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Titlu teză doctorat
Listă publicații

1.

Imaginar și reprezentări culturale ale alimentației.
Studiu de caz: Clujul în perioada interbelică
Articole științifice apărute în reviste indexate BDI:

1.1.

Food in war time. Transylvania in the First World War în

„Research and Science Today”, supplement, June, 2013.
2.

Articole publicate în reviste neindexate:

2.1.

Postul – origini, reglementare, evoluție. Studiu de caz:

Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX,
în „Arhiva Someșană”, seria a III-a, tom XI, 2012, pp. 261-281.
2.2.
3

Instrumente cu caracter științific de informare în arhivă, în

„BiblioRev”, nr. 20, mai, 2010.
2.3.

Catalogul fondului Timotei Cipariu, în „BiblioRev”, nr. 20,

mai, 2010.
2.4.

Producția de carte ortodoxă din Transilvania din perioada

1850-1918, în „BiblioRev”, nr. 20, mai, 2010.
2.5.

Independența ierarhică a Bisericii Ortodoxe din Transilvania –

între deziderat și realizare, în „PhiloHistoRiSs”, nr. 1, mai, 2010.
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3.

Articole științifice apărute în volume colective:

3.1.

De la „mâncare copilărească” la aliment complex. Laptele în

studiile medicale din perioada interbelică, în „Imaginea în istorie.
Tipologii în societatea de ieri și de azi”, coord. Anamaria Macavei,
Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca: Argonaut, 2014, pp. 357-374.
3.2.

Statutul cafelei, ceaiului şi ciocolatei în a doua jumătate a

secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului XX, în „Lucrările
conferinţei naţionale: „O filă de istorie: om, societate, cultură în
secolele XVII-XXI”, coord. Roxana-Dorina Pop, Anamaria Macavei,
Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 192-207.
3.3.

Actul alimentar în universul rural transilvănean, în „Anuarul

Școlii Doctorale „Istorie, Cultură, Civilizație”, vol. VI, 2012, pp. 169183.
3.4.

Între cultura europeană şi cultura tradiţională românească.

Alimentația românilor transilvăneni în viziunea călătorilor străini în
secolul al XIX, în Coord. Baciu Cruciţa Loredana, Macavei Anamaria,
Pop Roxana Dorina, De la lume adunate..., Editura Presa Universitară
Clujeană, 2011, pp. 341-354.
4.

Capitole publicate în volume cu referenți:

4.1.

Perioada interbelică 1919-1929, 1929-1940 și Refugiul la

Timișoara 1940-1945, în Coord. Ioan Bolovan, Ioan Aurel Pop, Doru
Pamfil, Istoria Universității de Științe Agricole și Medicină
Veterinară, Cluj-Napoca: AcademicPress, 2011.
5.

Editor volume apărute la edituri naționale și internaționale:

5.1.

De la lume adunate..., coord. Baciu Cruciţa Loredana, Macavei

Anamaria, Pop Roxana Dorina, Cluj-Napoca: Presa Universitara
Clujeana, 2011.
Listă activități
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1.

Participări la conferințe internaționale

1.1.

12 Postgraduate Conference, Cluj, mai 2013, cu comunicarea

Farming and famine during the First World War in Transylvania.
1.2.

Conferinţa internaţională „Alimentaţia în spaţiul românesc în

secolele XVII-XX, între necesitate şi plăcere”, Arad, 23-25 septembrie
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2010 cu comunicarea Preocupări socio-medicale în România
începutului de secol XX. Problema alimentaţiei.
2.

Participări la conferințe naționale

2.1.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor în istorie,

Cluj-Napoca, 30-31 mai 2014 cu comunicarea Politici alimentare în
perioada interbelică.
2.2.

Conferința Națională „Consemnări despre trecut. Imagine și

societate”, Cluj-Napoca, aprilie 2014 cu comunicarea Metamorfoze
alimentare. Imaginea bucătăriei de lux din Vechiul Regat de dinainte
și de după război (1800-1940).
2.3.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor în istorie,

Cluj-Napoca, mai 2013, cu comunicarea Aspecte ale crizei din 19291933 reflectate în paginile ziarului „Gazeta Transilvaniei”.
2.4.

Conferința națională „Ştiință, Istorie, Civilizație”, ediția XV,

Oradea, mai 2013, cu comunicarea Imaginea femeii în sistemul
educațional românesc interbelic.
2.5.

Conferința națională „Imaginea în istorie. Tipologii în

societatea de ieri și de azi”, Cluj-Napoca, aprilie 2013, cu comunicarea
De la „mâncarea copilărească” la aliment complet. Imaginea laptelui
în studiile medicale din perioada interbelică.
2.6.

Conferinţa naţională a studenţilor şi doctoranzilor. Istorie,

Arheologie, Muzeologie, Alba-Iulia, noiembrie 2012, cu comunicarea
Bunele maniere în societatea transilvăneană în perioada interbelică.
2.7.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor în istorie,

Cluj-Napoca, 18-19 mai 2012, ediţia a VII-a cu comunicarea Actul
alimentar în universul rural transilvănean.
2.8.

Conferința națională „Ştiinţă, istorie, civilizaţie”, Oradea, 11-

12 mai 2012 cu comunicarea Războiul în contextul crizelor de
subzistenţă. Consideraţi asupra alimentaţiei în Transilvania în timpul
Primului Război Mondial.
2.9.

Conferința Națională „O filă de istorie: om, societate, cultură în

secolele XVII-XXI”, Cluj-Napoca, 24-25 martie 2012 cu comunicarea:
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Sub lupa modernizării. Statutul cafelei, ceaiului şi ciocolatei la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.
2.10. „Conferința Umaniștilor”, Oradea, 20-21 mai 2011 cu
comunicarea Postul şi alimentaţia între biserică şi modernitate la
românii ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
2.11. Conferința națională „Viaţă cotidiană, familie, alimentaţie şi
populaţie în secolele XVIII-XXI”, Cluj Napoca, 18-19 martie 2011 cu
comunicarea Între cultura europeană şi cultura tradiţională
românească. Alimentația românilor transilvăneni în viziunea
călătorilor străini în secolul al XIX.
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Premii și distincții

-
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