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Ediţia a VI-a se va desfăşura la Memorialul Închisoarea Piteşti între 20-24 iulie. Programul va
cuprinde seminarii ale unor personalităţi cuonscute ale scenei culturale și vieții publice, dezbateri și
concerte. În același timp, vă veți bucura de un dialog deschis cu foști deținuți politic, care vă vor fi
ghizi prin fostele închisori. Coordonatorul Şcolii de Vară este istoricul Alin Mureşan, cel mai important
cercetător al fenomenului Pitești, autor al unor serii de lucrări pe temă și al monografiei „Pitești.
Cronica unei sinucideri asistate”.
Ca în fiecare an, și anul acesta pregătim evenimente culturale interesante ce vor completa
programul Școlii de Vară, de care se vor bucura atât participanții, cât și publicul larg. Urmăriți
paginile noastre de Facebook, Instagram și website-urile noastre pentru detalii și update-uri.
La cursurile Şcolii de Vară vor participa 15 persoane. Doritorii trebuie să completeze formularul de
înscriere de pe site-urile www.istoriecontemporana.ro și www.inchisoareapitesti.org până duminică,
2 iulie (inclusiv) şi să îl trimită la adresa de e-mail contact@istoriecontemporana.ro. Lista
candidaţilor admişi va fi publicată pe aceleaşi site-uri miercuri, 5 iulie. Cheltuielile legate de
transportul, cazarea şi masa participanţilor vor fi suportate de către organizatori. Formularele vor fi
evaluate de un juriu format din cercetătorii Centrului de Studii în Istorie Contemporană.
Printre invitaţii noștri s-au numărat, de-a lungul anilor precedenți: Dan C. Mihăilescu, Sorin Lavric,
Theodor Paleologu, Radu Preda, Nicolae Mărgineanu, Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu, istoricii Adrian
Nicolae Petcu, Liviu Pleșa, Constantin Vasilescu, Florin Müller, Silviu B. Moldovan, Germina Nagâţ,
Clara Mareş, Cosmin Budeancă, George Ardeleanu, Ruxandra Cesereanu, Stelian Crăciun (Cedry2k)
Andrei Fântănă (Robin and the Backstabbers) și foştii deţinuti politici Petru Cojocaru, Demostene
Andronescu, Dionisie Stoenescu, Gheorghe Plop, Vasile Jacques Iamandi şi Constantin „Tache“
Rodas.
Calendar:
Termenul limită de trimitere a formularelor: 2 iulie
Evaluarea formularelor: 3-4 iulie
Anunţarea rezultatelor: 5 iulie
Şcoala de Vară: 20-24 iulie

Descarc? formularul de înscriere de aici.
Pentru înscriere şi informaţii legate de admitere, ne puteţi scrie la contact@istoriecontemporana.ro.
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