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n 21 decembrie 2021
Memoria pământului românesc... continuă
Un nou canal audio
Jurnalista  Mădălina  Corina  Diaconu, în colaborare
cu Fundația Culturală Memoria, invită publicul larg la
o regăsire și redescoperire a ideilor și valorilor
românești prin intermediul interviurilor si reportajelor
audio, continuând și înnobilând cu metode moderne
moștenirea întâlnirilor pe unde radio aduse, cu mulți
ani în urmă, de istoricul și omul de radio Ioan  Ion
Diaconu.

Primul podcast: De ce se trag clopotele la Biserica Coltea în fiecare 21 decembrie, la ora 18. 
Un interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu cu Mihai Ianaș - cel care pe 21 decembrie 1989 a tras 
clopotele Bisericii spitalului Coltea pentru democrație. O mărturie fascinanta!
https://dmclici.podbean.com/e/de-ce-se-trag-clopotele-la-biserica-col%c8%9bea-din-bucuresti-de-fiecare-data-in-ziua-de-21-
decembrie-la-ora-18-00/

Podcast-ul 2: Aurel Decei despre regele Decebal
Aurel Decei a fost un istoric, orientalist și diplomat român, care a militat împotriva abolirii monarhiei și a 
instaurării regimului comunist în România. 
Interviu realizat în anii '70 de Ioan Ion Diaconu. Arhiva personală.
https://dmclici.podbean.com/e/arhiva-aurel-decei-despre-regele-decebal/

Podcast-ul 3: Harta Revoluției Proiect reMIND Mapping ’89
Un proiect dedicat tinerilor, cu scopul de a conștientiza valoarea libertății și prețul (in)uman plătit pentru 
ea la Timișoara în Revoluția din 1989.
Interviu cu Alina Satmari, realizat de Mădălina Corina Diaconu la Festivalul de Film și Istorii Râșnov, 2021.
https://dmclici.podbean.com/e/harta-revolu%c8%9biei-proiect-remind-maping-89/

Podcast-ul 4: Romanul grafic istoric, un manual auxiliar - Istoria comunismului în România. 
Începuturile Interviuri cu editorul Cosmin Budeancă și cu ilustratorul Mihai I. Grăjdeanu, realizate de 
Mădălina Corina Diaconu.
https://dmclici.podbean.com/e/romanul-grafic-istoric-un-manual-auxiliar/

Podcast-ul 5: Este actual Nicolae Iorga?
Interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu cu prof. dr. Valeriu Râpeanu la 150 de ani de la nașterea 
marelui istoric Nicolae Iorga, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, 
ministru, parlamentar, profesor universitar și academician român.
https://dmclici.podbean.com/e/este-actual-nicolae-iorga/
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n 19 decembrie 2021
Interviu Radio România Cultural
Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu:
„Eu am fost un chirurg până în 21 decembrie 1989 și am devenit alt
chirurg după 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, când am terminat
de operat. Sunt alt chirurg! Din toate punctele de vedere!…”
Dl. Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, președintele Fundației 
Culturale Memoria, rememorează zilele Revoluției române de la
București, așa cum le-a trăit, ca medic, în Spitalul Colțea din
capitală, în emisiunea Născut în România, la Radio România Cultural
și pe www.radioromaniacultural.ro, realizator Corina Negrea.

Detalii: https://www.radioromaniacultural.ro/nascut-in-romania-18.../

n 21 decembrie 2021
Moment de reculegere, recunoștință și 
comemorare a jertfei din 21 decembrie 1989. 
Biserica Spitalului Colțea, organizat de Fundația
Culturală Memoria
În urmă cu 32 de ani, în 21 decembrie 1989, clopotele
Bisericii Colțea au fost trase pentru a aduce la
cunoștința tuturor că și la București s-a ieșit în stradă
împotriva regimului comunist.
În 21 decembrie 2021, i s-au alăturat lui Mihai Ianaș,
cel care a îndrăznit să tragă clopotele Bisericii Colțea,
mai mulți, printre care s-a aflat și dr. Nicolae Constan-
tinescu, medicul revoluției, care a operat la Spitalul
Colțea ore în șir, salvând vieți pline de încredere.
https://www.revistamemoria.ro/clopotul-bisericii-coltea.../

n 20 decembrie 2021
TVR Cluj - Prim-plan obiectiv
70 de ani de la moartea lui Teodor Șușman
O emisiune despre Istoria partizanilor, rezistența din munți și
reconstrucția casei Șușman
Invitati prin zoom: Cornel Jurju, istoric, președinte,  Asociaţia
Clubul Monarhiştilor Clujeni / Ciprian Șimon, arhitect.
Proiectul „Versantul partizanilor din Apuseni” 
(https://versantulpartizanilor.ro/) este susținut de Fundația
Culturală Memoria. 
https://www.youtube.com/watch?v=r0OjyZ7OTm4

n 21 decembrie 2021
Fundația Culturală Memoria pe Instagram

https://www.instagram.com/fundatiaculturalamemoria/
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n 16 decembrie 2021
Lansare online. Primul roman grafic interactiv.
Mihai I. Grăjdeanu - Momente din istorie
Istoria comunismului în România. Începuturile - Vol. 1
Un eveniment realizat pe zoom, cu prezența ilustratorului
Mihai I. Grăjdeanu și a editorului Cosmin Budeancă.
Au participat alături de elevi:
Prof. Camil Ionescu, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă", Brașov.
Prof. dr. Maria Rițiu, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca.
Prof. Janina Burlacu, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”,
București
Prof. Dorin Răduți, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Petroșani.
Prof. Mihai Stamatescu, Școala Aletheea, București

n 16 decembrie 2021
Proiecția filmului documentar
„Reeducarea de la Pitești – Drama unei generații”
La Biblioteca Franco Basaglia din Roma, Accademia di Romania in
Roma, Fundația Culturală Memoria – Filiala Argeș, Asociația culturală
româno-italiană Propatria din Roma și Biblioteche di Roma, a organizat
proiecția filmului
documentar„Reeducarea de la Pitești – Drama unei generații” realizat
de cunoscuta și apreciata realizatoare și jurnalistă Lucia Hossu-Longin.
Evenimentul de închidere a celei de-a XI-a ediții a Festivalului
Internaţional Propatria - Tinere Talente Românești este un omagiu
adus memoriei victimelor Revoluției Române din 1989 și rezistenței
anticomuniste.

Detalii: https://www.icr.ro/roma/reeducarea-de-la-pitesti-drama-unei-gene ratii-at-propatria-festival-2021/...

n 15 decembrie 2021
Apariție editorială. Revista Plural
Volumul Conferinței internaționale „Războiul de pe Nistru din 1992:
cauze, desfășurare și consecințe”.
La 29 de ani de la începerea conflictului, Asociația Națională a
Tinerilor Istorici din Moldova, Facultatea de Filologie și Istorie din
cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chișinău și
Fundația Culturală Memoria au organizat între 5-6 martie 2021 un
eveniment științific la care au participat cercetători consacrați ai temei
și tineri studenți de la instituții de prestigiu din Republica Moldova,
România, Canada, Ucraina. Conferința a fost un rezultat al Școlii de
Vară Astra 2020 de la Râșnov (http://www.ffir.ro/), susținută de Black
Sea Trust. Lucrările au fost publicate în revista Plural, vol. 9, no. 2 /
2021 și pot fi accesate de pe pagina de web a acesteia:
https://plural.upsc.md/
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n 11 octombrie 2021
Apariție editorială. Lăcrămioara Stoenescu - Memoria anilor `80. 
Nouă opozanți ai regimului comunist
Prefață de Cosmin Budeancă
Postfață de Silviu B. Moldovan
Interviuri cu:
Ion T. Ilie, Mihai Ivănescu, Marin Iancu, 
Ion Drăghici, Radu Filipescu, 
Nicolae Lițoiu, Ioan Barabas, Victor Totu și Ioan Leonel Șerban
Apărută la Editura Fundației Culturale Memoria. 2021. 400 p.

Preț 39 lei
Cartea se poate comanda aici:
https://www.revistamemoria.ro/lacramioara-stoenescu-memoria-anilor-80-noua-
opozanti-ai-regimului-comunist/

n 10 decembrie 2021
Apariție editorială
Mihai I. Grăjdeanu - Momente din istorie. 
Istoria comunismului în România. Începuturile, Vol. 1
Roman grafic interactiv
Apărut la Editura Fundației Culturale Memoria, 2021, 44 p.
Preț 20 lei
Cartea se poate comanda aici:
https://www.revistamemoria.ro/mihai-i-grajdeanu-momente-din-istorie-istoria-comu-
nismului-in-romania-inceputurile/

n 15 decembrie 2021
„Artiști în temnițele comuniste”. 
Interviu cu istoricul Cosmin Budeancă
Un nou episodul video despre elitele din închisorile comu-
niste și despre modurile diferite în care a fost instrumentat
istoric și politic „patrimoniul de suferință”, mai ales după
1989, care  face parte din proiectul „Artiști în temnițele co-
muniste”, produs de Postmodernism Museum.
Proiectul aduce subiectul în atenția publicului, atât
expozițional, cât și sub forma unei platforme multimedia
dedicate, care conține peste 150 profile de artiști și artiste
care au trecut prin temnițele comuniste, acompaniate de 5
video documentare despre aceștia. În spațiul public s-a dezbătut și publicat până acum în diferite forme,
mai ales despre experiențele carcerale ale elitelor politice, religioase, culturale și aproape deloc ale
celor din zonele artelor plastice.
Contribuția documentară a acestui proiect este necesară pentru mai buna înțelegere și cercetare
sistematică a represiunii regimului comunist în zona artistică. Experiențele carcerale ale unor artiștii vor
nuanța totodată și termenii opoziție, rezistență prin cultură, disidență, utilizați în zona artistică. Docu-
mentele obținute prin consultarea fișelor penale sunt puse la dispoziția publicului în cadrul proiectului în
scopuri de informare, documentare și cercetare. 
Parteneri: Muzeul Ororilor Comunismului în România (MOCR), Consiliul Național pentru Studierea
Arhivelor Securității (CNSAS), Revista Memoria, Modernism.ro
Detalii aici: https://www.postmodernism.ro/artisti-in-temnitele-comuniste/...
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n 1 decembrie 2021
Premiile Fundației Culturale Memoria
Concurs de publicații privind comunismul. Ediția a II-a a 

Participă cărți publicate în anul 2021, în limba română
sau în limbi de circulație internațională, în România sau
în străinătate.
Premiul Fundației Culturale Memoria - pentru cea mai
bună lucrare științifică 
Premiul „Banu Rădulescu” - pentru cel mai bun volum
de ficțiune (roman, nuvelă) 
Premiul „Micaela Ghițescu” - pentru cel mai bun volum
de memorialistică

Premiul Fundației Culturale Memoria - pentru cea mai bună culegere de mărturii de istorie orală
Premiul Fundației Culturale Memoria - pentru cea mai bună culegere de documente 
Lucrările propuse pentru concurs pot fi trimise prin poștă de edituri, de autori sau de alte persoane in-
teresate de promovarea lor până la data de 1 martie 2022 la adresa Fundației Culturale Memoria,
Calea Victoriei 133A, sector 1 București, cod 010071. 

Detalii: https://www.revistamemoria.ro/concurs-de-publicatii-privind-comunismul-ii/ 

n 8-9 octombrie 2021
Simpozionul Internațional 
„Experimentul Pitești - PERT `21” 
Au fost programate pentru prezentare 60 de lucrări și s-au
susținut 39. Majoritatea covârșitoare a lucrărilor susținute au
avut ca subiect aspecte interesante, inedite din perioada dicta-
turilor comuniste din România, din spațiul sovietic și din activi-
tatea exilului românesc. 
În 9 octombrie a avut loc o discuție liberă pe marginea situației
actuale din Republica Moldova, din regiunea Cernăuți a Ucrainei
și a comunităților românești din diaspora.
Detalii: https://www.revistamemoria.ro/simpozionul-international-experimen-
tul-pitesti-pert-21-in-pandemia-covid-19/.
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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 Octombrie 2021 - Episodul 8: 
Tinerețe înfrântă în temnițele comuniste. Tiberiu Șerban
https://www.youtube.com/watch?v=tQRkRJ0PSUE 
Tiberiu Şerban era, la data arestării, elev în clasa a XI-a la Liceul „Alexandru
Roman” din Oradea, fiind încadrat în Organizaţia România Independentă. A fost
ridicat din sala de cursuri şi dus la sediul Siguranţei Oradea, de pe Strada Repu -
blicii, nr. 52, colţ cu Strada Pescăruşului, aproape de Gara Centrală. Odată ajuns
aici, a fost amprentat, i s-au luat şireturile şi banii şi a fost introdus la subsolul
clădirii. A fost condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare. Transferul la Penitenciarul
Gherla, în plin proces de reeducare, a însemnat pentru Tiberiu Şerban unul dintre cele mai cumplite experienţe.

n Noiembrie 2021 - Episodul 9: 
Lungul drum spre libertate. Papp Iuliu
https://www.youtube.com/watch?v=I0GVZyMiky0
Tânărul Papp Iuliu, ospătar, se hotărăşte, în vara anului 1960, ca împreună cu
fratele său Ştefan, să treacă înot frontiera. Ei traversează Dunărea, înot, în
noaptea de 2 august 1960, fiind prinși de autoritățile sârbești care îi predă celor
românești. Papp Iuliu a fost condamnat la 8 ani închisoare, iar fratele lui la 10 ani.
A trecut pe la Securitatea din Timișoara, Penitenciarul Gherla, Jilava și Periprava. 
A fost pus în libertatepe 24 iunie 1964. După eliberare a lucrat ca ospătar, apoi șef
de sală la hotelurile din Băile Felix. Are o fiică, Cecilia, şi un nepot.

n Decembrie 2021 - Episodul 10: 
Examenul de maturitate din închisorile comuniste.I. Filip
https://www.youtube.com/watch?v=gsgSMMWmo-E
Ultimul episod – „Examenul de maturitate din închisorile comuniste”, îl are prota -
gonist pe  Ioan Filip. Acesta era elev în clasa a VII-a la Liceul Alexandru Roman din
Oradea când a fost recrutat de Nistor Bădiceanu să se alăture Organizației 
România Independentă. Arestat direct din sala de clasă, alături de alți colegi, a fost
dus și încarcerat la sediul Siguranței Statului de pe strada Republicii nr. 52 din
Oradea. A primit o condamnare de trei ani, dar a executat patru ani de detenție. A
trecut prin închisorile Oradea, Cluj Tribunal, Târgșor, Aiud, Peninsula, Cap Midia.
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