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n 25-26 iunie 2021
Conferința - 70 de ani de la deportările în Bărăgan.
Evenimentul a fost organizat de Muzeul Ororilor Comunismului în România în parteneriat
cu Facultatea de Istorie a Universității din București și Fundația Culturală Memoria.
Programul conferinței îl puteți găsiți aici: http://www.revistamemoria.ro/comunicat-de-presa-2/
Cei care nu au reușit să urmărească în direct prima parte a conferinței 
„70 de ani de la deportările în Bărăgan” pot urmări înregistrarea aici:
https://www.facebook.com/373745039344153/videos/519723209073277

n 18 iunie 2021
Expozitia „Deportarea în Bărăgan (1951-1956)” 
Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din
Constanța 
Eveniment organizat în colaborare cu Asociația
Foștilor Deportați în Bărăgan, din Timișoara și
Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, 
Filiala Constanța.
Revista Memoria este prezentă în cadrul acestei expoziții cu numărul 115. 
Expoziția, care se află în holul central al Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din
Constanța, va fi deschisă în perioada iunie-august 2021.
https://fb.watch/6psl-tcakr/
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n 17 iunie 2021
Lansarea proiectului Versantul Partizanilor din Apuseni.
Casino - Centrul de Cultură Urbană, Cluj-Napoca
În cadrul unei conferințe de presă a fost prezentată public, pen-
tru prima dată, macheta casei familiei Șușman din Răchițele,
demolată de regimul comunist.
Proiectul acestei case-muzeu, în care vizitatorii vor găsi
informații despre luptătorii anticomuniști din Apuseni, va fi reali -
zat de urmașul partizanilor, Constantin Șușman, și de
Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni, cu susținerea
Fundației Culturale Memoria și a altor asociații și fundații, pre-
cum și a unor personalități.
Detalii despre proiect http://www.versantulpartizanilor.ro, https://www.face-
book.com/versantulpartizanilor, https://www.instagram.com/versantulpartizani-
lorapuseni/. 

n 22 mai 2021
Lansare de carte: Andrea Dobeș  
Spații carcerale în România comunistă. 
Penitenciarul Sighet (1950-1955), vol. I-II, 
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2021, 1.437 p.
Memorialul Victimelor Comunismului și al
Rezistenței, Sighetu Marmației.
La eveniment au participat, alãturi de autoare: 
dl. Octav Bjoza (preºedintele Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici din România),
Prof. univ. dr. Virgiliu Þârãu (Facultatea de Istorie ºi Filosofie, Universitatea
„Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca), Conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea (Centrul
Universitar Nord, Baia Mare), Conf. univ. dr. Fabian Doboº (Facultatea de Teologie
Romano-Catolicã, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaºi), Conf. univ. dr. Valentin Orga
(Facultatea de Istorie ºi Filosofie, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca),
Dr. habil. Cosmin Budeancã (Fundaþia Culturalã Memoria, Bucureºti).
Evenimentul l-a avut ca moderator pe istoricul Robert Fürtös
http://www.revistamemoria.ro/o-carte-si-un-eveniment-de-exceptie/
https://www.facebook.com/100006122922956/videos/2914771125403623/
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n 21 mai 2021, Baia Sprie
Sfinþirea pietrei de temelie a Centrului de
Informare ºi Documentare „Martirii Crezului”.
Fundaþia Culturalã Memoria a fost reprezentatã
de Cosmin Budeancã, redactor-coordonator
Memoria - revista gândirii arestate.
Cu aceastã ocazie, în sala multifuncþionalã (subte -
ranã) de la Baia Sprie din Fostul  depozit de dinamitã
al Exploatãrii Miniere a avut loc ºi Seminarul Centrului de Informare ºi Documentare 
„Martirii Crezului”, în cadrul cãruia s-a lansat al patrulea volum din colecþia „Martirii 
Crezului”, semnat de Vasile Danion, Mãrturisitorii din închisorile comuniste. Minuni, 
Mãrturii. Repere, Editura Eurotip, Baia Mare, 2021.
http://www.revistamemoria.ro/centrul-de-informare-si-documentare-martirii-crezului-baia-sprie/
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10 mai 2021
Rezultatele Concursului de publicații
privind comunismul organizat de Fundația 
Culturală „Memoria”
La 30 de ani de la apariția primului număr al 
Memoria - revista gândirii arestate, Fundația Culturală
Memoria anunță premiile acordate unor lucrări având
ca temă istoria comunismului din România și din cele-
lalte teritorii locuite de români.
Îi felicităm pe toți câștigătorii și participanții și îi mai așteptăm și în anii următori
Detalii: http://www.revistamemoria.ro/rezultatele-concursului-de-publicatii-privind-comunismul-organizat-de-
fundatia-culturala-memoria/

n 10 aprilie 2021
Dan Căpățînă, Mă numesc ANA
O carte deosebită, un gest remarcabil:
„Nuvela Mă numesc Ana este una dintre cele mai frumoase
povești de dragoste din câte s-au scris în limba română în
ultima vreme. Scrisă la persoana întâi, din perspectiva per-
sonajului principal, se remarcă printr-o sinceritate sfâșietoare,
prin dramatism, printr-un sentiment în cele din urmă tonic al
capacității ființei umane de a ieși întotdeauna din întuneric la
lumină. Regimul comunist, un regim ilegitim și criminal, a dis-
trus, cum se știe (sau cum din păcate nu se mai știe), multe
destine omenești” (Alex Ștefănescu).
Mai multe detalii despre carte pe site-ul Editurii Vremea,
https://edituravremea.ro/.../autori.../m%C4%83-numesc-ana. 
O variantă electronică a cărții, în format pdf, pentru uz personal, GRATUIT, poate fi
descărcată de la adresa http://www.revistamemoria.ro/ma-numesc-ana/. 
Recomandarea autorului către cei interesați de carte este să doneze cel puțin costul
acesteia către Fundația Culturală Memoria sau să contribuie printr-un abonament
http://www.revistamemoria.ro/abonamente/.
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Iulian Cãtãlui, 
Apollon Cristodulo, 
Vlad Mitric-Ciupe,

Vertebre româneºti.
Mãrturii ale rezistenþei

anticomuniste, 
Editura Eikon, 

Bucureºti, 2020.

Ion Xenofontov, 
Rãzboiul Sovieto-Afghan

(1979-1989). 
Studiu de istorie oralã. 
Percepþii. Documente

(ediþia a doua, revãzutã
ºi adãugitã), Editura
Lumen, Iaºi, 2020.

Marin Pop, 
Corneliu Coposu 

sub lupa Securitãþii.
Declaraþii, corespon-

denþã, conferinþe 
ºi scrieri inedite,
Editura Vremea,
Bucureºti, 2020.

Clusstell, Destãinuirile
unui pribeag. Memoriile

unui ofiþer, fost prizonier în
lagãrele sovietice ºi 

deþi nut politic în închisorile
comuniste din România,
vol. 1, Editura Art Soleil

Braºov - Ghimbav, 2020.
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n Seria de documentare: Uitarea înseamnă o nouă condamnare
Un proiect început în cadrul Școlii de vară Astra, organizat de Festivalul de Film și Istorii
Râșnov și susținută de Black Sea Trust. Materialul video-documentar urmărește, timp de
zece episoade, să aducă în spațiul public mărturiile directe ale foștilor deținuți politic
bihoreni care au cunoscut ororile Gulagului românesc în perioada comunistă.
Echipa care a documentat acest proiect este formată din Cristina Liana Pușcaș -
cercetător, Ana-Maria Borz - studentă la Istorie și Andreea Bot - studentă la Jurnalism,
ambele de la Universitatea din Oradea, iar consultanți sunt Dr. habil. Cosmin Budeancă
- Fundația Culturală Memoria și Mihai Dragomir - Asociația Mioritics.

n Aprilie 2021 - Episodul 2:
Lupta pentru O Românie Indepentendă (O.R.I.). Vasile Rus
https://www.youtube.com/watch?v=5ALH_ujiuTs
La data arestării, mai 1948, Vasile Rus era elev în clasa a VI-a
la Liceul Industrial din Oradea. El a acceptat să se încadreze în
Organizaţia România Independentă (O.R.I.), o grupare formată

din elevi de la mai multe licee din orașul de pe Criș. A primit o condamnare de 3 ani, fiind
închis în penitenciarele din Oradea, Cluj, Târgşor și Gherla.

n Mai 2021 - Episodul 3:
Patimile unui student nereeducat. Mircea Tulvan
https://www.youtube.com/watch?v=c5xULY0MlaQ
La data arestării, 10 iunie 1948, Mircea Tulvan era student în
anul II la Facultatea de Silvicultură din București. A fost acuzat

că ar fi făcut parte dintr-o „unitate subversivă”. A primit o condamnare de 3 ani, fiind
închis la Ministerul de Interne, Jilava, Poarta Albă, Bicaz și a trecut prin reeducare de la
Piteşti și Gherla.

n Iunie 2021 - Episodul 4:
Lecția demnității. Ioan Brazdă
https://www.youtube.com/watch?v=YHTSfxqhs80
Tânărul, la data arestării, era absolvent al Liceului Comercial
din Oradea, secţia metalurgie, promoţia 1947/1948. Ioan

Brazdă a primit o condamnare de 2 ani și a trecut prin închisorile Oradea, Cluj, Văcăreşti,
Jilava, Târgşor și Gherla

n 20-29 august 2021
Festivalul de Film și Istorii Râșnov (FFIR),
ediția a 13-a și Școala de vară „Astra”, ediția a 10-a,
având ca temă principală: „Eroi”.
Eroi, Lideri, Modele și Valori, din prezent, trecut sau viitor.
Va fi despre oricine ne inspiră, despre oricine face sau
încearcă să facă o schimbare, despre cei apropiați nouă, dar
și despre cei care au parte de recunoaștere universală.
FFIR 2021 își propune, prin exemplele pe care le aduce în
fața publicului, în persoană, sau prin puterea dezbaterilor și a
imaginilor, să extindă definiția și percepția generală asupra
termenului „erou”. Coordonatorul Școlii de Vară „Astra” este
Cosmin Budeancă, redactor-coordonator Memoria - revista gândirii arestate, iar 
Fundația Culturală Memoria se numără printre organizatorii evenimentului.
FFIR 13 este despre Eroii care au făcut Istorie!
http://www.ffir.ro/, https://www.facebook.com/events/132901391982173/?
ref=newsfeed
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