Hotnews – 25 februarie 2008
Trei volume de istorie recenta publicate sub egida IICCR
Editura Polirom, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania si Institutul
Cultural Roman lanseaza miercuri, 27 februarie, la ora 17.00, la sediul Institutului Cultural
Roman (Aleea Alexandru nr. 38), trei volume de istorie recenta: Elite comuniste inainte si dupa
1989. Vol II/2007, Anuarul IICCR, Experiente carcerale in Romania comunista. Vol. I, Cosmin
Budeanca (coord.), si Pitesti. Cronica unei sinucideri asistate, de Alin Muresan.
In cadrul lansarii va fi prezentat si filmul „Executia” (produs de IICCR si avind ca subiect o
executie sumara din anul 1950).
Participa la eveniment Ruxandra Cesereanu, Marius Oprea, Horia-Roman Patapievici.
• Elite comuniste inainte si dupa 1989 – cel de-al doilea volum al Anuarului Institutului, care
cuprinde studii tematice dedicate elitelor politice, guvernamentale si militare din perioada
comunista si strategiilor de conversie a acestora dupa 1989;
• Experiente carcerale in Romania comunista (sub coordonarea lui Cosmin Budeanca, sef
Serviciu Muzee-Memorie in cadrul IICCR) – primul din seria celor cinci volume de interviuri, in
mare parte inedite, cu fosti detinuti politici, interviuri ordonate in functie de judetele de resedinta
ale intervievatilor;
• Pitesti. Cronica unei sinucideri asistate de Alin Muresan (expert al Serviciului Muzee-Memorie
in cadrul IICCR) – cartea are ca obiect de studiu „fenomenul Pitesti”. „Lucrarea este intr-adevar
monografica si aplicata, elaborata dupa fisele cronologice ale evenimentelor si sprijinita pe
portretele personajelor principale.” (Ruxandra Cesereanu)
Colaborarea Editurii Polirom cu IICCR a inceput in 2006, inca de la infiintarea acestuia, prin
publicarea primului volum al Anuarului Institutului, De ce trebuie condamnat comunismul, in
paginile caruia au fost discutate subiecte precum „Terorismul de Stat in Romania comunista”,
„Fizionomia Nomenclaturii”, „Despre tragedia impunerii omului nou. Fenomenul Pitesti”,
„Conversia elitelor comuniste din Romania in perioada de tranzitie: 1989-2000”, informeaza
editura.
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-2443636-trei-volume-istorie-recenta-publicate-sub-egidaiiccr.htm
Evenimentul Zilei – 26 februarie 2008
Trei volume de istorie recentă
LANSARE. Mâine, la ora 17.00, la sediul Institutului Cultural Român, are loc lansarea a trei
volume de istorie recentă publicate de Editura Polirom, sub egida Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului în România (IICCR): „Elite comuniste înainte şi după 1989. Anuarul
IICCR, Vol. II/2007“, „Experienţe carcerale în România comunistă. Vol. I“

(coordonator:Cosmin Budeancă) şi „Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate“, de Alin Mureşan.
Vor prezenta: Ruxandra Cesereanu, Lucia Hossu Longin, Marius Oprea, Horia-Roman
Patapievici şi Cristian Pîrvulescu. Va fi proiectat filmul „Execuţia“, produs de IICCR.
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/793364/Trei-volume-de-istorie-recenta/
TVR 1 – 28 februarie 2008
Trei volume noi despre crimele comunismului
Cărţile cu valoare documentară "Elite comuniste înainte şi după 1989", "Experienţe carcerale în
România comunistă" şi "Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate", publicate de editura Polirom în
colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), au fost
lansate, miercuri, la Institutul Cultural Român din Capitală.
Cartea "Elite comuniste înainte de 1989", cel de-al doilea volum al Anuarului IICCR, este
dedicată elitelor politice, guvernamentale şi militare de până în 1989 şi strategiilor de conversie a
acestora după Revoluţie.
Lucrarea "Experienţe carcerale în perioada comunistă" începe o serie de cinci volume sub
coordonarea cercetătorului Cosmin Budeacă, prezentând interviuri cu persoane care, în
majoritate, nu şi-au făcut cunoscute experienţele de detenţie până acum.
Studiul istoric despre "fenomenul Piteşti", semnat de tânărul autor, Alin Mureşan, este o lucrare
elaborată după fişele cronologice ale evenimentelor petrecute în inchisoarea de la Piteşti între
1949-1951.
http://www.tvr.ro/articol.php?id=31380&c=67

