în paginile sale, într-un subcapitol distinct, cuprinsul revistelor editate de
instituţia academică sărbătorită la cei 50 de ani de existenţă.
Anca Ceauşescu

