Săptămâna europeană
la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Colocviul
„Identitatea naţională şi identitatea civică în Uniunea Europeană”
«Les identités nationale et citoyenne à l'heure de
l'Union européenne»

Mariusz Sielski - Collège d'Europe (Natolin, Pologne) Responsable du service
académique: “Biserica catolică poloneză în faţa integrării europene”
(« L'Eglise catholique polonaise face à l'intégration européenne »)

Vineri 13 mai 2005
10.00 - 10.45:

- Deschiderea oficială a Colocviului „Identitatea naţională şi identitatea civică în
Uniunea Europeană” (Aula „Mihai Eminescu”)

Albert F. Reiterer - Institute for Research in Ethnic and National Issues, Université
de Vienne (Autriche), Maître de conférences: “Un demos naţional sau
un demos european? Identităţi concurente şi căutarea democraţiei
supranaţionale. Problematica austriacă” ("A national demos or a
European demos? Competing identities and the quest for supranational
democracy - the Austrian problematic")

- Discurs de deschidere a Colocviului: Dl. Mihai-Răzvan Ungureanu, Ministrul
Afacerilor Externe al Românei
10.45 - 11.15:

- Conferinţa d-lui Manuel Carlos Lopes Porto, Preşedinte al Asociaţiei Mondiale
de Studii privind Comunitatea Europeană: „The European Union and
the new world order”

11.15 - 11.35:

- Conferinţa d-lui Nicolae Idu, director general al Institutului European din
România: „Uniunea Europeană şi implicaţiile extinderii”

13.30 - 16.00:

- Masă rotundă „Uniunea Europeană: în căutarea unei identităţi” (« L'Union
Européenne: à la recherche d'une identité ») (Sala Senatului). Moderator
Alexandru-Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii
"Al. I. Cuza"
Ioan Horga - Facultatea de Istorie-Geografie, Departamentul de Relaţii
Internaţionale, Universitatea din Oradea: “Identitate europeană sau
identitate constitutională versus identitate naţională” (« Identité
européenne ou identité constitutionnelle versus identité nationale »)
Céline Caro - Université de Dresde: “Valori europene versus repere naţionale :
cazul politicii de mediu” (« Valeurs européennes versus repères
nationaux : le cas de la politique environnementale »)
Florea Ioncioaia - Facultatea de Litere, Departamentul de Jurnalism, Universitatea
« Al. I. Cuza » Iaşi: “Cum poate fi cineva european ? Identitatea trăită
şi identitatea imaginată în construcţia europeană” (« Comment peuton être européen ? Identité vécue et identité imaginée dans la construction
européenne »)
Dominique Breillat - Facultatea de Drept, Universitatea Poitiers, Franţa: “Tratatul
constituţional al Uniunii Europene : inovaţie sau continuitate” (« Le
traité établissant une constitution pour l'Europe: innovation ou continuité
? »)

16.45 - 19.00:

- Masă rotundă „Raportul statelor membre cu Uniunea Europeană” (« Les
Etats membres et leur rapport à l'Union Européenne ») (Sala Senatului).
Moderator George Poede, Profesor de Ştiinţe politice, Facultatea de
Filosofie, Universitatea "Al. I. Cuza"
Radu Carp - Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti: “Ce loc vor
avea statele naţionale în Uniunea Europeană ?”( « Quelle place auront
les Etats nationaux dans l'UE ? »)
Stefan Seidendorf - Zentrum für Europäische Sozialforschung, Université de
Mannheim, Doctorant: “Rolul integrării europene în evoluţia
identităţilor naţionale în Franţa şi Germania” («Le rôle de l'intégration
européenne sur l'évolution des identités nationales en France et en
Allemagne»)

Sâmbătă 14 mai 2005
- Masă rotundă „România: permanenţe şi provocări europene” (« La Roumanie
9.00 - 12.30 :
: permanences et défis européens ») (Sala Senatului). Moderator
Alexandru Zub, Directorul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Membru al Academiei Române
Edith Lhomel - La Documentation française: “Apartenenţă naţională, ancorare
locală şi integrare europeană : zone de fricţiune şi de confluenţă”
(« Appartenance nationale, ancrage local et intégration européenne : zones
de frictions et de confluences »)
Vlad Laurenţiu - Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti:
“Percepţii ale identităţii româneşti în paginile jurnalului
L'Illustration, 1843-1944” («Perceptions de l'identite roumaine dans les
pages du journal "L'Illustration", 1843-1944»)
Catalin Turliuc - Institutul de Istorie « A. D. Xenopol », Iaşi: “Identităţile
regionale în România secolului XX” (« Les identités régionales en
Roumanie au XXeme siècle »)
Alexandru Lăzescu - Editorialist politic, Directorul « Ziarului de Iaşi »: “Pentru ce
fel de Uniune Europeană militează Romania ? De la partidele
politice la societatea civilă” (« Pour quelle Union Européenne milite la
Roumanie ? Des partis politiques à la société civile »)
Bogdan Ştefanachi - Asistent universitar, Ştiinţe politice, Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi:
Titlu rezervat (Titre réservé)
Ecaterina Petreanu - Director British Council , Iaşi: “Ce viziune au tinerii
rom â ni despre Europa? Rezultatul unui sondaj British
council/Gallup” (« Les jeunes en Roumanie : quelle vision de l'Europe ?
Résultat du sondage British council/Gallup »)
12h30 :

Sfârşitul mesei rotunde. Discurs de încheiere al Excelenţei Sale, Dl. Hervé Bolot,
Ambasadorul Franţei în România

13h00 :

Sfârşitul colocviului.

18h30 :

Vizionarea documentarului “Călătorie în irealitatea imediată” (« Voyage dans
l'irréalité immédiate »), realizat de Jean Lefaux şi Anca Hirte. Urmat de o
dezbatere cu invitaţii colocviului. (Sala Fondane a Centrului Cultural
Francez)
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