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Scientific Report 

PN-III-P4-PCE-2021-0688, Contract 29/27. 05. 2022 

The Ethos of Dialogue and Education: Romanian - American Cultural 

Negotiations (1920-1940) / Etosul educației și dialogului: Negocieri culturale 

româno-americane (1920-1940) 

Stage 1: June,1 2022 – December, 31 2022 

 

1. The scientific description highlighting the results of the annual 

stage and the degree of achievement of the objectives 

A. Objectives, activities, methodology, results 

A1. General presentation 

The project focuses on the definition, research and analysis of the plurivalent cultural and 

educational negotiations between Romania and the United States and their implications in the 

political and diplomatic relations of the interwar period, between the 1920s, when Romania was 

recognized as a national state, and the 1940s, when Romania joined the Axis Powers. The aim is 

to identify, analyze and apply the concept of negotiation in educational, cultural, identity, religious, 

artistic or gender fields, in order to highlight their effects and implications. The project favors 

interdisciplinary and intercultural, comparative and multi-perspective, national and international 
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methodological approaches. The main methodological approach is thus interdisciplinary, 

intercultural and comparative. 

The composition of the research team has been envisaged according to the outlined 

methodological principles, representing fields such as cultural and intellectual history, history of 

education, political and diplomatic history, ecclesiastical history, literary history, art history, 

literary studies, imagology, cultural studies (travel studies, fashion studies, identity studies) etc. 

Also, the structure of the research team reflects the concern for encouraging young researchers, 

offering them a favorable framework for the development of their careers in their fields of 

specialization and training them to actively participate in both research activities and dissemination 

activities: publications, participation and organization of conferences and round tables, online 

networking. The project team includes 3 experienced researchers and 4 young postdoctoral 

researchers. Original contribution: The project addresses under-researched aspects of interwar 

Romanian-American relations and investigates the cultural negotiations between the two countries 

in a comparative and interdisciplinary manner, applied to the envisaged research sub-themes:  

 (T1) The ethos of education. Intellectual itineraries. Project team. Director: 1. 

Cornel Sigmirean, PhD; (T2) The Ethos of World Fairs: Romanian - American negotiations 

and propaganda at the New York World Fair (1939-1940). Laurențiu-Dănuț Vlad, PhD; (T3) 

Negotiating between objectivity and stereotypes. American correspondents in Romania. 

Carmen-Maria Andraș, PhD; (T4) Romanian American inter-religious relations. Ionuț-Florin 

Biliuță, PhD; (T5) Re-inventing post Wilsonian Eastern Europe: The US specialists on Romania 

after the First World War. Anca Maria Șincan, PhD; (T6) Embodying the American feminine 

ethos: Renegotiating Romanian women’s identity from Hollywood to Rockefeller. Sonia-Doris 

Andraș, PhD; (T7) The influence of the Romanian artistic movement in America. Roxana 

Mihaly, PhD, History. 

With regard to the Objectives stipulated for Stage 1: Research and documentation. 

Establishing research directions, methodology and tasks corresponding to the experience of each 

member, they were successfully completed and were adapted to the new conditions of the project. 
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A2 Research and documentation. Establishing the conceptual and methodological 

framework 

The definition and synthesis of the conceptual and methodological framework of the 

project was outlined by ensuring online or direct communication and the exchange of opinions 

between the members of the research team or between them and specialists in the respective fields 

of research. In order to systematize and highlight the acquired experience, workshops were 

organized in 2022 with the members of the project, during which the research methodology and 

the way to put the methodological principles into practice were discussed. Working groups were 

set up according to the specialization of the members with the aim of correlating research themes 

and creating thematic databases. Discussions were held related to the conceptual apparatus, in 

particular the application of the term cultural and educational negotiation and the new research 

trends in the field of cultural history, intellectual history, the history of international relations, 

emphasizing the specific case of Romanian-American relations: the definition the terms, concepts, 

disciplines and approach methodology of the works included in the bibliography. The research 

results were evaluated and an extensive bibliography was completed of the most valuable 

contributions in the field of cultural and intellectual history in general, and of Romanian-American 

relations in particular. 

The project research team conducted research and documentation in libraries across the 

country and abroad and in digitized archives such as The Online Collection and Catalog of 

Rockefeller Archive Center https://dimes.rockarch.org/, HathiTrust, Rumania; facts about 

Rumania, Rumania in the past, Bucarest and other important cities, economic Rumania, 

International telephone system in Rumania, touring in Rumania, how to reach Rumania, hotels in 

Rumania. New York, Information dept. of the International telephone and telegraph corporation 

[c1930], Ministerul Afacerilor Externe, Arhives, (AMAE) Bucharest, fond Washington, vol. 212. 

Ministerul Afacerilor Externe, România – SUA, 135 de ani de relaţii diplomatice. National 

Archives, General Records of the General Services Administration [GSA].  

As a result of the correspondence with archivists from the Rockefeller Archive Center, 

105 Romanian Rockefeller Fellows Files were obtained, with payment exemption, since they have 

already been digitized. Also, orders were made for archival documents that are digitized only on 

request and for a fee, regarding other documents related to Romanian Rockefeller fellows that will 

be available in 2023: correspondence, publications, memos, etc. These archival documents are 

https://dimes.rockarch.org/
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015022387032&view=1up&seq=42
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015022387032&view=1up&seq=42
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015022387032&view=1up&seq=42
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015022387032&view=1up&seq=42
https://www.mae.ro/node/1386
https://www.mae.ro/node/32444
https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/269.html
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used for the first time in Romania and bring new information about the Romanian Rockefeller 

scholars and the contribution of the Rockefeller Foundation to the modernization of Romania, 

especially in the field of medicine, social assistance, sociology, demography, but also at the 

institutional level, through financing the creation of research institutes in these fields. Important 

archival documentary sources are also represented by the Yearbooks of the Foundation and the 

Diaries of the Rockefeller officers who monitored the professional activity of the fellows upon 

their return to Romania and the progress of the institutional development. 

See The Online Collection and Catalog of Rockefeller Archive Center - Rockefeller 

Foundation Records, RG 10.2, the Rockefeller fellows files, https://dimes.rockarch.org/,  

The Rockefeller Foundation Records, Officers’ Diaries 

https://dimes.rockarch.org/objects/JoyZN8JpXVrZL7YsvhrZ6g/view 

The Rockefeller Foundation, Annual Reports  

https://dimes.rockarch.org/collections/as5DgmhziWiHJcHbLemCUs?category

=collection&limit=40&query=Annual%20report  

Procedures will also be initiated for access to the online archives Hoover Institution 

Library and Archives http://www.hoover.org/library-and-archives, which also contain important 

documents regarding Romanian-American cultural, educational, scientific relations. 

Access to these online American archives allows members of the research team to 

partially compensate for travel to the United States in 2022, under the new provisions related to 

the organization of the project this year. 

Research and documentation stages:  

Anca Șincan, Research Fellow at the Institute for Advanced Studies of the Polish 

Academy of Sciences, working on comparative research (Romania – Poland) on Wilsonian politics 

after the World War One Warsaw, 1-30 July 2022. 

Anca Șincan, research on the Romanian newspapers in America fund at the Romanian 

Academy library and on for the theme Romanian-American cultural relations in the post-

Wilsonian period, The formation of the specialists in the relation with the United States, at the 

Romanian Ministry of Foreign Affairs Archives, Bucharest, 19-30 September 2022. 

Ionuț Biliuță, Research Fellow at the Institute for Advanced Studies of the Polish 

Academy of Sciences, working on comparative research (Romania – Poland) – Orthodox-Catholic 

religious interference under an American influence in the interwar period, Warsaw, 1-30 July 2022. 

https://dimes.rockarch.org/
https://dimes.rockarch.org/objects/JoyZN8JpXVrZL7YsvhrZ6g/view
https://dimes.rockarch.org/collections/as5DgmhziWiHJcHbLemCUs?category=collection&limit=40&query=Annual%20report
https://dimes.rockarch.org/collections/as5DgmhziWiHJcHbLemCUs?category=collection&limit=40&query=Annual%20report
http://www.hoover.org/library-and-archives
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Ionuț Biliuță, the study of the documentary files of the former Siguranță, dedicated to 

the interwar student associations, the YMCA and its Romanian branch, the Christian Youth 

Association, at the Archives of the National Council for the Study of the Former Securitate 

Archives; research on student association periodicals (ASCR) and the programs created by the 

association in Romania, at the Romanian Academy Library, Bucharest, 19-30 September 2022. 

A3 Dissemination of Research Results 

Organizing conferences; Presentations at national conferences and international 

online conferences 

Organizing the national conference with international attendance titled Etosul educației 

și al dialogului: Negocieri culturale româno-americane (1920-1940/The Ethos of Education and 

Dialogue: Romanian-American Cultural Negotiations) within the Cluj Academic Days, organized 

by the “Gheorghe Șincai” Institute for Social Sciences and the Humanities, Târgu Mureș, on 21 

October 2022, where all project members: Cornel Sigmirean, Laurențiu Vlad, Carmen Andraș, 

Anca Șincan, Ionuț Biliuță, Sonia Andraș, Roxana Mihaly, participated with papers related to 

the project theme, alongside other participants from Romania and abroad, specialists in Romanian-

American cultural and intellectual relations, for example Prof. Dr. Giuseppe Motta (Sapienza 

University, Rome), with the paper The defense of Romanian political interests and the cultural 

aspects of Romanian diplomacy in the United States and Prof. Dr. Iulian Boldea (The “George 

Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Târgu Mureş), with the 

paper Petre Comarnescu and „homo americanus”. In addition to this, a colloquium was organized 

with the conference participants to discuss various theoretical aspects and research results within 

the project. http://acad-cluj.ro/zilele-academice-clujene/  

Anca Șincan was an organizer and participant at the international conference Borders 

and Transfers, Society for Romanian Studies, Universitatea de Vest, Timișoara, 15-17 June 2022. 

https://society4romanianstudies.org/2022-conference/  

Sonia D. Andraș participated at the online conference 2022 Annual Conference, the Mid-

Atlantic Popular & American Culture Association, Fashion, Appearance and Material Culture / 

Ethics and History in Material Culture, MAPACA, USA, 10-12 November 2022.  

https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-

new-interwar-romanian-

http://acad-cluj.ro/zilele-academice-clujene/
https://society4romanianstudies.org/2022-conference/
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
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woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO

4Djc 

The project research team members, Cornel Sigmirean, Carmen Andraș, Sonia D. 

Andraș, Roxana Mihaly, participated at the national conference Congresul Național al Istoricilor 

Români (The National Congress of the Romanian Historians), Alba Iulia, 8-10 September 2022, 

„1 Decembrie 1918” University, The Romanian Academy, The National Committee of Historians 

in Romania, in the panel Elita transilvană în viața politică a României interbelice (The 

Transylvanian Elite in the Political Life of Interwar Romania), chaired by Cornel Sigmirean, with 

papers related to their research sub-themes. https://cnir.uab.ro  

Publications 

The study submitted for publication by Sonia D. Andraș to the journal Critical Studies in 

Fashion & Beauty (Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index, ESCI) 

has been accepted and will be published this year. 

The studies submitted by the members of the project, Cornel Sigmirean, Carmen 

Andraș, Laurențiu Vlad, Anca Șincan, Ionuț Biliuță, Sonia Andraș, Roxana Mihaly, were 

approved for publication in the Yearbook of the "Gheorghe Șincai" Institute for Social Sciences 

and the Humanities, of the Romanian Academy, Vol. XXV, 2022. The journal is included in the 

International Databases CEEOL, EBSCO and ERIH +. 

Preparation of online presence and activity 

Online and offline networking. Dissemination: round tables, online and offline events; 

Individual and team contributions; Call for papers for events and publications in 2023. Creation 

of online accounts for the project on specialized academic websites and social networks. Regular 

posts and open communication with the public. 

The web page dedicated to the project was created within the site of the "Gheorghe 

Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, Târgu-Mureș 

http://www.icsumures.ro/proiecte-de-cercetare.html  

 

 

https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://cnir.uab.ro/
http://www.icsumures.ro/proiecte-de-cercetare.html
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2. A summary of progress (achieved deliverables, result indicators, 

dissemination of results) 

Result indicators: Articles accepted in journals indexed in international 

databases: 8; Conference participation: 12. 

Conference participation 

1.  Carmen Andraș, dr. Cornel Sigmirean, Negocieri profesionale româno-

americane: Sabin Manuilă și parcursul său american ca bursier al Fundației Rockefeller 

(Romanian-American Professional Negotiations: Sabin Manuilă and his American Experience as 

a Rockefeller Fellow), at the Congresul Național al Istoricilor Români (The National Congress of 

the Romanian Historians), Alba Iulia, 8-10 September 2022, “1 Decembrie 1918” University, The 

Romanian Academy, The National Committee of Historians in Romania, in the panel Elita 

transilvană în viața politică a României interbelice (The Transylvanian Elite in the Political Life 

of Interwar Romania), chaired by Cornel Sigmirean. https://cnir.uab.ro/610  

2. Sonia D. Andraș, Negocieri ale modei și frumuseții feminine interbelice: București 

- Paris - New York (Negotiations of Interwar Women’s Fashion and Beauty: Bucharest - Paris - 

New York), at the Congresul Național al Istoricilor Români (The National Congress of the 

Romanian Historians), Alba Iulia, 8-10 September 2022, “1 Decembrie 1918” University, The 

Romanian Academy, The National Committee of Historians in Romania, in the panel Elita 

transilvană în viața politică a României interbelice (The Transylvanian Elite in the Political Life 

of Interwar Romania), chaired by Cornel Sigmireanhttps://cnir.uab.ro/420  

3. Roxana Mihaly, Modelul american în viața artistică a României interbelice (The 

American Model in the Artistic Life of Interwar Romania), at the Congresul Național al Istoricilor 

Români (The National Congress of the Romanian Historians), Alba Iulia, 8-10 September 2022, 

“1 Decembrie 1918” University, The Romanian Academy, The National Committee of Historians 

in Romania, in the panel Elita transilvană în viața politică a României interbelice (The 

Transylvanian Elite in the Political Life of Interwar Romania), chaired by Cornel Sigmirean. 

https://cnir.uab.ro/510  

4. Cornel Sigmirean, Destinul unui bursier al Fundației Rockefeller: Nicolae 

Mărginean (The Destiny of a Rockefeller Fellow: Nicolae Mărginean), at Etosul educației și a 

dialogului: Negocieri culturale româno-americane (1920-1940)/ The Ethos of Dialogue and 

https://cnir.uab.ro/610
https://cnir.uab.ro/420
https://cnir.uab.ro/510
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Education: Romanian - American Cultural Negotiations (1920-1940, a conference with 

international participation in the framework of the Cluj Academic Days, the Cluj-Napoca Branch 

of the Romanian Academy, the "Gheorghe Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities, 

of the Romanian Academy, Târgu-Mureș, 21 October 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

5. Carmen Andraș, Negocieri identitare româno-americane: Corespondenți de 

război americani în România (1939-1941) (Romanian-American Identity Negotiations: American 

War Correspondents in Romania 1939-1940), at Etosul educației și a dialogului: Negocieri 

culturale româno-americane (1920-1940)/The Ethos of Dialogue and Education: Romanian - 

American Cultural Negotiations (1920-1940, a conference with international participation in the 

framework of the Cluj Academic Days, the Cluj-Napoca Branch of the Romanian Academy, the 

"Gheorghe Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, 

Târgu-Mureș, 21 October 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

6. Laurențiu Vlad, România la New York World’s Fair (1939-1940). Schiță pentru 

un studiu de istorie culturală (Romania at the New York World’s Fair (1939-1940. Outline for a 

Cultural History Study), at Etosul educației și a dialogului: Negocieri culturale româno-

americane (1920-1940)/The Ethos of Dialogue and Education: Romanian - American Cultural 

Negotiations (1920-1940, a conference with international participation in the framework of the 

Cluj Academic Days, the Cluj-Napoca Branch of the Romanian Academy, the "Gheorghe Șincai" 

Institute for Social Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, Târgu-Mureș, 21 

October 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

7. Ionuț Biliuță, Interferențe româno-americane în spațiul religios interbelic: Young 

Men’s Christian Association (YMCA) și intelectualitatea tradiționalistă românească (Romanian-

American convergences in the interwar religious space: Young Men's Christian Association 

(YMCA) and Romanian traditionalist intellectuals), at Etosul educației și a dialogului: Negocieri 

culturale româno-americane (1920-1940)/The Ethos of Dialogue and Education: Romanian - 

American Cultural Negotiations (1920-1940, a conference with international participation in the 

framework of the Cluj Academic Days, the Cluj-Napoca Branch of the Romanian Academy, the 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
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"Gheorghe Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, 

Târgu-Mureș, 21 October 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

8. Anca Șincan, Ambasadorul David Funderbuck și moștenirea politicii religioase a 

Statelor Unite în estul Europei (Ambassador David Funderbuck and the Legacy of United States 

Religious Policy in Eastern Europe), at Etosul educației și a dialogului: Negocieri culturale 

româno-americane (1920-1940)/The Ethos of Dialogue and Education: Romanian - American 

Cultural Negotiations (1920-1940, a conference with international participation in the framework 

of the Cluj Academic Days, the Cluj-Napoca Branch of the Romanian Academy, the "Gheorghe 

Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, Târgu-Mureș, 

21 October 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

9. Anca Șincan, Positive influence: negotiating the national historiographical canon 

with the “West”, International Conference Borders and Transfers, Society for Romanian Studies, 

Universitatea de Vest, Timișoara, 15-17 June 2022.  

https://society4romanianstudies.org/2022-conference/ 

10. Sonia D. Andraș, Glamour cu accent german: Publicul bucureștean față în față 

cu moda și influențele naziste la Hollywood, 1933-1940 (Glamour with a German Accent: The 

Bucharest Public Face to Face with Nazi Influences in Hollywood, 1933-1940), at Etosul educației 

și a dialogului: Negocieri culturale româno-americane (1920-1940)/The Ethos of Dialogue and 

Education: Romanian - American Cultural Negotiations (1920-1940, a conference with 

international participation in the framework of the Cluj Academic Days, the Cluj-Napoca Branch 

of the Romanian Academy, the "Gheorghe Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities, 

of the Romanian Academy, Târgu-Mureș, 21 October 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

11. Roxana Mihaly, Colecționarii americani și interesul pentru arta românească în 

perioada interbelică (American collectors and their interest in Romanian art in the interwar 

period), at Etosul educației și a dialogului: Negocieri culturale româno-americane (1920-

1940)/The Ethos of Dialogue and Education: Romanian - American Cultural Negotiations (1920-

1940, a conference with international participation in the framework of the Cluj Academic Days, 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://society4romanianstudies.org/2022-conference/
https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
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the Cluj-Napoca Branch of the Romanian Academy, the "Gheorghe Șincai" Institute for Social 

Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, Târgu-Mureș, 21 October 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

12. Sonia D. Andraș, Between Hollywood and Rockefeller: Fashioning the New 

Interwar Romanian Woman, at the 2022 Annual Conference, the Mid-Atlantic Popular & 

American Culture Association, Fashion, Appearance and Material Culture / Ethics and History in 

Material Culture, 10-12 November 2022. https://mapaca.net/conference/2022/p/between-

hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-

woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO

4Djc  

Publications 

1. Sonia D. Andraș, „Fashioning simultaneous migrations: Sonia Delaunay and 

interwar Romanian connections”, in Critical Studies in Fashion & Beauty, 13:2, 2022, pp. 229–

53, https://doi.org/10.1386/csfb_00047_1 Web of Science Core Collection: Emerging Sources 

Citation Index (ESCI); Design and Applied Art Index (DAAI), EBSCO, European Reference 

Index for the Humanities (ERIH+), British Humanities Index (BHI), SCOPUS. (Accepted). 

2. Cornel Sigmirean, Carmen Andraș, „Negocieri academice româno-americane: 

Sabin Manuilă în Arhivele Fundației Rockefeller” (“Romanian-American Academic Negotiations: 

Sabin Manuilă in the Rockefeller Foundation Archives”), in the Yearbook of the "Gheorghe 

Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, Vol. XXV, 

2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO, ERIH +. (Accepted). 

3. Carmen Andraș, „Identity Negotiations: American War Correspondent Leigh 

White and the Partition of Transylvania (1939-1940)”, in the Yearbook of the "Gheorghe Șincai" 

Institute for Social Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, Vol. XXV, 2022. 

ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO, ERIH +. (Accepted). 

4. Laurențiu Vlad, „Câteva date cu privire la construcția, amenajarea și organizarea 

activității Casei Românești la New York World’s Fair (1939-1940). Restituiri documentare din 

Arhivele Naționale și ale MAE: 1938-1939” (“Some data regarding the construction, arrangement 

and organization of the activity of the Romanian House at the New York World's Fair (1939-1940). 

Documentary restitutions from the National and Ministry of Foreign Affairs Archives: 1938-

1939”), in the Yearbook of the "Gheorghe Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities, 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://doi.org/10.1386/csfb_00047_1
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of the Romanian Academy, Vol. XXV, 2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO, ERIH +. 

(Accepted). 

5. Ionuț Biliuță, „Asociația Creștină a Tinerilor” din Romania si mișcările studențești 

interbelice: Cazul revistei Buletinul Asociației Studenților Creștini din Romania” (“The Christian 

Youth Association" from Romania and the interwar student movements: The case of the Bulletin 

of the Christian Student Association from Romania magazine”), in the Yearbook of the "Gheorghe 

Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, Vol. XXV, 

2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO, ERIH +. (Accepted). 

6. Anca Șincan, „A religious Cold War: inheriting the interwar US religious policy 

towards Eastern Europe in communist Romania”, in the Yearbook of the "Gheorghe Șincai" 

Institute for Social Sciences and the Humanities, of the Romanian Academy, Vol. XXV, 2022. 

ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO, ERIH +. (Accepted). 

7. Sonia D. Andraș, „Fashion, Cinema, and German-American Propaganda in 1930s 

Bucharest”, in the Yearbook of the "Gheorghe Șincai" Institute for Social Sciences and the 

Humanities, of the Romanian Academy, Vol. XXV, 2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO, 

ERIH +. (Accepted). 

8. Roxana Mihaly, „The American Collectors and Their Interest for Romanian Art 

in the Interwar Period”, in the Yearbook of the "Gheorghe Șincai" Institute for Social Sciences and 

the Humanities, of the Romanian Academy, Vol. XXV, 2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, 

EBSCO, ERIH +. (Accepted). 

 

Preparation of online presence and activity within the project 

Coordinators: Sonia D. Andraș, Roxana Mihaly 

EDERA blog (link to the blog here admin: Sonia D. Andraș): contains information and 

links to social media and the official website, up-to-date information about the project, EDERA 

activities and contributions, news, reports and links. Posts are visual and textual with a focus on 

SEO (Search Engine Optimization) keywords and relevant hashtags (#...). Posts with relevant news, 

member contributions, events, etc. are published. 

EDERA Facebook page (link to the page here  admins: Sonia D. Andraș, Roxana 

Mihaly): with relevant information, open to active engagement with Facebook users, encouraging 

https://edera-pce2021.weebly.com/home/category/sub-theme-spotlight
https://www.facebook.com/edera.pce/
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all project members to share posts to their own social media accounts. An EDERA working group 

was also created on Facebook (link to the group here; admin: Sonia D. Andraș) accessible only to 

project members, where all the documents and information necessary for project administration 

are published. 

EDERA Twitter account (link to the account here; admin: Sonia D. Andraș) with 

relevant information adapted to the Twitter format and openness to active engagement with Twitter 

users. 

EDERA Instagram account (link to the account here; admin: Sonia D. Andraș) with 

mainly visual posts and texts with all relevant information adapted to the Instagram format and 

open to active engagement with Instagram users. 

EDERA YouTube account is also being prepared (link to the account here; admins: Sonia 

D. Andraș, Roxana Mihaly) for future audio and video recordings with project members and 

interested academic guests. 

EDERA Logo and header for correspondence and documents with project data 

(.doc, .docx, .pdf., .ppt, .pptx) (admin: Roxana Mihaly). The first media broadcast event organized 

by Roxana Mihaly was a radio interview with the Project Director, Prof. Dr. Cornel Sigmirean at 

Radio Romania Târgu Mureş, in the GRAFFITI program with Diana Gherendi, on November 12, 

2022, at 14:00 GMT+2 (link to the ad). The publication of the interview as a YouTube video on 

the project channel will be soon prepared. For this, the coordinators will edit and subtitle the audio 

file (Roxana Mihaly) and translate the subtitles into English (Sonia D. Andraș). 

Call for Book Chapters, 2023: Coordinators Sonia D. Andraș and Roxana Mihaly, 

volume title: Creative Negotiations. Romania – America 1920-1940 / Creative negotiations. 

Romania – America 1920-1940 (Link to H-Announcement in English; deadline for abstracts: 6 

February 2023). The purpose of the volume is to illustrate the importance of creative or innovative 

cultural negotiations, combining material and symbolic cultures in the broader framework of 

Romanian-American relations between the years 1920 - 1940. This volume will bring new 

information to the field of Romanian-American Studies. The volume will be published by a 

prestigious academic publishing house rated CNCS A or B. The Call for Book Chapters 

announcement was published online on the relevant websites as well as on the EDERA blog and 

all social media accounts. Publishers are also in the process of inviting specialized contributors. 

https://twitter.com/edera_pce2021
https://www.instagram.com/edera_pce2021/
https://www.youtube.com/channel/UCBK_EX76GRPZlAEXxsY0F6w
https://www.radiomures.ro/stiri/amplu-proiect-de-cercetare-castigat-de-institutul-de-cercetari-socio-umane-gheorghe-sincai-din-targu-mures.html
https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/11192029/call-book-chapters-creative-negotiations-romania-%E2%80%93-america
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Call for Papers for the international conference Romanian-American Negotiations in 

Education, Culture and Art, 2023. Main organizers: Anca Șincan, Sonia D. Andraș, Roxana 

Mihaly. Coordinators will also ensure wide dissemination of the announcement on the project 

blog, social media accounts and all relevant major sites (including H-Announcement) as well as 

on their own personal profiles, including Academia Edu profiles, ResearchGate, LinkedIn etc. (in 

work). 

In-person and Zoom interviews published on the project's YouTube channel starting in 

2023 (in progress). Video recordings will be edited and subtitles will be created. The interviews 

scheduled by Roxana Mihaly are: Prof. Dr. Grigore Arbore Popescu (historian and art critic, 

director of the Romanian Institute for Cultural and Humanistic Research in Venice): Romanian art 

in the interwar period. An x-ray of the sculptor Constantin Brâncuși; Ciprian Buzilă (doctoral 

student, Brown University, Department of Art History and Architecture): Romanian art and 

architecture in America during the interwar period; Dr. Dipl.-Ing. (architecture) Maria Boștenaru 

Dan (engineer, architect); Subject: Totalitarianism and the migration of Romanian architects to 

the USA during the interwar period. (in progress) 

 

Other achievements 

Prof. Dr. Cornel Sigmirean has been awarded the Eminescu Medal and the Diploma of 

Cultural Excelence, by the County Board of Education (Inspectoratul școlar județean), 15 January 

2022; He has delivered a speech titled "The ethos of training and the construction of modernity: 

Romanian-Hungarian connections in the 19th century", at the Conference of the joint commission 

of Romanian-Hungarian history "Five decades of historiographical relations. 50 years since the 

establishment of the joint commission of Romanian-Hungarian history", The Romanian Academy, 

the Hungarian Academy of Sciences, Arad, 26-29 October 2022; He is coordinating the collective 

volume Tradiție și modernitate: Elitele din România în “secolul cel scurt” (1918-1989) / Tradition 

and Modernity: the Elites of Romania in the ‘short century’ (1918-1989), Cluj-Napoca: Presa 

Universitară Clujeană, 2022.  

Dr. Anca Șincan gave a presentation entitled "I was never silent again: Greek Catholic 

women building the underground church in 1950s Romania", at The Assemani Seminar for Eastern 

Catholic History, October 25, 2022; She gave a presentation entitled "Women don't have the 

magisterium in our church: women groups in the Romanian Catholic underground" at the Religions 
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and States of Freedom Conference, organized by the European Association for the Study of 

Religion at the University College Cork, 27 June-1 July 2022; She was a Discussant in the book 

panel "Church Reckoning with Communism in Post-1989 Romania" by Lavinia Stan (coord.), 

participated in the round tables "The Study of Religions in and of Romania" and "Romanian 

Studies through Interdisciplinary Lenses", she moderated the panel "Yiddish Life in Greater 

Romania (1918-1940): between education and culture in mother tongue", presented the paper 

"Positive influence: negotiating the national historiographical canon with the «West»", at the 

Borders and Transfers Conference organized by the Society for Romanian Studies in collaboration 

with the West University of Timișoara, PLURAL Forum for Interdisciplinary Studies, the Museum 

of the Horrors of Communism in Romania, the National Art Museum Timișoara, between 15 and 

17 July 2022, in Timișoara, where she was also a member of the Organizing Committee, being 

Secretary General of the Society for Romanian Studies (SRS). 

2022 Conference – SOCIETY FOR ROMANIAN STUDIES society4romanianstudies.org) 

Dr. Ionuț Biliuță delivered the speech "Underground Orthodoxy behind Bars in 

Communist Romania: The Aiud Prison's Mystical Group" on July 14, 2022, as an Associate 

Researcher at the Polish Institute of Advanced Studies between October 1, 2021 and July 31, 2022. 

Ionut Florin Biliuta (pan.pl); He has participated as moderator and discussant in the panel 

"Minority Groups in the Crosshairs of the Secret Police"; he was a discussant in the book panel ": 

Empire-satellite. The Romanian Government in Transnistria, 1941–1944" by Vladimir Solonari; 

he presented "Lived Religion in the Time of Sorrows: Experiencing Orthodox Faith during the 

Holocaust", at the Borders and Transfers Conference organized by the Society for Romanian 

Studies in collaboration with the West University of Timișoara, PLURAL Forum for 

Interdisciplinary Studies, Museum of the Horrors of Communism in Timișoara, between 15 and 17 

July 2022. 

Dr. Carmen Andraș, a member of the ITLR project A History of Translations in the 

Romanian Language – XVI-XX Centuries, with studies on the topics 1. American historians about 

Romania. Translation, recovery and synchronization (until 2005) and 2. English and American 

travelers in Romania (the last one together with Andi Sâsâiac), Ștefan cel Mare University, 

Suceava https://itlr.usv.ro/ The studies are published in volumes between 2021-2023 at Editura 

Academiei. Author in the ITLR volume A History of Translations in the Romanian Language from 

https://society4romanianstudies.org/2022-conference/
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=726:ionut-florin-biliuta&catid=83&Itemid=306&lang=en
https://itlr.usv.ro/
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the 20th Century, vol. I, Coord. Muguraș Constantinescu, Bucharest: Editura Academiei, published 

at the end of 2021 and disseminated in 2022. 

Dr. Sonia D. Andraș is preparing for print the volume The Women of 'Little Paris': 

Fashion in Interwar Bucharest, a monograph in the Dress Cultures collection (coordinated by Dr. 

Reina Lewis and Elizabeth Wilson) – contract signed with Bloomsbury UK Publishing House on 

August 9, 2021.The volume represents her Doctoral Thesis defended in 2020 at the University of 

the Arts, London; She has launched the Call for Chapters for the volume Fashioning the 'Little 

Parises' of the World. Interlaced National Symbols, proposed for publication at Bloomsbury UK, 

which is interested in publishing this collective volume. Deadline for submission of abstracts: 1 

December 2022; Her study, "From Monitorul Oficial to Calea Victoriei: Decoding 1930s 

Bucharest through Women's Fashion", was accepted this year for publication in the Journal of 

Romanian Studies  in the April 2023 issue; She is a member of the ITLR project A History of 

Translations in the Romanian Language - XVI-XX Centuries, Ștefan cel Mare University, Suceava 

https://itlr.usv.ro/  with the theme "Fashion and beauty. Theoretical works". The study is being 

prepared for publication in the volume Domenii literare si nonliterarere, La granita dintre milenii 

/ Literary and non-literary domains, On the border between the millennia, Vol. II, Bucharest, 

Editura Academiei, 2023. 

Dr. Roxana Mihaly presented the "Romanian identity reconstruction in the context of 

the Venice Biennale. (1903 - 1990)" project, the "Nicolae Iorga" postdoctoral scholarship at the 

Romanian Institute of Culture and Humanistic Research in Venice, January 10, 2022; Collaborator 

/ initiator of the Online Mercoledi Musicali program at the Romanian Institute of Culture and 

Humanistic Research in Venice (the project aims to promote young Romanian artists in Italy), 

May-December 2022; Speaker at the ISLS 15 Summer School, Săpânța (International Summer 

Law School 15th edition), Presentation: "From the Latin heritage to the construction of the 

Romanian cultural heritage in Italy". Article published in number 5 (dedicated to ISLS) of the 

Romanian Journal of Business Law, August 28 - September 4, 2022. Professional training courses: 

"Diplomacy and protocol" - European Institute of Romania - European Institute of Romania, 

March 2022; "Non-verbal communication - important aspects for a consumer of financial products 

and services" - National Institute of Administration, June 2022. 

 

https://www.bloomsbury.com/us/series/dress-cultures/
https://society4romanianstudies.org/activities-programs/journal/
https://society4romanianstudies.org/activities-programs/journal/
https://itlr.usv.ro/
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In conclusion, the objectives of the project foreseen for the year 2022 were successfully 

achieved and the corresponding activities were carried out through the outstanding contributions 

of the members of the research team. 

3. An executive summary of the activities carried out during the 

implementation period 

The purpose of the project: the definition, research and analysis of the plurivalent cultural 

and educational negotiations between Romania and the United States and their implications in the 

political and diplomatic relations of the interwar period, between the 1920s, when Romania was 

recognized as a nation state, and the 1940s, when Romania joined the Axis Powers. Methodology: 

interdisciplinary and intercultural approaches, comparative and multi-perspectival, national and 

international perspectives. Objectives provided for Stage 1: O1 Research and documentation. O2 

Establishment of research directions, methodology and tasks corresponding to the experience of 

each member were successfully completed and were adapted to the new conditions of the project. 

Activities corresponding to O1 were carried out: identification, analysis and application of the 

negotiation concepts in educational, cultural, identity, religious, artistic or gender fields, to 

highlight their effects and implications; research and documentation; dissemination of research 

results; O2 specific activities to align the specialization and experience of each team member with 

the general research direction, methodology and conceptual apparatus of the project. Thus, the 

research themes reflect both the structure of the team according to the experience and 

specialization of the members, as well as the observance of the general theme, the methodology 

and the conceptual apparatus established by the project. The research and documentation were 

carried out both through research stages at archives and libraries in the country and by accessing 

archives and online libraries that offer digitized documents. The dissemination of research results 

was achieved by organizing a conference with international contribution and participating in 

national and international conferences. Results: Articles accepted in journals indexed in 

international databases: 8. 1 international journal included in the Web of Science Core Collection: 

Emerging Sources Citation Index (ESCI). Participation in conferences: 12, of which 2 at 

international conferences. Networking: Links to the blog and social media accounts (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube) on the project web page. Radio interview with the project director, 

Prof. Dr. Cornel Sigmirean. Preparing videos for the EDERA YouTube channel. Call for Book 
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Chapters: Creative Negotiations. Romanian-American Negotiations in Education, Culture, and 

Art. Preparing announcements and call-for-papers for upcoming events. The objectives set for 

2022 were effectively achieved and the corresponding activities were carried out successfully. 
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Raport științific 

Proiect PN-III-P4-PCE-2021-0688, Contract nr. 29/27 mai 2022 

The Ethos of Dialogue and Education: Romanian - American Cultural 

Negotiations (1920-1940) / Etosul educației și dialogului: Negocieri culturale 

româno-americane (1920-1940) 

Etapa 1: 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022 

 

1. Descrierea științifică cu punerea în evidență a rezultatelor etapei 

anuale și gradul de realizare a obiectivelor 

A. Obiective, activități, metodologie, rezultate 

A1. Prezentare generală 

Proiectul se concentrează pe definirea, cercetarea și analiza negocierilor culturale și 

educaționale plurivalente dintre România și Statele Unite și implicațiile lor în relațiile politice și 

diplomatice din perioada interbelică, între anii 1920, când România a fost recunoscută ca stat 

național și 1940, când România a aderat la Puterile Axei. Scopul este identificarea, analiza și 

aplicarea conceptelor de negocieri în domenii educaționale, culturale, identitare, religioase, 

artistice sau de gen, pentru a evidenția efectele și implicațiile acestora. Proiectul favorizează 

abordări metodologice interdisciplinare și interculturale, comparative și multiperspectivale, 

naționale și internaționale. 

Componența colectivului de cercetare a fost gândită în funcție de principiile 

metodologice conturate, reprezentând domenii precum istoria culturală și intelectuală, istoria 

educației, istoria politică și a diplomației, istoria ecleziastică, istoria literaturii, istoria artei, studiile 

literare, imagologia, studiile culturale (studii de călătorie, studii de modă, studii identitare) etc. De 

asemenea, structura colectivului de cercetare reflectă preocuparea pentru încurajarea tinerilor 

cercetători, oferindu-le un cadru propice pentru dezvoltarea carierei lor în domeniile lor de 

specializare și antrenându-i s- participe activ atât la activitatea de cercetare cât și la activități de 

diseminare a rezultatelor cercetării: publicații, participarea și organizarea de conferințe și mese 
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rotunde, online networking. Echipa proiectului întrunește 3 cercetători cu experiență și 4 tineri 

cercetători postdoctorali.  

Temele de cercetare reflectă structura echipei în funcție de experiența și specializarea 

membrilor: (T1) Etosul educației. Itinerarii intelectuale. Responsabil Cornel Sigmirean; (T2) 

Etosul Expozițiilor Mondiale: Negocieri româno-americane și propagandă la Expoziția 

Mondială de la New York (1939-1940). Responsabil Laurențiu Vlad; (T3) Negocieri între 

obiectivitate și stereotipuri. Corespondenți americani în România. Responsabil Carmen 

Andraș; (T4) Relații inter-religioase româno-americane. Responsabil Ionuț Biliuță; (T5) 

Reinventarea post-Wilsoniană a Europei de Est: Specialiștii americani pe România după 

Primul Război Mondial. Responsabil Anca Șincan; (T6) Întruparea etosului feminin 

american: Renegocierea identității femeilor din România de la Hollywood la Rockefeller. 

Responsabil Sonia D. Andraș; (T7) Influența curentelor artistice românești în America. 

Responsabil Roxana Mihaly. 

În ceea ce privesc Obiectivele prevăzute pentru Etapa 1: Cercetare și documentare. 

Stabilirea direcțiilor de cercetare, a metodologiei și sarcinilor corespunzătoare experienței 

fiecărui membru, acestea au fost îndeplinite cu succes și au fost adaptate la condițiile modificate 

ale derulării proiectului. 

A2 Cercetare și documentare. Stabilirea și sintetizarea cadrului conceptual și 

metodologic 

S-a conturat definirea și sintetizarea cadrului conceptual și metodologic al proiectului 

prin asigurarea comunicării online sau directe și a schimbului de opinii între membrii echipei de 

cercetare sau între aceștia și specialiști în domeniile respective de cercetare. Pentru a sistematiza 

și a pune în valoare experiența dobândită au fost organizate în anul 2022 ateliere de lucru cu 

membrii proiectului, în cadrul cărora s-a discutat metodologia cercetării și modul de punere în 

practică a principiilor metodologice. S-au constituit grupe de lucru în funcție de specializarea 

membrilor cu scopul de a se corela temele de cercetare și de a se crea baze de date tematice. S-au 

purtat discuții legate de aparatul conceptual, în particular aplicarea termenului de negociere 

culturală și educațională și noile tendințe ale cercetării în domeniul istoriei culturale, istoriei 

intelectuale, istoriei relațiilor internaționale, punându-se accentul pe cazul specific al relațiilor 

româno-americane: definirea termenilor, conceptelor, disciplinelor și metodologiei de abordare a 

lucrărilor introduse în bibliografie. Au fost evaluate rezultatele cercetării și s-a completat o 
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bibliografie extinsă a celor mai valoroase contribuții în domeniul istoriei culturale și intelectuale 

în general, și a relațiilor româno-americane în special.  

Echipa de cercetare a proiectului a efectuat cercetare și documentare în biblioteci din țară 

și în arhive digitalizate precum The Online Collection and Catalog of Rockefeller Archive Center 

https://dimes.rockarch.org/, HathiTrust, Rumania; facts about Rumania, Rumania in the past, 

Bucarest and other important cities, economic Rumania, International telephone system in 

Rumania, touring in Rumania, how to reach Rumania, hotels in Rumania. New York, Information 

dept. of the International telephone and telegraph corporation [c1930], Ministerul Afacerilor 

Externe, Arhiva, (AMAE) Bucureşti, fond Washington, vol. 212. Ministerul Afacerilor Externe, 

România – SUA, 135 de ani de relaţii diplomatice. National Archives, General Records of the 

General Services Administration [GSA].  

În urma corespondenței cu arhiviști de la Rockefeller Archive Center, au fost obținute 

105 Fișe de bursieri Rockefeller români, cu scutire de plată, acestea fiind deja digitalizate. De 

asemenea, s-au făcut comenzi pentru documente arhivistice care sunt digitalizate doar la cerere și 

contra cost, privind alte documente referitoare la bursieri Rockefeller români care vor fi 

disponibile în 2023: corespondențe, publicații, memorii etc. Aceste documente arhivistice sunt 

pentru prima oară folosite în România și aduc informații inedite cu privire la bursierii Rockefeller 

români și la contribuția Fundației Rockefeller la modernizarea României, în special în domeniul 

medicii, asistenței sociale, sociologiei, demografiei, dar și la nivel instituțional, prin finanțarea 

creării de institute de cercetare în aceste domenii. Importante surse documentare arhivistice sunt 

reprezentate de asemenea de Anuarele Fundației și Jurnalele ofițerilor Rockefeller care au 

monitorizat activitatea profesională a bursierilor la întoarcere în România și progresul dezvoltării 

instituționale. Vezi The Online Collection and Catalog of Rockefeller Archive Center - Rockefeller 

Foundation Records, RG 10.2, Fișele bursierilor, https://dimes.rockarch.org/,  

The Rockefeller Foundation Records, Officers’ Diaries 

https://dimes.rockarch.org/objects/JoyZN8JpXVrZL7YsvhrZ6g/view 

The Rockefeller Foundation, Annual Reports. 

https://dimes.rockarch.org/collections/as5DgmhziWiHJcHbLemCUs?category=collecti

on&limit=40&query=Annual%20report  

https://dimes.rockarch.org/
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015022387032&view=1up&seq=42
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015022387032&view=1up&seq=42
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015022387032&view=1up&seq=42
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015022387032&view=1up&seq=42
https://www.mae.ro/node/1386
https://www.mae.ro/node/32444
https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/269.html
https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/269.html
https://dimes.rockarch.org/
https://dimes.rockarch.org/objects/JoyZN8JpXVrZL7YsvhrZ6g/view
https://dimes.rockarch.org/collections/as5DgmhziWiHJcHbLemCUs?category=collection&limit=40&query=Annual%20report
https://dimes.rockarch.org/collections/as5DgmhziWiHJcHbLemCUs?category=collection&limit=40&query=Annual%20report
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De asemenea, s-au inițiat demersurile pentru accesul la arhivele online Hoover Institution 

Library and Archives http://www.hoover.org/library-and-archives, care conțin de asemenea 

documente importante cu privire la relațiile culturale, educaționale, științifice româno-americane. 

Accesul la aceste arhive americane online permite membrilor echipei de cercetare să 

suplinească parțial deplasările în Statele Unite în 2022, în condițiile noilor prevederi legate de 

derularea proiectului în acest an. 

Stagii de cercetare și documentare:  

Anca Șincan, la Institute for Advanced Studies of the Polish Academy of Sciences lucrând 

la o cercetare comparativa (Romania – Polonia) despre politica wilsoniana de după Primul Război 

Mondial Varșovia, 1-30 iulie 2022. 

Anca Șincan, cercetare pe fondul de ziare românești din America la Biblioteca 

Academiei Române și pentru tema Relațiile culturale româno-americane in perioada post-

wilsoniana. Formarea specialiștilor in relația cu Statele Unite la Arhivele Ministerului Afacerilor 

Externe, București, 19-30 septembrie 2022. 

Ionuț Biliuță, la Institute for Advanced Studies of the Polish Academy of Sciences 

lucrând la o cercetare comparativă (Romania – Polonia) – interferențele religioase ortodoxo-

catolice sub influența americană în perioada interbelică, Varșovia, 1-30 iulie 2022. 

Ionuț Biliuță, studiul dosarelor documentare ale fostei Siguranțe dedicate asociațiilor 

studențești interbelice, YMCA-ului și a filialei ei românești, Asociația Creștină a Tineretului, la 

Arhivele Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități; - cercetarea 

periodicelor asociațiilor studențești (ASCR) și a programelor produse de către asociație în 

România, la Biblioteca Academiei Române, București, 19-30 septembrie 2022. 

A3 Diseminarea rezultatelor cercetării 

Organizarea conferințe; Prezentări la conferințe naționale și conferințe 

internaționale online. 

A fost organizată conferința cu participare internațională Etosul educației și al 

dialogului: Negocieri culturale româno-americane (1920-1940) în cadrul Zilelor Academice 

Clujene, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, Târgu Mureș, în 

21 octombrie 2022, unde toți membrii proiectului: Cornel Sigmirean, Laurențiu Vlad, Carmen 

Andraș, Anca Șincan, Ionuț Biliuță, Sonia Andraș, Roxana Mihaly, au participat cu subiecte legate 

de tema proiectului, alături de alți participanți din România și străinătate, specialiști în relațiile 

http://www.hoover.org/library-and-archives
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culturale și intelectuale româno-americane, ca de pildă Prof. Dr. Giuseppe Motta (Universitatea 

Sapienza din Roma), cu lucrarea The defense of Romanian political interests and the cultural 

aspects of Romanian diplomacy in the United States și Prof. Dr. Iulian Boldea (Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”), cu lucrarea Petre Comarnescu 

și „homo americanus”. În completarea acesteia, a fost organizat un colocviu cu participanții la 

conferință pentru discutarea diferitelor aspecte teoretice și a rezultatelor cercetării în cadrul 

proiectului. http://acad-cluj.ro/zilele-academice-clujene/  

Anca Șincan a organizat și a participat la Conferința internațională Borders and 

Transfers, Society for Romanian Studies, Universitatea de Vest, Timișoara, 15-17. 06. 2022. 

https://society4romanianstudies.org/2022-conference/  

Sonia Andraș a participat la Conferința internațională online 2022 Annual Conference, 

the Mid-Atlantic Popular & American Culture Association, Fashion, Appearance and Material 

Culture / Ethics and History in Material Culture, Statele Unite ale Americii, 10 - 12.11.2022.  

https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-

new-interwar-romanian-

woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO

4Djc 

Membri echipei de cercetare a proiectului, Cornel Sigmirean, Carmen Andraș, Sonia 

Andraș, Roxana Mihaly, au participat la Congresul Național al Istoricilor Români, conferință 

națională, Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Academia 

Română, Comitetul Național al Istoricilor din România, la secțiunea Elita transilvană în viața 

politică a României interbelice, moderator Cornel Sigmirean, cu comunicări legate de temele de 

cercetare ale acestora. https://cnir.uab.ro  

Publicații 

Studiul predat spre publicare de către Sonia Andraș la revista Critical Studies in Fashion 

& Beauty (Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index, ESCI )a fost 

acceptat și va fi publicat în anul acesta. 

Au fost aprobate spre publicare studiile predate de membri proiectului, Cornel Sigmirean, 

Carmen Andraș, Laurențiu Vlad, Anca Șincan, Ionuț Biliuță, Sonia Andraș, Roxana Mihaly la 

revista Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Vol. XXV, 2022. 

Revista este inclusă în Bazele de Date Internaționale CEEOL, EBSCO și ERIH +. 

http://acad-cluj.ro/zilele-academice-clujene/
https://society4romanianstudies.org/2022-conference/
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://cnir.uab.ro/
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Pregătirea prezenței și activității online 

- Networking online și offline. Diseminare: mese rotunde, evenimente online si offline; 

Contribuții individuale si de echipa; Call for papers pentru evenimentele si publicații din 2023. 

Crearea de conturi online pentru proiect pe site-uri specializate academice și pe rețele sociale. 

Postări regulate și comunicare deschisă cu publicul.  

A fost creată pagina web dedicată proiectului în cadrul site-ului Institutului de Cercetări 

Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, Târgu-Mureș http://www.icsumures.ro/proiecte-de-

cercetare.html  

2. Un sumar al progresului (livrabile realizate, indicatori de rezultat, 

diseminarea rezultatelor) 

Indicatori de rezultat: Articole acceptate în reviste indexate in baze de date 

internaționale: 8; Participări conferințe: 12. 

Participări la conferințe 

1. Carmen Andraș, dr. Cornel Sigmirean, Negocieri profesionale româno-

americane: Sabin Manuilă și parcursul său american ca bursier al Fundației Rockefeller, la 

Congresul Național al Istoricilor Români, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Academia Română, 

Comitetul Național al Istoricilor din România, Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022, Secțiunea Elita 

transilvană în viața politică a României interbelice, moderator dr. Cornel Sigmirean. 

https://cnir.uab.ro/610  

2. Sonia D. Andraș, Negocieri ale modei și frumuseții feminine interbelice: București 

- Paris - New York, la Congresul Național al Istoricilor Români, Universitatea „1 Decembrie 

1918”, Academia Română, Comitetul Național al Istoricilor din România, Alba Iulia, 8-10 

septembrie 2022, Secțiunea Elita transilvană în viața politică a României interbelice. 

https://cnir.uab.ro/420  

3. Roxana Mihaly, Modelul american în viața artistică a României interbelice, la 

Congresul Național al Istoricilor Români, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Academia Română, 

Comitetul Național al Istoricilor din România, Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022, Secțiunea Elita 

transilvană în viața politică a României interbelice. https://cnir.uab.ro/510  

4. Cornel Sigmirean, Destinul unui bursier al Fundației Rockefeller: Nicolae 

Mărginean, la Etosul educației și a dialogului: Negocieri culturale româno-americane (1920-

http://www.icsumures.ro/proiecte-de-cercetare.html
http://www.icsumures.ro/proiecte-de-cercetare.html
https://cnir.uab.ro/610
https://cnir.uab.ro/420
https://cnir.uab.ro/510
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1940), conferință cu participare internațională în cadrul Zilelor academice clujene, Academia 

Română filiala Cluj-Napoca, Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Târgu-Mureș, 

21 octombrie 2022 https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

5. Carmen Andraș, Negocieri identitare româno-americane: Corespondenți de 

război americani în România (1939-1941), la Etosul educației și a dialogului: Negocieri culturale 

româno-americane (1920-1940), conferință cu participare internațională în cadrul Zilelor 

academice clujene, Academia Română filiala Cluj-Napoca, Institutul de cercetări socio-umane 

„Gheorghe Șincai”, Târgu-Mureș, 21 octombrie 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

6. Laurențiu Vlad, România la New York World’s Fair (1939-1940). Schiță pentru 

un studiu de istorie culturală, la Etosul educației și a dialogului: Negocieri culturale româno-

americane (1920-1940), conferință cu participare internațională în cadrul Zilelor academice 

clujene, Academia Română filiala Cluj-Napoca, Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe 

Șincai”, Târgu-Mureș, 21 octombrie 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

7. Ionuț Biliuță, Interferențe româno-americane în spațiul religios interbelic: Young 

Men’s Christian Association (YMCA) și intelectualitatea tradiționalistă românească, la Etosul 

educației și a dialogului: Negocieri culturale româno-americane (1920-1940), conferință cu 

participare internațională în cadrul Zilelor academice clujene, Academia Română filiala Cluj-

Napoca, Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Târgu-Mureș, 21 octombrie 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

8. Anca Șincan, Ambasadorul David Funderbuck și moștenirea politicii religioase a 

Statelor Unite în estul Europei, la Etosul educației și a dialogului: Negocieri culturale româno-

americane (1920-1940), conferință cu participare internațională în cadrul Zilelor academice 

clujene, Academia Română filiala Cluj-Napoca, Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe 

Șincai”, Târgu-Mureș, 21 octombrie 2022.  

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

9. Anca Șincan, Positive influence: negotiating the national historiographical canon 

with the “West”, Conferința internațională Borders and Transfers, Society for Romanian Studies, 

Universitatea de Vest, Timișoara, 15-17 iunie 2022. https://society4romanianstudies.org/2022-

conference/ 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://society4romanianstudies.org/2022-conference/
https://society4romanianstudies.org/2022-conference/
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10. Sonia D. Andraș, Glamour cu accent german: Publicul bucureștean față în față 

cu moda și influențele naziste la Hollywood, 1933-1940, la Etosul educației și a dialogului: 

Negocieri culturale româno-americane (1920-1940), conferință cu participare internațională în 

cadrul Zilelor academice clujene, Academia Română filiala Cluj-Napoca, Institutul de cercetări 

socio-umane „Gheorghe Șincai”, Târgu-Mureș, 21 octombrie 2022. 

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

11. Roxana Mihaly, Colecționarii americani și interesul pentru arta românească în 

perioada interbelică, la Etosul educației și a dialogului: Negocieri culturale româno-americane 

(1920-1940), conferință cu participare internațională în cadrul Zilelor academice clujene, 

Academia Română filiala Cluj-Napoca, Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, 

Târgu-Mureș, 21 octombrie 2022.  

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html  

12. Sonia D. Andraș, Between Hollywood and Rockefeller: Fashioning the New 

Interwar Romanian Woman, la 2022 Annual Conference, the Mid-Atlantic Popular & American 

Culture Association, Fashion, Appearance and Material Culture / Ethics and History in Material 

Culture, 10-12.11.2022. https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-

rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-

woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO

4Djc  

Publicații 

1. Sonia D. Andraş, „Fashioning simultaneous migrations: Sonia Delaunay and 

interwar Romanian connections”, în Critical Studies in Fashion & Beauty, 13:2, 2022, pp. 229–

53, https://doi.org/10.1386/csfb_00047_1 Web of Science Core Collection: Emerging Sources 

Citation Index (ESCI); Design and Applied Art Index (DAAI), EBSCO, European Reference 

Index for the Humanities (ERIH+), British Humanities Index (BHI), SCOPUS. (Acceptat) 

2. Cornel Sigmirean, Carmen Andraș, „Negocieri academice româno-americane: 

Sabin Manuilă în Arhivele Fundației Rockefeller”, în Anuarul Institutului de cercetări socio-

umane „Gheorghe Șincai”,Vol. XXV, 2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO și ERIH +.  

(Acceptat). 

3. Carmen Andraș, „Identity Negotiations: American War Correspondent Leigh 

White and the Partition of Transylvania (1939-1940)”, în Anuarul Institutului de cercetări socio-

https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://acad.ro/institutia/comunicate/2022/49_ZileleAcademiceClujene.html
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://mapaca.net/conference/2022/p/between-hollywood-and-rockefeller-fashioning-new-interwar-romanian-woman?fbclid=IwAR34Y8FIWC6N15fWFSvjVQYLbEbDe7mnv5F530oBD29kzOa21ssLmDO4Djc
https://doi.org/10.1386/csfb_00047_1
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umane „Gheorghe Șincai”, Vol. XXV, 2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO și ERIH 

+.  (Acceptat). 

4. Laurențiu Vlad, „Câteva date cu privire la construcția, amenajarea și organizarea 

activității Casei Românești la New York World’s Fair (1939-1940). Restituiri documentare din 

Arhivele Naționale și ale MAE: 1938-1939”, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane 

„Gheorghe Șincai”, Vol. XXV, 2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO și ERIH +.  

(Acceptat). 

5. Ionuț Biliuță, „Asociația Creștină a Tinerilor” din Romania si mișcările studențești 

interbelice: Cazul revistei Buletinul Asociației Studenților Creștini din Romania”, în Anuarul 

Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”,Vol. XXV, 2022. ISSN 1454-5284. 

BDI CEEOL, EBSCO și ERIH +. (Acceptat). 

6. Anca Șincan, „A religious Cold War: inheriting the interwar US religious policy 

towards Eastern Europe in communist Romania”, în Anuarul Institutului de cercetări socio-

umane „Gheorghe Șincai”,Vol. XXV, 2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO și ERIH +.  

(Acceptat). 

7. Sonia D. Andraș, „Fashion, Cinema, and German-American Propaganda in 1930s 

Bucharest”, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Vol. XXV, 

2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO și ERIH +. (Acceptat) 

8. Roxana Mihaly, „The American Collectors and Their Interest for Romanian Art 

in the Interwar Period”, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Vol. 

XXV, 2022. ISSN 1454-5284. BDI CEEOL, EBSCO și ERIH +. (Acceptat) 

 

Pregătirea prezenței și activității online în cadrul proiectului 

Responsabili: Sonia D. Andraș, Roxana Mihaly 

EDERA Blog (link către blog aici; admin: Sonia D. Andraș): conține informațiile și link-

uri către social media și site-ul oficial, informații la zi despre proiect, activități și contribuții 

EDERA, știri, reportaje și link-uri. Postările sunt vizuale și textuale cu accent pe cuvintele cheie 

SEO (Search Engine Optimization) și hashtag-urile relevante (#...). Se publică postări cu știri 

relevante, contribuții ale membrilor, evenimente etc. 

https://edera-pce2021.weebly.com/home/category/sub-theme-spotlight
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Pagină EDERA de Facebook (link la pagină aici; admini: Sonia D. Andraș, Roxana 

Mihaly): cu informații relevante, deschise angajamentului activ cu utilizatorii Facebook, 

încurajând toți membrii proiectului să distribuie postările către propriile conturi de rețele sociale. 

S-a creat și un grup de lucru EDERA pe Facebook (link la grup aici; admin: Sonia D. Andraș) 

accesibil doar membrilor proiectului, unde se publică toate documentele și informațiile necesare 

pentru administrarea proiectului.  

Cont EDERA de Twitter (link la cont aici; admin: Sonia D. Andraș) cu informațiile 

relevante adaptate la formatul Twitter și deschidere la implicarea activă cu utilizatorii Twitter. 

Cont EDERA de Instagram (link la cont aici; admin: Sonia D. Andraș) cu postări și 

texte în principal vizuale cu toate informațiile relevante adaptate la formatul Instagram și deschise 

la implicarea activă cu utilizatorii Instagram.  

În pregătire și un cont EDERA de YouTube (link la cont aici; admini: Sonia D. Andraș, 

Roxana Mihaly) pentru viitoarele înregistrări audio și video cu membrii proiectului și invitați de 

marcă. A 

EDERA Logo și antet pentru corespondență și documente cu datele proiectului 

(.doc, .docx, .pdf., .ppt, .pptx) (admin: Roxana Mihaly). Primul eveniment de difuzare media 

organizat de Roxana Mihaly a fost un interviu radio cu Directorul Proiectului, Prof. Dr. Cornel 

Sigmirean la Radio România Târgu Mureş, în cadrul programului GRAFFITI cu Diana 

Gherendi, pe 12 noiembrie 2022, ora 14:00 GMT+2 (link la anunț). Se va pregăti publicarea 

interviului ca videoclip YouTube pe canalul proiectului. Pentru aceasta, vor edita și subtitra fișierul 

audio (Roxana Mihaly) și vor traduce subtitrările în limba engleză (Sonia D. Andraș).  

Pregătire Call for Papers pentru volum 2023: Coordonatori Sonia D. Andraș și 

Roxana Mihaly, titlul volum: Creative Negotiations. Romania – America 1920-1940 / Negocieri 

creative. România – America 1920-1940 (Link la H-Announcement în engleză; dată limită pentru 

rezumate: 6 February 2023). Scopul volumului este ilustrarea importanței negocierilor culturale 

creative sau inovative, îmbinând culturile materiale și simbolice în cadrul mai larg al relațiilor 

româno-americane între anii 1920 – 1940). Acest volum va aduce noi informații în domeniul 

Studiilor Româno-Americane. Volum va fi publicat la o editură academică de prestigiu cotată 

CNCS A sau B. Anunțul de Call for Book Chapters a fost publicat online pe site-urile web 

https://www.facebook.com/edera.pce/
https://www.facebook.com/groups/382660937208038/
https://twitter.com/edera_pce2021
https://www.instagram.com/edera_pce2021/
https://www.youtube.com/channel/UCBK_EX76GRPZlAEXxsY0F6w
https://www.radiomures.ro/stiri/amplu-proiect-de-cercetare-castigat-de-institutul-de-cercetari-socio-umane-gheorghe-sincai-din-targu-mures.html
https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/11192029/call-book-chapters-creative-negotiations-romania-%E2%80%93-america
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relevante, precum și pe blogul EDERA și pe toate conturile de social media. Editoarele sunt, de 

asemenea, în curs de a invita potențiali colaboratori de marcă. 

Pregătirea Call for Papers pentru conferința internațională Negocierile româno-

americane în educație, cultură și artă în 2023. Organizatori principali: Anca Șincan, Sonia D. 

Andraș, Roxana Mihaly. Coordonatoarele vor asigura, de asemenea, diseminarea largă a anunțului 

pe blogul proiectului, conturile de social media și pe toate site-urile importante relevante (inclusiv 

H-Announcement) precum și pe propriile profiluri personale, inclusiv pe profilurile Academia Edu, 

ResearchGate, LinkedIn etc. 

Interviuri personale și pe Zoom publicate pe canalul EDERA de YouTube al 

proiectului începând cu 2023. Se vor edita înregistrările video și se vor crea subtitrări. Interviurile 

programate de către Roxana Mihaly sunt: Prof. Dr. Grigore Arbore Popescu (istoric și critic de 

artă, director al Institutului Român de Cercetări Culturale și Umaniste din Veneția): Arta 

românească în perioada interbelică. O radiografie a sculptorului Constantin Brâncuși; Ciprian 

Buzilă (doctorand, Universitatea Brown, Departamentul de Istoria Artei și Arhitecturii): Arta și 

arhitectura românească în America în perioada interbelică; Dr. Dipl.-Ing. (arhitectură) Maria 

Boștenaru Dan (inginer, arhitect); Subiect: Totalitarismul și migrația arhitecților români în SUA 

în perioada interbelică. 

Alte realizări 

Prof. Dr. Cornel Sigmirean, Placheta Eminescu și Diploma de Excelență Culturală, 

acordată de Inspectoratul școlar județean, 15 ianuarie 2022; A susținut comunicarea „Etosul 

instruirii și construcția modernității: interferențe româno-maghiare în secolul al XIX-lea”, la 

Conferința comisiei mixte de istorie româno-maghiară „Cinci decenii de relații istoriografice. 50 

de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare", Academia Română, 

Academia Maghiară de Științe, Arad, 26-29 octombrie 2022; Este în curs de publicare în 2022 

volumul colectiv Tradiție și modernitate: Elitele din România în “secolul cel scurt” (1918-1989), 

Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2022. La acest volum contribuie și membri ai 

proiectului Ionuț Biliuță, Anca Șincan, Sonia Andraș. 

Dr. Anca Șincan a susținut o prezentare cu titlul „I was never silent again: Greek 

Catholic women building the underground church in 1950s Romania”, în cadrul The Assemani 

Seminar for Eastern Catholic History, 25 octombrie 2022; A participat cu comunicarea „Women 
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don’t have the magisterium in our church: women groups in the Romanian Catholic underground” 

la Conferința Religions and States of Freedom, organizată de the European Association for the 

Study of Religion la University College Cork, 27 iunie-1 iulie 2022; A fost Discussant în panelul 

de carte „Church Reckoning with Communism in Post-1989 Romania” de Lavinia Stan (coord.), 

a participat la masele rotunde “The Study of Religions in and of Romania” și „Romanian Studies 

through Interdisciplinary Lenses”, a moderat panelul “Yiddish Life in Greater Romania (1918-

1940): between education and culture in mother tongue”, a prezentat lucrarea „Positive influence: 

negotiating the national historiographical canon with the «West»”, la Conferința Borders and 

Transfers organizată de Society for Romanian Studies în colaborare cu Universitatea de Vest din 

Timișoara, PLURAL Forum for Interdisciplinary Studies, Muzeului Ororilor Comunismului în 

România, Muzeul Național de Artă Timișoara, între 15 și 17 iulie 2022, la Timișoara, România, 

unde a fost și membră a Comitetului de Organizare, fiind Secretar General al Society for Romanian 

Studies (SRS). 2022 Conference – SOCIETY FOR ROMANIAN STUDIES 

society4romanianstudies.org) 

Dr. Ionuț Biliuță a susținut prelegerea „Underground Orthodoxy behind Bars in 

Communist Romania: The Aiud Prison's Mystical Group” pe 14 iulie 2022, ca Cercetător asociat 

la Polish Institute of Advanced Studies între 1 octombrie 2021 și 31 iulie 2022.Ionut Florin Biliuta 

(pan.pl); A participat ca moderator și Discussant în panelul „Minority Groups in the Crosshairs of 

the Secret Police”, a fost Discussant în panelul de carte „: Imperiul-satelit. Guvernarea românească 

în Transnistria, 1941–1944” de Vladimir Solonari, a prezentat lucrarea „Lived Religion in the 

Time of Sorrows: Experiencing Orthodox Faith during the Holocaust”, la Conferința Borders and 

Transfers organizată de Society for Romanian Studies în colaborare cu Universitatea de Vest din 

Timișoara, PLURAL Forum for Interdisciplinary Studies, Muzeului Ororilor Comunismului în 

România, Muzeul Național de Artă Timișoara, între 15 și 17 iulie 2022, la Timișoara, România. 

Dr. Carmen Andraș, membră a proiectului ITLR O Istorie a Traducerilor în Limba 

Română – Secolele XVI-XX, cu studii pe temele 1. Istorici americani despre România. Traducere, 

recuperare și sincronizare (până în 2005) și 2. Călători englezi și americani în România (ultima 

împreună cu Andi Sâsâiac), Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava https://itlr.usv.ro/. Studiile 

sunt publicate în volume ce apar în 2021-2023 la Editura Academiei. Autor în volumul ITLR O 

Istorie a Traducerilor în Limba Română din Secolul al XX-lea, vol. I, Coord. Muguraș 

https://society4romanianstudies.org/2022-conference/
https://society4romanianstudies.org/2022-conference/
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=726:ionut-florin-biliuta&catid=83&Itemid=306&lang=en
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=726:ionut-florin-biliuta&catid=83&Itemid=306&lang=en
https://itlr.usv.ro/
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Constantinescu, București: Editura Academiei, apărut la sfârșitul anului 2021 și pus în circulație 

în 2022. 

Dr. Sonia D. Andraș pregătește pentru tipar volumul The Women of ‘Little Paris’: 

Fashion in Interwar Bucharest, monografie în colecția Dress Cultures (coordonată de Dr. Reina 

Lewis și Elizabeth Wilson) – contract semnat cu Editura Bloomsbury UK la 9 august 2021. 

Volumul reprezintă Teza de doctorat susținută în 2020 la University of the Arts, Londra; A lansat 

Call for Chapters pentru volumul Fashioning the ‘Little Parises’ of the World. Interlaced National 

Symbols, propus spre publicare la Bloomsbury UK, care și-a exprimat interesul pentru publicarea 

acestui volum colectiv. Dată limită pentru trimiterea rezumatelor: 1 decembrie 2022; Studiul său 

“From Monitorul Oficial to Calea Victoriei: Decoding 1930s Bucharest through Women’s 

Fashion”, a fost acceptat în acest an spre publicare în Journal of Romanian Studies  în numărul din 

aprilie 2023; Este membră a proiectului ITLR O Istorie a Traducerilor în Limba Română – 

Secolele XVI-XX, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava https://itlr.usv.ro/ cu tema “Modă și 

frumusețe. Lucrări teoretice de autor”. Studiul este pregătit pentru publicare în volumul Domenii 

literare și nonliterare, La granița dintre milenii, Vol. II, București, Editura Academiei Române, 

2023. 

Dr. Roxana Mihaly a susținut proiectul  "Reconstrucția identitară românească în contextul 

Bienalei de la Veneția. (1903 - 1990)", bursa postdoctorală ”Nicolae Iorga” la Institutul Român de 

Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, 10 Ianuarie 2022; Colaborator / inițiator al 

programului Online Mercoledi Musicali la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică 

din Veneția (proiect are rolul de a promova tinerii artiști români în Italia), mai-decembrie 2022; 

Speaker la Școala de vară ISLS 15, Săpânța (International Summer Law School 15th edition), 

Comunicare: "De la moștenirea latină la construcția patrimoniului cultural românesc în Italia". 

Articol publicat în numărului 5 (dedicat ISLS) al Revistei Române de Dreptul Afacerilor, 28 august 

- 4 septembrie 2022. Cursuri de formare profesională: "Diplomație și protocol" -Institutul 

European din România - European Institute of Romania, martie 2022; „Comunicarea nonverbală 

– aspecte importante pentru un consumator de produse și servicii financiare” - Institutul Național 

de Administrație, iunie 2022. 

În concluzie, au fost realizate cu succes obiectivele proiectului prevăzute pe anul 2022 și 

s-au derulat activitățile corespunzătoare prin contribuțiile remarcabile ale membrilor echipei de 

cercetare. 

https://www.bloomsbury.com/us/series/dress-cultures/
https://www.bloomsbury.com/uk
https://society4romanianstudies.org/activities-programs/journal/
https://itlr.usv.ro/
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3. Un rezumat executiv al activităților realizate în perioada de 

implementare 

Scopul proiectului: definirea, cercetarea și analiza negocierilor culturale și educaționale 

plurivalente dintre România și Statele Unite și implicațiile lor în relațiile politice și diplomatice 

din perioada interbelică, între anii 1920, când România a fost recunoscută ca stat național și 1940, 

când România a aderat la Puterile Axei. Metodologie: abordări interdisciplinare și interculturale, 

comparative și multiperspectivale, naționale și internaționale. Obiectivele prevăzute pentru Etapa 

1: O1 Cercetare și documentare.O2 Stabilirea direcțiilor de cercetare, a metodologiei și sarcinilor 

corespunzătoare experienței fiecărui membru au fost îndeplinite cu succes și au fost adaptate la 

condițiile modificate ale derulării proiectului. Au fost realizate Activitățile corespunzătoare O1: 

identificarea, analiza și aplicarea conceptelor de negocieri în domenii educaționale, culturale, 

identitare, religioase, artistice sau de gen, pentru a evidenția efectele și implicațiile acestora; 

cercetare și documentare; diseminarea rezultatelor cercetării; O2 activități specifice de punere în 

acord a specializării și experienței fiecărui membru al echipei cu direcția generală de cercetare, 

metodologia și aparatul conceptual al proiectului. Astfel, temele de cercetare reflectă atât structura 

echipei în funcție de experiența și specializarea membrilor cât și respectarea temei generale, a 

metodologiei și aparatului conceptual stabilite prin proiect. Cercetarea și documentarea s-a realizat 

atât prin stagii de cercetare la arhive și biblioteci din țară cât și prin accesarea unor arhive și 

biblioteci online care oferă documente digitalizate. Diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat 

prin organizarea unei conferințe cu participare internațională și participarea la conferințe naționale 

și internaționale. Rezultate: Articole acceptate în reviste indexate in baze de date internaționale: 8. 

1 revistă internațională inclusă în Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation 

Index (ESCI). Participări conferințe: 12, dintre care 2 la Conferințe internaționale. Networking: 

Link-uri către blogul si conturile de pe rețele sociale (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) pe 

pagina web a proiectului. Interviu radio cu directorul proiectului, Prof.Dr. Cornel Sigmirean. 

Pregătirea de video-uri pentru canalul de YouTube Edera. Call for Book Chapters: Creative 

Negotiations. Romanian-American Negotiations in Education, Culture, and Art. Pregătirea 

anunțurilor și call-for-papers pentru evenimentele viitoare. Au fost realizate cu succes obiectivele 

prevăzute pe anul 2022 și s-au derulat activitățile corespunzătoare.  

Director Proiect,  

Dr. CORNEL SIGMIREAN 


