
Grant: Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs 
public și câmpuri culturale.PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131.  
Perioadă: 2019-2022 

Proces-verbal 
al întâlnirii de lucru din cadrul cap. 16 (coord. Flavius Solomon / Francisca Solomon) 

 
Data: 1.03.2021 
Ora: 18:00-19:00 
Locul: online ZOOM, link: https://us02web.zoom.us/j/4027713260 
Ordinea de zi: 

• Structura și obiectivele capitolului (prezentare generală, clarificări, completări) 
• Perspectivele cercetării (stadiu, probleme, soluții) 

 
Membri prezenți: 
Prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoișie  
Prof. univ. dr. Rudolf Gräf 
C.S.I dr. Flavius Solomon 
Conf. univ. dr. Rudolf Poledna  
Lect. univ. dr. Alina Bruckner  
Dr. Ioana Florea 
Dr. Lorand Madly  
Lect. univ. dr. Ana Maria Pălimariu  
Dr. Olivia Spiridon   
Dr. Dana Stanciu  
Lect. univ. dr. Francisca Solomon  
 
Membri absenți:  
Conf. univ. dr. Adrian Vițalaru  
Dr. Florian Kührer  
Drd. Alexandra Pătrău  
 
- propunere venită din partea domnului prof. Hoișie de a consulta Enciclopedia Imaginariilor 
din România (Iași: Polirom 2000), îndeosebi vol. 1 și 3. 
- punctare a diferenţei specifice a capitolului venită tot din partea domnului prof. Hoişie, şi 
anume a faptului că acest capitol este un mic studiu al raportării spre Centru. După 1935-40 
va avea loc o omogenizare forţată, „centrele” vor fi tratate ca şi cum ar fi unul singur, dar 
înainte de 1935 au fost mai multe raportări regionale spre Centru. 
- definitivarea propunerilor pentru elaborarea studiilor de caz: iunie 2021. 
 
- 16.1.1.:  

 trecerea în revistă a ceea ce a fost deja cercetat și publicat;  

 alegerea unor repere;  

 armonizarea bazei teoretice cu cea de la cap. 3 (Buruiană) și 12 (Balogh). 



 relevante ar mai fi imaginea Timişoarei ca o mică Viena, oscilarea unor persoane în 
carierele lor, semn al oportunităţilor multiple în acea perioadă. 

- 16.2.1.:  

 selectarea a 5-7 figuri reprezentative;  

 studiile de caz pot fi împărțite și regional;  

 de avut în vedere și parcursul unor tehnicieni din industrie;  

 sugestie venită din partea domnului prof. Gräf de a studia carierele unor tehnicieni din 
industrie, de exemplu constructorul podului de la Belgrad peste Dunăre, a celor care 
au contribuit la refacerea podului de la Cernavodă, inginieri de înaltă clasă formaţi în 
Banat.   

 consultarea matricolelor la universitățile din Dresda, Berlin, Graz, universităţi tehnice 
importante (pe lângă propunerile venite deja din partea colegelor Ioana Florea și Dana 
Stanciu: Viena, Tübingen, Heidelberg); Ana-Maria Pălimariu dorește să preia 
consultarea matricolelor la Univ. din Dresda, eventual și din Berlin în măsura în care 
deplasările vor fi posibile în cursul acestui an. 

 corelarea efortului cu acela al colegilor de la capitolul 5.3.1. (Mobilitate academică) - 
acolo îi privește pe studenții români, aici este vorba de minoritari. 

- 16.2.3.:  

 3-4 studii de caz care să pună în prim-plan profesiunea de credință a figurilor 
prezentate. 

- 16.5.:  

 sugestie venită din partea doamnei Spiridon de a cerceta şi Asociaţia Cercetătorilor la 
Viena, care ar fi existat în Banat „Verein der Akademiker”.  

 sugestii venite din partea domnului Flavius Solomon: consultarea lucrării lui Hildrun 
Glass, arhiva Comintern; limba germană fiind limba Cominternului în al Doilea 
Război Mondial. 

 sugestie venită din partea domnului prof. Gräf de a studia carierele partajate ale celor 
plecaţi din România în Vest, care s-au întors şi au adus o experienţă valoroasă în 
Armata română, de exemplu pe Hugo Schwab, care a contribuit la formarea corpului 
militar „Vânătorii de munte” în România. 

 sugestii venite din partea domnului prof. Hoișie: asociația Morgenrojt din Cernăuți 
(fondul de cărți din biblioteca asociației care deținea de asemenea opera completă a 
Rosei Luxemburg în limba germană). 

 invitarea domnului Ottmar Trașcă de a colabora la acest subcapitol (rugăminte 
adresată domnului Lorand Madly). 

 
5.03.2021 
  
Întocmit de lect. dr. Francisca Solomon și lect. dr. Ana-Maria Pălimariu 


