
     A apărut Memoria 114 / 1-2021 
Așa cum v-am obișnuit, noul număr al revistei are un sumar 
foarte bogat, din care amintim: 

 Deportarea etnicilor germani în URSS
 Rezistența armată anticomunistă din România
 Distrugerea elitelor în anii comunismului
 Istoria de lângă noi
 Opoziția la comunism în anii `70-`80
 Memoria în prezent

Mai multe detalii despre cuprins aici. 

     28 martie  
- Aniversare Prof. univ. Dr. Nicolae Constantinescu 
Președintele Fundației Culturale Memoria și directorul 
Memoria - revista gândirii arestate, dl. Prof. univ. Dr. 
Nicolae Constantinescu, a împlinit frumoasa vârstă de 85 
de ani.

     16 martie 2021 -  Protocol de colaborare între 
Fundația Culturală Memoria și La Maison Roumaine 
Cele două entități și-au propus, printre altele: 

 să își unească eforturile în vederea unei mai bune
cunoașteri și promovări a istoriei României (cu
preponderență a perioadei comuniste), atât din
perspectiva celor petrecute în țară, cât și a exilului.

 Schimburi de informații, documente și publicații
 Vizite si schimburi de experiențe între membrii și

colaborări cu specialiști;
 Facilitarea accesului la materialele bibliografice

existente în bibliotecile instituțiilor partenere;
 Asigurarea locațiilor și a condițiilor necesare pentru

buna desfășurare a evenimentelor organizate în
colaborare.

http://www.revistamemoria.ro/category/numere/nr-114-1-2021/


     9 martie 2021 - Seria de documentare  
„Uitarea înseamnă o nouă condamnare”.  
De Ziua Foștilor Deținuți Politic s-a lansat Seria de 
documentare „Uitarea înseamnă o nouă condamnare”. 
Realizate de istoricul Cristina Pușcaș din Oradea, proiectul a 
început în august 2020, în cadrul Școlii de vară Astra, 
organizată de Festivalul de Film și Istorii Râșnov și susținută 
de Black Sea Trust.  
Primul episod, „Adolescentul în zeghe”, îl are ca protagonist 
beiușeanul Traian Bodea și poate fi vizionat pe canalului de 
You Tube Memoria Rezistenței (https://youtu.be/9Yk1chcH1Kc
La realizarea filmului a acordat consultanță Dr. habil. Cosmin 
Budeancă, din partea Fundației Culturale Memoria. 
Următoarele episoade vor fi prezentate în prima sâmbătă a 
fiecărei luni. 

5-6 martie 2021 - Conferința internațională „Războiul de
pe Nistru din 1992: cauze, desfășurare și consecințe”.  
Fundația Culturală Memoria a organizat, alături de Asociația 
Națională a Tinerilor Istorici din Moldova și Facultatea de 
Filologie și Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” (Chișinău) acest eveniment pentru a marcat 29 de 
ani de la începerea conflictului de pe Nistru. 
Proiectul a fost un rezultat al Școlii de Vară Astra 2020 de la 
Râșnov (http://www.ffir.ro/), susținută de Black Sea Trust. Au 
participat atât cercetători consacrați ai temei, cât și tineri 
studenți, de la instituții de prestigiu din Republica Moldova, 
România, Canada, Ucraina. Un volum care va cuprinde 
lucrările prezentate în cadrul conferinței va fi publicat în 
curând. 
Programul conferinței este disponibil aici.  

    28 februarie - Filmul Experimentul București a fost 
difuzat pe canalul de youtube al Arhivei TVR. 
Realizat în 2013, în regia lui Tom Wilson, filmul a primit 
Premiul GOPO pentru Cel mai bun documentar în 2014 și a 
fost a fost selectat la Festivalul de Film de la Milano din același 
an, în secțiunea Coup d'état. 
Partenerii proiectului de prezentare a filmului la TVR au fost: 
Radio Romania, Festivalul de Film şi Istorii Râşnov (ffir.ro); 
Fundaţia Culturală Memoria, Memoria - Revista gândirii 
arestate, Liternet, şi UNATC. 
Mai multe detalii despre proiect aici. 

https://youtu.be/9Yk1chcH1Kc
https://youtu.be/9Yk1chcH1Kc
http://www.ffir.ro
http://www.revistamemoria.ro/conferinta-internationala-razboiul-de-pe-nistru-din-1992-cauze-desfasurare-si-consecinte/
http://www.tvr.ro/noul-proiect-media-al-tvr-continua-cu-experimentul-bucuresti_31072.html#view


    5 februarie 2021 - Slujbă de pomenire și parastas în 
memoria lui Iuliu Maniu și a lui Ion Mihalache. 
În 5 februarie 1953, în închisoarea de la Sighetu Marmației, s-
a stins Iuliu Maniu. După 10 ani, în 5 februarie 1963, în 
închisoarea de la Râmnicu Sărat, s-a stins și Ion Mihalache.  
Slujba de pomenire și parastasul în memoria celor doi martiri 
ai neamului românesc s-a organizat la inițiativa Episcopiei 
Greco-Catolice de București și a Fundației Corneliu Coposu, 
la Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” din 
București. 
Slujba a fost oficiată de PS Mihai Frățilă, Episcop de 
București, asistat de Pr. Ioan Dăneț și Pr. Zamfir Rusu. 
Glorie și recunoștință eternă! 
Un fragment din slujba de pomenire poate fi urmărit aici. 

    Versantul Partizanilor din Apuseni.  
Casa Memorială Șușman 
Proiectul își propune reconstruirea casei familiei lui Teodor 
Șușman din Răchițele, liderul unuia dintre cele mai importante 
organizații de luptători anticomuniști. Casa a fost demolată de 
puterea comunistă după ce a fost folosită pentru mai mult timp 
ca post de Miliție.  
Proiectul acestei case-muzeu, în care vizitatorii vor găsi 
informații despre luptătorii anticomuniști din Apuseni, va fi 
realizat de urmașul partizanilor, Constantin Șușman, și de 
Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni cu susținerea Fundației 
Culturale Memoria și a altor asociații și fundații, precum și a 
unor personalități.  
Mai multe detalii despre proiect aici. 

Dacă doriți să ne susțineți, puteți redirecționa 3,5% din impozitul dvs. către  
Fundația Culturală Memoria, completând formularul 230 – ce se poate depune la ANAF 

până la data de 25 mai 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=foT6b3Y5dIk
http://www.revistamemoria.ro/versantul-partizanilor-din-apuseni-casa-memoriala-susman/
http://www.revistamemoria.ro/abonamente/



