Cotidianul – 22 octombrie 2008
Primul centru universitar din ţară pentru studierea comunismului se deschide la Iaşi
La inaugurare vor fi prezenţi istoricul Marius Oprea, preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului în România (IICCR), şi prof. dr. Vasile Işan, rectorul universităţii.
Primul centru universitar specializat în studierea comunismului şi postcomunismului se inaugurează, joi,
la Iaşi, acesta fiind înfiinţat în urma unui protocol încheiat, în noiembrie 2006, între Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Facultatea de Istorie a Universităţii “Al. Cuza" Iaşi, informează
NewsIn.
"Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului va avea proiecte de cercetare sau
educaţionale cu o tematică variată (istoria politică, istoria socială, istoria culturală ş.a.m.d). De
asemenea, CSCP îşi propune realizarea unei reviste, a unor volume tematice şi a unor instrumente de
lucru.
CSCP are în vedere organizarea de manifestări ştiinţifice periodice, în cooperare cu instituţii similare din
Europa de Est", se arată într-un comunicat remis presei, miercuri, de reprezentanţii CSCP.
Potrivit sursei citate, primul proiect al Centrului a fost organizarea programului de masterat “Istoria
comunismului românesc”, începând cu anul universitar 2008-2009, primul şi singurul program de master
din România dedicat comunismului.
"Lectorii centrului sunt istorici şi politologi renumiţi pentru activitatea lor, profesori universitari, membri
ai conducerii Institutului, profesori invitaţi din universităţi europene şi nord-americane specializaţi în
studierea comunismului", se precizează în comunicatul CSCP.
La jumătatea lunii septembrie a fost lansat şi primul manual de istoria comunismului, sub egida IICCR.
Manualul va fi folosit pentru predarea, începând cu acest an şcolar, a unui curs opţional de comunism
pentru elevii claselor a IX-a şi a X-a.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi eveniment, se va lansa şi website-ul Centrului.
http://www.cotidianul.ro/primul_centru_universitar_din_tara_pentru_studierea_comunismului_se_des
chide_la_iasi-61857.html

Evenimentul Zilei – 23 octombrie 2008
Centru de studiere a comunismului, la Iaşi
PREMIERĂ. Primul Centru de studiere a Comunismului şi Postcomunismului se inaugurează azi, la ora
14.00, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi.
Capitala Moldovei îşi trece, astfel, în palmares şi faptul că este primul centru universitar din ţară
specializat în studierea regimului totalitar comunist. La eveniment va participa şi dr. Marius Oprea,
preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, iar gazda va fi rectorul
instituţiei ieşene, prof. univ. dr. Vasile Işan. Printre activităţile centrului se numără organizarea
masteratului „Istoria comunismului românesc“ şi îşi propune realizarea unor publicaţii tematice.

Andreea Archip
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/825517/Centru-de-studiere-a-comunismului-la-Iasi/

Ziua – 23 octombrie 2008
Primul centru universitar din tara pentru studierea comunismului se deschide la Iasi
Primul centru universitar romanesc de studii asupra comunismului si a urmarilor acestuia va fi inaugurat,
joi, la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi. "Centrul de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului va
avea proiecte de cercetare sau educationale cu o tematica variata (istoria politica, istoria sociala, istoria
culturala s.a.m.d). De asemenea, CSCP isi propune realizarea unei reviste, a unor volume tematice si a
unor instrumente de lucru. CSCP are in vedere organizarea de manifestari stiintifice periodice, in
cooperare cu institutii similare din Europa de Est", se arata intr-un comunicat remis presei de
reprezentantii CSCP.
La inaugurare vor fi prezenti istoricul Marius Oprea, presedinte al Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului in Romania (IICCR) si profesor doctor Vasile Isan, rectorul universitatii. Lectorii Centrului
de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului vor fi istorici si politologi cunoscuti, dar si profesori
invitati din universitati europene si nord-americane, specializati in studierea comunismului, informeaza
NewsIn. Primul proiect al centrului a fost organizarea, incepand cu anul universitar 2008-2009, a
programului de masterat Istoria comunismului romanesc, primul si singurul de acest fel din Romania. La
jumatatea lunii septembrie a fost lansat si primul manual de istoria comunismului, sub egida IICCR.
Manualul este folosit pentru predarea unui curs optional de comunism pentru elevii claselor a IX-a si a Xa, incepand cu acest an scolar.
Odata cu inaugurarea centrului va fi lansat website-ul institutiei, www.studiulcomunismului.ro.
http://www.ziua.net/news.php?data=2008-10-23&id=14791

Observatorul Cultural – 23 octombrie 2008
Primul centru universitar din România specializat în studierea regimului totalitar comunist
Joi, 23 octombrie, orele 16.00, în sala H1 (Corpul H) a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Bd. Carol
I, nr. 11, Iaşi) va fi inaugurat Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, primul centru
universitar din România specializat în studierea regimului totalitar comunist şi a consecinţelor acestuia.
La eveniment vor participa: dr. Marius OPREA, preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului în România, prof. univ. Vasile IŞAN, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, prof.
univ. Alexandru-Florin PLATON, decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, prof.
univ. Keith HITCHINS, Universitatea din Illinois (SUA), prof. univ. Gheorghe IACOB, prorectorul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, dr. Dorin DOBRINCU, directorul Centrului de Studii asupra
Comunismului şi Postcomunismului. De asemenea, în cadrul manifestării va fi lansat şi website-ul
Centrului, www.studiulcomunismului.ro.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.
I. Cuza” Iaşi au încheiat, în luna noiembrie 2006, un protocol de colaborare în vederea înfiinţării
Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului.
Primul proiect al Centrului a fost organizarea programului de masterat Istoria comunismului românesc –
începînd cu anul universitar 2008-2009 – primul şi singurul program de master din România dedicat
comunismului. Lectorii Centrului sînt istorici şi politologi renumiţi pentru activitatea lor, profesori
universitari, membri ai conducerii Institutului, profesori invitaţi din universităţi europene şi nordamericane specializaţi în studierea comunismului.
Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului va avea proiecte de cercetare sau
educaţionale cu o tematică variată (istoria politică, istoria socială, istoria culturală ş.a.m.d). De
asemenea, CSCP îşi propune realizarea unei reviste, a unor volume tematice şi a unor instrumente de
lucru. CSCP are în vedere organizarea de manifestări ştiinţifice periodice, în cooperare cu instituţii
similare din Europa de Est.
http://www.observatorcultural.ro/Primul-centru-universitar-din-Romania-specializat-in-studierearegimului-totalitar-comunist*id_464-news_details.html

9AM – 22 octombrie 2008
Primul centru universitar din tara pentru studierea comunismului
Primul centru universitar specializat in studierea comunismului si postcomunismului se inaugureaza la
Iasi, acesta fiind infiintat in urma unui protocol incheiat in noiembrie 2006, intre Institutul de Investigare
a Crimelor Comunismului si Facultatea de Istorie a Universitatii "Al.Cuza" Iasi.
"Centrul de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului va avea proiecte de cercetare sau
educationale cu o tematica variata (istoria politica, istoria sociala, istoria culturala s.a.m.d). De
asemenea, CSCP isi propune realizarea unei reviste, a unor volume tematice si a unor instrumente de
lucru. CSCP are in vedere organizarea de manifestari stiintifice periodice, in cooperare cu institutii
similare din Europa de Est", se arata intr-un comunicat emis de reprezentantii CSCP.
Potrivit sursei citate, primul proiect al Centrului a fost organizarea programului de masterat “Istoria
comunismului romanesc”, incepand cu anul universitar 2008-2009, primul si singurul program de master
din Romania dedicat comunismului.
"Lectorii centrului sunt istorici si politologi renumiti pentru activitatea lor, profesori universitari, membri
ai conducerii Institutului, profesori invitati din universitati europene si nord-americane specializati in
studierea comunismului", se precizeaza in comunicatul CSCP.
La inaugurarea CSCP vor participa presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in
Romania, dr. Marius Oprea, rectorul Universitatii "Al.I.Cuza", prof.univ. Vasile Isan, decanul Facultatii de
Istorie, prof. univ. Alexandru Florin Platon, prof.univ. Keith Hitchins din cadrul Universitatii din Illinois

(SUA), prorectorul Universitatii "Al.I. Cuza", prof.univ. Gheorghe Iacob si dr.Dorin Dobrincu, directorul
Centrului de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului.
De asemenea, in cadrul aceluiasi eveniment, se va lansa si website-ul Centrului.
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/107674/Primul-centru-universitar-din-tara-pentrustudierea-comunismului.html

Amos News – 23 octombrie 2008
Primul Centru de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului din România
Primul centru universitar din România, specializat în studierea regimului totalitar comunist şi a
consecinţelor acestuia, se deschide, joi, la Iaşi, în prezenţa preşedintelui Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului din România, Marius Oprea, transmite corespondentul AMOS News.
La eveniment vor mai participa şi rectorului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Vasile Işan,
istorici din ţară şi de peste hotare, printre care Alexandru-Florin Platon, decanul Facultăţii de Istorie a
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Keith Hitchins, de la Universitatea din Illinois (SUA).
De asemenea, va fi prezent şi directorul Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului,
Dorin Dobrincu.
Centru îşi propune organizarea de manifestări ştiinţifice periodice, în cooperare cu instituţii similare din
Europa de Est. Proiectul înfiinţării la Iaşi a unui Centru de Studii asupra Comunismului şi
Postcomunismului, prima instituţie de acest fel din România, a fost lansat în luna Noiembrie 2005, prin
încheierea unui protocol între Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi
Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
Loredana Popovici
http://www.amosnews.ro/Primul_Centru_de_Studii_asupra_Comunismului_si_Postcomunismului_din_
Romania_-259141

Realitatea – 22 octombrie 2008
Primul centru universitar din ţară pentru studierea comunismului se deschide la Iaşi
Primul centru universitar specializat în studierea comunismului şi postcomunismului se inaugurează joi
la Iaşi. Noul centru este rezultatul unui protocol încheiat în noiembrie 2006, între Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului şi Facultatea de Istorie a Universităţii "Al.Cuza" Iaşi.
"Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului va avea proiecte de cercetare sau
educaţionale cu o tematică variată (istoria politică, istoria socială, istoria culturală ş.a.m.d). De
asemenea, CSCP îşi propune realizarea unei reviste, a unor volume tematice şi a unor instrumente de
lucru. CSCP are în vedere organizarea de manifestări ştiinţifice periodice, în cooperare cu instituţii
similare din Europa de Est", se arată într-un comunicat remis presei de reprezentanţii CSCP.

Potrivit sursei citate, primul proiect al Centrului a fost organizarea programului de masterat "Istoria
comunismului românesc", începând cu anul universitar 2008-2009, primul şi singurul program de master
din România dedicat comunismului.
"Lectorii centrului sunt istorici şi politologi renumiţi pentru activitatea lor, profesori universitari, membri
ai conducerii Institutului, profesori invitaţi din universităţi europene şi nord-americane specializaţi în
studierea comunismului", se mai precizează în comunicatul CSCP.
Odată cu inaugurarea centrului va fi lansat website-ul instituţiei, www.studiulcomunismului.ro .
http://www.realitatea.net/primul-centru-universitar-din-tara-pentru-studierea-comunismului-sedeschide-la-iasi_372541.html

Ieşeanul – 22 octombrie 2008
Primul Centru de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului din România îşi deschide porţile la
Iaşi
Primul centru universitar din România specializat în studierea regimului totalitar comunist şi a
consecinţelor acestuia, va fi inaugurat joi, la Iaşi, în prezenţa preşedintelui Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului din România, Marius Oprea.
La eveniment vor mai participa şi rectorului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Vasile Işan, mai
mulţi istorici din ţară şi de peste hotare, printre care Alexandru-Florin Platon, decanul Facultăţii de
Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Keith Hitchins, de la Universitatea din Illinois
(SUA). De asemenea va fi prezent şi directorul Centrului de Studii asupra Comunismului şi
Postcomunismului, Dorin Dobrincu.
CSCP are în vedere organizarea de manifestări ştiinţifice periodice, în cooperare cu instituţii similare din
Europa de Est. Proiectul înfiinţării la Iaşi a unui Centru de Studii asupra Comunismului şi
Postcomunismului, prima instituţie de acest fel din România, a fost lansat în luna noiembrie 2005, prin
încheierea unui protocol între Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi
Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza".
Primul proiect al Centrului a fost organizarea programului de masterat "Istoria comunismului românesc"
începând cu anul univeristar 2008-2009, care a fost primul şi deocamdată singurul program de master
din România dedicat comunismului. Lectorii Centrului sunt istorici şi politologi renumiţi pentru
activitatea lor, profesori universitari, membri ai conducerii Institutului, profesori invitaţi din universităţi
europene şi nord-americane specializaţi în studierea comunismului. Cu ocazia inaugurării Centrului va fi
lansat şi website-ul acestei instituţii, www.studiulcomunismului.ro.
http://www.ieseanul.ro/ultima-ora/primul-centru-de-studii-asupra-comunismului-si-postcomunismuluidin-romania-isi-deschide-portile-la-iasi-3349140

News Iasi – 22 octombrie 2008
Primul Centru de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului va fi deschis la Iasi
Primul centru universitar din Romania specializat in studierea regimului totalitar comunist si a
consecintelor acestuia, Centrul de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului, va fi inaugurat joi la
Iasi.
Centrul de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului va avea proiecte de cercetare sau
educationale cu o tematica variata (istoria politica, istoria sociala, istoria culturala). De asemenea, CSCP
isi propune realizarea unei reviste, a unor volume tematice si a unor instrumente de lucru. CSCP are in
vedere organizarea de manifestari stiintifice periodice, in cooperare cu institutii similare din Europa de
Est.
La inaugurarea de la ora 16.00 din Corpul H, sala H1, din cadrul Universitatii "Al. I. Cuza", vor participa
dr. Marius Oprea, presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, prof.
univ. Vasile Isan, rectorul Universitatii "Al. I. Cuza” Iasi, prof. univ. Alexandru-Florin Platon, decanul
Facultatii de Istorie a Universitatii "Al. I. Cuza”, prof. univ. Keith Hitchins, Universitatea din Illinois (SUA),
prof. univ. Gheorghe Iacob, prorectorul Universitatii "Al. I. Cuza”, dr. Dorin Dobrincu, directorul
Centrului de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului.
In cadrul manifestarii va fi lansat si website-ul Centrului, www.studiulcomunismului.ro.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania si Facultatea de Istorie a Universitatii "Al.
I. Cuza” Iasi au incheiat, in luna noiembrie 2006, un protocol de colaborare in vederea infiintarii
Centrului de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului.
Primul proiect al Centrului a fost organizarea programului de masterat Istoria comunismului romanesc –
incepand cu anul univeristar 2008-2009 – primul si singurul program de master din Romania dedicat
comunismului. Lectorii Centrului sunt istorici si politologi renumiti pentru activitatea lor, profesori
universitari, membri ai conducerii Institutului, profesori invitati din universitati europene si nordamericane specializati in studierea comunismului.
http://www.newsiasi.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=6885&Itemid=40

Ziarul Lumina - 22 octombrie 2008
Istoricul Marius Oprea şi rectorul Vasile Işan vor inaugura la Iaşi primul centru universitar din România
specializat în studierea regimului totalitar comunist
Astăzi, 23 octombrie, la orele 16:00, în sala H1 (Corpul H) a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi va fi
inaugurat Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, primul centru universitar din
România specializat în studierea regimului totalitar comunist şi a consecinţelor acestuia. La eveniment
vor participa Marius Oprea, preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în
România, Vasile Işan, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, Alexandru-Florin Platon, decanul
Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza“, Keith Hitchins, Universitatea din Illinois (SUA), Gheorghe
Iacob, prorectorul Universităţii „Cuza“, Dorin Dobrincu, directorul Centrului de Studii asupra

Comunismului şi Postcomunismului. De asemenea, în cadrul manifestării va fi lansat şi website-ul
Centrului.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.
I. Cuza“ Iaşi au încheiat, în luna noiembrie 2006, un protocol de colaborare în vederea înfiinţării
Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului.
Primul proiect al Centrului a fost organizarea programului de masterat Istoria comunismului românesc începând cu anul univeristar 2008-2009, primul şi singurul program de master din România dedicat
comunismului.
Lectorii Centrului sunt istorici şi politologi renumiţi pentru activitatea lor, profesori universitari, membri
ai conducerii Institutului, profesori invitaţi din universităţi europene şi nord-americane specializaţi în
studierea comunismului.
Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului va avea proiecte de cercetare sau
educaţionale cu o tematică variată, precum istoria politică, istoria socială, istoria culturală etc.
De asemenea, Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului îşi propune realizarea unei
reviste, a unor volume tematice şi a unor instrumente de lucru. Centrul de SCP are în vedere organizarea
de manifestări ştiinţifice periodice, în cooperare cu instituţii similare din Europa de Est.
http://www.ziarullumina.ro/articole;709;1;15718;0;Primul-centru-de-studii-asupra-comunismului-va-fiinaugurat-azi-la-Iasi.html

Jurnalul de Iasi - 24 octombrie 2008
La Iasi s-a inaugurat Centrul de Studiere a Comunismului
Inaugurarea primului centru de studiere a comunismului si postcomunismului in cadrul Facultatii de
Istorie de la Uni-versitatea „Alexandru Ioan Cuza“ a reunit ieri profesori si istorici romani in scopul
dezbaterilor pe tema opresiunilor regimului. „Dupa ‘89, am inceput sa scriu istoria comunismului din razbunare pentru ceea ce a facut regimul din aceasta tara. Am inceput astfel o batalie cu sistemul deoarece
a fost greu sa scriem ceva ce era ascuns si pastrat sub semnul Securitatii“, asfel a inceput marturia
Marius Oprea, presedintele Institutului de Investigare a crimelor comunismului din Romania. Pe aceeasi
linie au continuat si ceilalti profesori care au luat ieri cuvintul. „Avem datoria sa facem dreptate pentru
cei care au suferit si pentru care justitia nu s-a pronuntat. Speram, prin intermediul acestui centru, sa
discernem corect asupra faptelor comuniste“, a adaugat prof. Ale-xandru Platon, decanul Facultatii de
Istorie. Printre dezbaterile pe tema istoriei comunismului, cadrele didactice au facut precizari referitoare
la obiectivele centrului. Astfel, potrivit acestora, se doreste ca in perioada urma-toare centrul sa tinda
spre un centru de excelenta, transformare care se va datora in primul rind implicarii studentilor si
masteranzilor in proiecte si colaborari cu celelalte centre. Astfel, in proiectele de viitor sunt incluse
realizarea unei bi-blioteci care sa cuprinda carti ce tin de istoria comunismului, precum si elaborarea
unor lucrari si proiecte periodice cu scopul de a aduce recunoastere academica.
http://www.jurnaluldeest.ro/viewart.php?wid=0&c_nr=1573&artid=41167&back_page=http://www.jur
naluldeest.ro/index.php%3Fwid=0%26c_nr=1573

Ziare.com – 22 octombrie 2008
Iasi: Primul centru universitar pentru studierea comunismului, inaugurat joi
Primul centru universitar specializat in studierea comunismului si postcomunismului se inaugureaza, joi,
la Iasi.
Centrul va fi infiintat in urma unui protocol incheiat, in noiembrie 2006, intre Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului si Facultatea de Istorie a Universitatii "Al.Cuza" Iasi.
Centrul de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului va avea proiecte de cercetare sau
educationale cu o tematica variata, informeaza Newsin.
"CSCP isi propune realizarea unei reviste, a unor volume tematice si a unor instrumente de lucru. CSCP
are in vedere organizarea de manifestari stiintifice periodice, in cooperare cu institutii similare din
Europa de Est", se arata intr-un comunicat remis presei, miercuri, de reprezentantii CSCP.
Primul proiect al Centrului a fost organizarea programului de masterat "Istoria comunismului
romanesc", incepand cu anul universitar 2008-2009, primul si singurul program de master din Romania
dedicat comunismului.
"Lectorii centrului sunt istorici si politologi renumiti pentru activitatea lor, profesori universitari, membri
ai conducerii Institutului, profesori invitati din universitati europene si nord-americane specializati in
studierea comunismului", se precizeaza in comunicatul CSCP.
La inaugurarea CSCP vor participa presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in
Romania, dr. Marius Oprea, rectorul Universitatii "Al.I.Cuza", prof.univ. Vasile Isan, decanul Facultatii de
Istorie, prof. univ. Alexandru Florin Platon, prof.univ. Keith Hitchins din cadrul Universitatii din Illinois
(SUA), prorectorul Universitatii "Al.I. Cuza", prof.univ. Gheorghe Iacob si dr.Dorin Dobrincu, directorul
Centrului de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului.
De asemenea, in cadrul
www.studiulcomunismului.ro.
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http://www.ziare.com/Iasi__Primul_centru_universitar_pentru_studierea_comunismului__inaugurat_jo
i-440605.html

Ziare.ro – 22 octombrie 2008
Primul centru universitar din tara pentru studierea comunismului se deschide la Iasi
Primul centru universitar romanesc de studii asupra comunismului si a urmarilor acestuia va fi inaugurat,
joi, la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi. "Centrul de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului va
avea proiecte de cercetare sau educationale cu o tematica variata (istoria politica, istoria sociala, istoria
culturala s.a.m.d). De asemenea, CSCP isi propune realizarea unei reviste, a unor volume tematice si a
unor instrumente de lucru. CSCP are in vedere organizarea de manifestari stiintifice periodice, in
cooperare cu institutii similare din Europa de Est", se arata intr-un comunicat remis presei de
reprezentantii CSCP.

La inaugurare vor fi prezenti istoricul Marius Oprea, presedinte al Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului in Romania (IICCR) si profesor doctor Vasile Isan, rectorul universitatii. Lectorii Centrului
de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului vor fi istorici si politologi cunoscuti, dar si profesori
invitati din universitati europene si nord-americane, specializati in studierea comunismului, informeaza
NewsIn. Primul proiect al centrului a fost organizarea, incepand cu anul universitar 2008-2009, a
programului de masterat Istoria comunismului romanesc, primul si singurul de acest fel din Romania. La
jumatatea lunii septembrie a fost lansat si primul manual de istoria comunismului, sub egida IICCR.
Manualul este folosit pentru predarea unui curs optional de comunism pentru elevii claselor a IX-a si a Xa, incepand cu acest an scolar.
Odata cu inaugurarea centrului va fi lansat website-ul institutiei, www.studiulcomunismului.ro.
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Istoricii, care au pus bazele institutiei, considera ca, la aproape 20 de ani de la prabusirea vechiului
regim, perioada comunista nu este suficient cunoscuta.
Cercetatorii si-au propus sa analizeze, in amanunt, atat epoca totalitara, cat si tulburarile care i-au
urmat.
Centrul, unic in tara, realizat impreuna cu Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului in
Romania, va functiona in cadrul Facultatii de Istorie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza".
"Este, pentru mine, o nespusa bucurie sa particip la acest moment important din viata Facultatii de
Istorie si a universtatii noastre, la deschiderea Centrului de Studii pentru Studierea Comunismului", a
declarat prof. dr. Vasile Isan, rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza".
Prof. dr. Alexandru Platon, decanul Facultatii de Istorie considera ca "trecutul comunist al Romaniei ar
putea sa reprezinte, pentru multi dintre noi, o alta tara. Este o tensiune specifica istoricului, intre
memorie si istorie, iar Centrul pentru Studierea Comunismului si tot ce se va intampla aici va trebui sa
discearna atent intre aceste doua exigente".
Tot in premiera pentru invatamantul romanesc, in cadrul Facultatii de Istorie de la Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" din Iasi functioneaza, din aceasta toamna, si programul de master "Istoria
comunismului romanesc".
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