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Titlu teză doctorat

Limitele loialității dinastice: Imaginea lui Iosif al II-lea la românii din
Transilvania (1790-1918)

Listă publicații

Cărţi
Francisc Păcurariu. Cultură şi Tradiţie, ediţie îngrijită de AlexandruBogdan Bud, Vasile George Dâncu, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012.
Articole și studii
a) Bud, Alexandru-Bogdan, „Bibliotecile mitropoliţilor greco-catolici
ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul
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secolului al XX-lea”, în volumul 91 de ani de administraţie arădeană,
coordonatori Doru Sinaci şi Emil Arbonie, Editura „Vasile Goldiş”
Press, Arad, 2010, pp. 21-37.
b) Idem, „Cartea în bibliotecile asociaţilor culturale din Transilvania
între 1850-1918”, în volumul II Administraţie românească arădeană,
coord. Doru Sinaci şi Emil Arbonie, Editura „Vasile Goldiş” Press,
Arad, 2011, pp. 82-102.
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c) Idem, „Înfiinţarea Institutului Agronomic Cluj-Mănăştur 18691918”, în volumul I Tradiţie şi inovaţie în învăţământul agricol din
Transilvania – Istoria Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară, Cluj-Napoca, coord. Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Doru
Pamfil, Editura Academic Press, Cluj-Napoca, 2011, pp. 40-87.
d) Idem, „De la librării la cititori. Aspecte privind circulaţia cărţii la
românii ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX”, în volumul De la lume adunate…Lucrările conferinţei
naţionale, Viaţă cotidiană, familie, alimentaţie şi populaţie în secolele XVIIIXXI, coord. Cruciţa-Loredana Baciu, Anamaria Macavei, Roxana
Dorina Pop, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011,
pp. 45-62.
e) Idem, „David Prodan despre Iosif al II-lea”, în volumul Scrieri pe
alese... (Lucrările Conferinţei Naţionale O filă de istorie: om, societate,
cultură (secolele XVII-XXI), 18-19 martie 2012), coord. Anamaria
Macavei şi Roxana Dorina Pop, Editura Presa Universitară Clujeană,
2012, pp. 218-229.
f) Idem, „Istoria bisericii penticostale din Runcu Salvei”, în volumul
Monografia comunei Runcu Salvei, coordonatori Adrian Onofreiu,
Mircea Prahase, Vasile Lechințan, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013,
pp. 398-402.
g) Idem, „Evoluția și situația statistică a cultelor religioase din comuna
Runcu Salvei”, în volumul Monografia comunei Runcu Salvei,
coordonatori Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Vasile Lechințan,
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, pp. 402-404.
h) Idem, „Imaginea dezastrului. Tragedia Titanicului în presa
românească din Transilvania – 1912”, volumul Imaginea în istorie.
Tipologii în societatea de ieri şi de azi, coord. Anamaria Macavei, Roxana
Dorina Pop, Editura Argonaut, 2014, pp. 331-338.
i) Idem, Novi Sad, un oraș unde merită să te întorci, în Cluj.travel, revistă
online

de

călătorii,

secțiunea

Jurnal

de

călătorie,

http://www.cluj.travel/novi-sad-un-loc-unde-merita-sa-te-intorci/.
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Listă activități

Participări la conferinţe, sesiuni de comunicări, școli de vară
a) Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Zilele Administraţiei
Arădene”, Arad, 14-15 mai 2010, lucrarea susţinută: Bibliotecile
mitropoliţilor greco-catolici ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
şi începutul secolului al XX-lea.
b) Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Aradul-capitala
politică a românilor transilvăneni”, Arad, 27 noiembrie 2010, lucrarea
susţinută: Librăriile şi vânzarea de carte în societatea românească din
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea.
c) Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Zilele Administraţiei
Arădene”, Arad, 14-15 mai 2011, lucrarea susţinută: Despre o tipologie a
lecturii în societatea românească din Transilvania (1850-1918).
d) Conferinţa naţională „Viaţa cotidiană, alimentaţie şi familie între
secolele XVII-XXI”, Cluj-Napoca, 8-9 martie 2011, lucrarea susţinută:
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Rolul librăriilor şi vânzarea de carte în Transilvania 1850-1918.
e) Conferinţa naţională „Personalităţi arădene şi transilvănene”, Arad,
14 octombrie 2011, lucrarea susţinută: Cartea românească în biblioteca lui
Visarion Roman.
f) Conferinţa naţională „O filă de istorie: om, societate, cultură
(secolele XVII-XXI)”, 18-19 martie 2012, Cluj-Napoca,

lucrarea

susţinută: David Prodan despre Iosif al II-lea.
g) Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Cercurile ştiinţifice
studenţeşti Arheologie –Istorie – Muzeologie – Istoria artei”, 16
noiembrie 2012, Alba Iulia, lucrarea susţinută: Nicolae Iorga şi Iosif al IIlea. O altă viziune a împăratului luminat.
h) Conferinţa Internaţională: „Languages and cultures in time and
space 2 (Faculty of Philosophy)”, Novi Sad, Serbia, 24 noiembrie 2012,
lucrarea susţinută: Învăţământul Agronomic din Austro-Ungaria. Şcoala
de agricultură de la Cluj-Mănăştur.
i) Conferinţa naţională „Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de
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ieri şi de azi”, 19-20 aprilie 2013, Cluj-Napoca, lucrarea susţinută:
Imaginea dezastrului. Tragedia Titanicului în presa românească din
Transilvania – 1912.
j) Sesiunea de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor în Istorie, 31 mai1 iunie 2013, Cluj-Napoca, lucrarea susţinută: Aspecte privind politica
demografică nazistă în Buletin eugenic şi biopolitic.
k) Conferinţa naţională „Politici şi comportamente demografice în
timpul regimurilor totalitare din secolul XX”, 24-26 octombrie 2013,
Arad, lucrarea susţinută: Clujul interbelic şi Germania nazistă. Politica
demografică a celui de-al treilea Reich în revista Buletin eugenic şi biopolitic
(1934-1940) în colaborare cu Monica Lucreţia Matei (Stoica).
l) Conferinţa naţională „Consemnări despre trecut. Imagine şi
societate de-a lungul timpului”, 4-5 aprilie 2014, Cluj-Napoca, lucrarea
susţinută: Imaginea lui Iosif al II-lea în manualele de istorie din
Transilvania în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918). Moderator
în

cadrul

aceleiaşi

conferinţe,

Secţiunea

Istorie

modernă/contemporană.
m) Conferința internațională „Primul Război Mondial. Perspectivă
istorică și demografică”, 3-5 iunie 2014, Cluj-Napoca, lucrarea
susținută: „Resurrection through death” The assassination of Franz
Ferdinand and the memory of Joseph II with the Transylvanian Romanians.
n) Școala de vară „International Youth Meeting”, Wapienne –
Cracovia, Polonia, 1-10 August 2014.
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Premii și distincții


–

Datele completate vor fi facute publice pe sitului proiectului.
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