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 Day 1: Tuesday, 19 November                  

10:00–10:30 Registration
10:30–11:00 Welcome & Opening

11:00–11:45   Keynote Lecture
	 	Alina	Bârgăoanu,	Challenges to the post-1989 liberal order: 

the response from Central and Eastern Europe

12:00–13:30   Session One / First Panel
 The end of the Cold War and the fall of communism in Europe

	 		Debate	moderators:	Florin	Abraham	and	Ion	M.	Ioniță
 	•	 	Adrian	Pop,	The role of geopolitical factors in the fall of 

communism in Central and Eastern Eur opean countries
 •	 		Ferenc	Miszlivetz,	The fall of communism in Hungary
 •	 Anthony	Kemp-Welch,	1989: The Polish paradigm

13:30–13:45  Q&A
13:45–14:30  Lunch

14:30–16:00  Second Panel
 	•		Michael	Gehler, The end of the communist regime  

 in the German Democratic Republic
 •	 	Oldřich	Tůma,	The fall of communism in Czechoslovakia 

(Czech perspective)
 •	 	Peter	Jašek,	The collapse of communism in Czechoslovakia 

(Slovak perspective)

16:00–16:15  Q&A
16:15–16:30  Coffee break

16:30–18:00  Third Panel
 Debate moderators: Octavian Roske and Adrian Pop
 •	 Jordan	Baev,	The fall of communism in Bulgaria
 •	 	Dragos	Petrescu,	The collapse of communism in Romania 

(international dimension)
 •	 	Constantin	Hlihor,	Romanian Revolution of December 1989 

(internal dimension)

18:00–18:15  Q&A

18:30–19:30  Session Two/First Panel
 Transition to democracy and market economy. 
 Challenges of populism
	 •	 	Mihail	E.Ionescu,	The role of geopolitical factors  

in the transition to democracy in Central  
and Eastern European countries

 Day 2: Wednesday, 20 November 

9:00-10:45  Second Panel
	 Debate	moderators:	Ana-Maria	Cătănuș	and	Peter	Jašek
 •	 	Attila	Antal,	Neoliberalization and democratization? 

Economic and political transition in Hungary
 •	 	Łukasz	Kamiński, The main features of political and 

economic transition in Poland
 •	 	Daniela	Kolenovská,	Trends of political and economic 

transition in Czech Republic
 •	 	Juraj	Marušiak,	Slovakia: features of political and 

economic transition

10:45-11:00  Q&A
11:00-11:15  Coffee break

11:15-13:00  Third Panel
 •	 	Bogdana	Todorova, Bulgaria: directions and outcomes  

of the political and economic transition
 •	 	Daunis	Auers,	From the Soviet Union to the European 

Union: a quarter of a century of political and economic 
transformation in the three Baltic States of Estonia, Latvia 
and Lithuania

 •	 	Dan	Dungaciu,	The main features of political  
and economic transition in the Republic of Moldova

 •	 Florin	Abraham,	The labyrinth of transition in Romania

13:00-13:15  Q&A

13:15-13:30  End of conference
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Florin ABRAHAM	 (b.	 1975)	 is	 a  historian/
political	 scientist	 and	 a  lecturer	 in	 Political	
Science at the Faculty of Communication of 
the National University of Political Science and 
Public	Administration	in	Bucharest	and	a senior	
researcher within the National Institute for the 
Study	 of	 Totalitarianism.	 He	 also	 served	 as	
Member of the Board of the National Council 
for the Study of the Securitate Archives (CNSAS) 
in	Bucharest	(2012–2018).	In	2016,	he	received	
the	 Academic	 Merit	 diploma,	 the	 highest	
scientific	distinction	awarded	by	the	Romanian	
Academy. Florin Abraham has been Romania`s 
representative in the Steering Committee of 
the European Network Remembrance and 
Solidarity since 2014. He is an author of four 
books,	most	recently	Romania since the Second 
World War: A  Political, Social and Economic 
History	(Bloomsbury	Academic,	2017).

Attila ANTAL	 (b.	1985)	is	a political	scientist,	
senior lecturer (Eötvös Loránd University 
Faculty	 of	 Law)	 and	 a  coordinator	 (Institute	
of	 Political	 History	 Social	 Theory	 Research	
Group). Fields of research: populism and 
democracy,	social	and	critical	theory,	theories	
of	 democracy,	 biopolitics,	 (green)	 political	
thought,	 constitutionalism,	 political	 history,	
climate and environmental justice. His 
most recent book is The Rise of Hungarian 
Populism: State Autocracy and the Orbán 
Regime (Emerald	Publishing,	2019).

Daunis AUERS (b. 1969) is Associate Professor 
of	Comparative	Politics	at	the	University	of	Latvia,	

Director of the think-tank Certus and President-
Elect of the Association for the Advancement of 
Baltic Studies. He studied at the London School 
of Economics and University College London 
and	 was	 a  Fulbright	 Scholar	 at	 the	 University	
of California,	 Berkeley	 and	 a  Baltic-American	
Freedom Foundation scholar at Wayne State 
University	 in	Detroit,	Michigan.	His	main	 areas	
of research include radical right and populist 
political	parties,	Europeanization,	elections	and	
referendums. Auers’ most recent book – The 
Government and Politics of the Baltic States: 
Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st Century 
– was published by Palgrave Macmillan in 2015.

Jordan BAEV (b. 1954) is Professor of 
International History and Senior Research 
Fellow of Security Studies at Rakovski National 
Defence	College	and	a visiting	professor	at	the	
Sofia	 University.	 He	 has	 had	 several	 research	
fellowships at the Woodrow Wilson International 
Center for Scholars and US Institute of Peace in 
Washington	 DC,	 the	 Nobel	 Institute	 in	 Oslo,	
etc.	 In	2000–2005,	Dr	Baev	was	a member	of	
the International Commission of Cold War 
History,	elected	by	the	General	Assembly	of	the	
International Committee of Historical Sciences 
in	 Paris.	 In	 2015,	 he	 was	 elected	 for	 a  five-
year	 term	 as	 a  member	 of	 the	 Bibliographic	
Committee of the International Commission 
of	Military	History.	Over	 the	 last	 twenty	 years,	
Jordan	 Baev	 was	 invited	 as	 a  representative	
of Bulgaria to many international research 
projects managed by academic institutions 
in	 the	 USA,	 Switzerland,	 Germany,	 Poland,	

Great	Britain,	China,	The	Netherlands,	Greece,	
Brazil,	 the	Republic	of	Korea	and	some	other	
countries. Prof. Baev has written about 300 
publications,	published	in	fourteen	languages	
in	23	countries	in	Europe,	Asia,	North	and	South	
America,	 among	 them	 ten	 monographs	 and	
twelve	 documentary	 volumes,	 on	 diplomatic,	
political,	 military	 and	 intelligence	 history,	 as	
well	 as	 international	 terrorism,	 peacekeeping	
and civil-military relations.

Alina BÂRGĂOANU	(b.	1974),	is	Professor	and	
Dean at the Faculty of Communication and Public 
Relations at the National University of Political 
Studies and Public Administration (SNSPA) in 
Bucharest. She was an invited researcher at the 
Center	for	European	Studies,	Harvard	University,	
and is an expert within the high-level group of 
the European Commission for combatting fake 
news.	Additionally,	she	is	President	of	the	Board	
at the European Institute of Romania. She is the 
founder of the Centre for EU Communication 
Studies,	 the	 SNSPA	 and	 of	 the	 online	 review	
Convorbiri Europene (European Debates, www.
convorbirieuropene.ro).	She	has	also	benefited	
from	 a  Fulbright	 scholarship	 (2001–2002). Her 
most recent book is #FAKENEWS – noua cursă 
a  înarmării (Fakenews – a  New Arms Race, 
Bucharest,	2018).	

Ana-Maria CĂTĂNUŞ (b. 1977) is	 a  historian,	
a senior	researcher	at	the	National	Institute	for	
the	Study	of	Totalitarianism	(NIST)	and	a project	
coordinator of the Florin Constantiniu Centre 
for Soviet and Russian Studies within the 
NIST.	 In	 2016,	 she	 was	 awarded	 the	 Nicolae	
Bălcescu	 Prize	 of	 the	 Romanian	 Academy	 for	
the monograph The Call to Freedom. Forms 
of Dissent in Romania during the 1970s and 
1980s.	Her	fields	of	research	include	the	history	
of	 communism,	 intellectual	 history,	 dissent	 in	
Romania,	 the	 Soviet	 Union	 and	 East-Central	
Europe as well as study of repressive institutions 
under communist rule. Her most recent book is 
Mihai Botez, Lumea a doua şi alte scrieri din anii 
disidenţei solitare, 1979–1987 (Mihai Botez, the 
Second World and other political writings during 
his solitary dissent, 1979–1987,	Bucharest,	2019).

Dan DUNGACIU (b. 1968) is Professor at the 
Faculty of Sociology and Social Work of the 
University of Bucharest and Director of the 

Institute of Political Sciences and International 
Relations of the Romanian Academy (IRRA). 
He	 is	a coordinator	of	 the	Master’s	Program	of	
Security Studies and Information Analysis at the 
University	 of	 Bucharest.	 In	 2010,	 he	 held	 the	
position	 of	 a  presidential	 European	 integration	
advisor to the president of Moldova. He has been 
involved in and coordinated several national 
and international projects. He is an author of 
tens	of	specialised	studies,	reports	and	over	25	
dedicated	books,	among	which	the	most	recent	
are: Basarabia e România? Dileme identitare 
și (geo)politice în R. Moldova (Is Bessarabia 
Romania? Identity and Geopolitical Dilemmas 
in the Republic of Moldova,	 2011),	 Elemente 
pentru o  teorie a  națiunii și naționalismului 
(Elements for a Theory of Nation and Nationalism,	
2012),	 Enciclopedia de Relații Internaționale 
(International Relations Encyclopaedia,	2015).

Michael GEHLER (b. 1962) is Head of 
the Institute of History at the University of 
Hildesheim and Jean-Monnet Chair (since 
2006)	as	well	as	a corresponding	member	of	
the Austrian Academy of Sciences in Vienna. 
Research	focus:	history	of	Tyrol	and	South	Tyrol,	
Austria,	 Germany,	 Europe	 and	 the	 Empires,	
international	 relations	with	a  special	 focus	on	
European integration and transnational party 
cooperation.	 The	 long	 list	 of	 his	 publications	
include Transnational party cooperation 
of the European Christian Democrats and 
Conservatives. Coopération transnationale des 
partis démocrates-chrétiens et conservateurs 
en Europe. Documents 1965–1979,	2	volumes	
(edited	 by	 Marcus	 Gonschor,	 Hinnerk	 Meyer	
and	 Hannes	 Schönner,	 2018);	 Europe and 
German Unity. Observations, Decisions and 
Consequences	 (edited	 by	 Maximilian	 Graf,	
Göttingen,	 2017);	 The Revolutions of 1989. 
A Handbook (edited by Wolfgang Mueller and 
Arnold	Suppan,	Vienna,	2015).	

Constantin HLIHOR	 (b.	 1955)	 is	 a  historian,	
Professor and Researcher at the Institute of 
the December 1989 Romanian Revolution. He 
specialises	 in	 20th-century	 history,	 mainly	 as	
regards military and geopolitical aspects. He 
is	 a  member	 of	 several	 scientific	 boards	 and	
professional organisations and Doctor Honoris 
Causa of the Ovidius University of Constanta. 
His most recent books are Revoluție și tranziție 

Panellists



la români într-un secol scurt. 1918-1989 
(Revolution and Transition for Romanians during 
a Short Century. 1918–1989,	Bucharest,	2017).	

Mihail E. IONESCU	 (b.	 1949)	 is	 a  historian,	
Senior Researcher and Director of the Institute 
for Political Studies of Defence and Military 
History,	Ministry	of	National	Defence.	Fields	of	
interest:	military	history,	international	relations	
and	 Cold	 War	 diplomacy,	 regional	 security	
dynamics. His most recent book is România şi 
revoluţia din Rusia (1916–1919): note pentru 
o  sinteză istoriografică.	 Vol.	 I  (Romania and 
the Russian Revolution – 1916–1919: Notes for 
a Historiography Synthesis,	Bucharest,	2018).

Ion M. IONIȚĂ (b. 1963) is the editor-in-chief of 
the Historia magazine	and	a senior	editor	of	the	
Adevărul	newspaper,	publications	of	the	Adevărul 
Holding,	one	of	the	most	important	press	groups	
in Romania. His work focuses on history and 
politics and he is the author of thousands of 
articles,	an	editor	of	magazines	and	newspapers,	
a moderator	and	a talk-show	programmme	host	
on	various	radio	and	TV	stations.

Peter JAŠEK	(b.	1983)	is	Director	of	the	Scientific	
Research	Department	of	 the	Nationʼs	Memory	
Institute (Bratislava). His research is focused 
on	20th-century	Slovak	history,	particularly	 the	
Second	World	War,	the	year	1968	in	Slovakia	the	
period of the so-called normalisation (the 1970s 
and	the	1980s),	the	fall	of	the	communist	regime	
in Slovakia and the activities of the Slovak 
political exile in the 1970s and the 1980s. He is 
an editor of several conference proceedings and 
an author of papers published in Slovakia and 
abroad,	mostly	in	the	journal	Memory of Nation. 
He	is	a co-author	of	various	exhibitions	focused	
on the modern history of Slovakia (including 
exhibitions	 about	 the	 fall	 of	 communism,	 the	
1988	 candle	 demonstration,	 August	 1968	 or	
anti-communist resistance in Slovakia). His most 
recent book is Vasil Biľak. Treator or collaborator? 
(Bratislava,	2017)	

Łukasz KAMIŃSKI	 (b.	 1973)	 is	 a  historian,	
specialising in the history of communism and 
anti-communist resistance. Assistant Professor 
at	 the	 University	 of	 Wrocław.	 Between	
2000	 and	 2016,	 he	 worked	 at	 the	 Institute	
of National Remembrance and between 

2011 and 2016 was its president. Since 
2017,	President	of	 the	Platform	of	European	
Memory and Conscience. Co-editor (with 
Grzegorz Waligóra) of the history of Solidarity 
(in	6	volumes,	2010).

Anthony KEMP-WELCH (b. 1949) is Reader 
Emeritus	in	History,	University	of	East	Anglia,	UK.	
He has held research posts at the Universities 
of	 Oxford,	 Harvard,	 Moscow	 and	 Cambridge.	
A  researcher  in	 Stalinist	 archives  during	 the	
Soviet	 period  and  analyst	 of	 Eastern	 European	
history since	1944.	His	books include	Stalin and the 
Literary Intelligentsia, 1928–39 (1991) and Poland 
under Communism: A Cold War History (2008).

Daniela KOLENOVSKÁ (b. 1976) is Researcher 
at the Institute of Contemporary History at the 
Academy of Sciences of the Czech Republic 
and Assistant Professor at the Faculty of Social 
Sciences,	Charles	University	in	Prague.	Her	field	
of	 study	 includes	 Russian/Soviet	 history	 and	
foreign policy (with special emphasis on Russian 
and Soviet relations with Central Europe and 
Czechoslovakia	/	Czech	Republic).	Her	 interest	
focuses	on	Russian/Soviet	 soft	power	 strategy.	
In	 this	 context,	 she	 studies	 Moscow’s	 politics	
within the International Communist Movement 
and	Soviet/Russian	policy	of	 history	 (including	
Russian philosophical concepts of Russian and 
world history). Her most recent publication is 
“Sino-Czechoslovak cooperation on agricultural 
cooperatives:	 the	 twinning	 project”,	Cold War 
History.	Vol.	18	(2018),	Issue	3.

Juraj MARUŠIAK (b. 1970) is Senior Research 
Fellow	at	the	Institute	of	Political	Science,	Slovak	
Academy	 of	 Sciences,	 Bratislava.	 Since	 2013,	
a  member	 of	 the	 Praesidium	 of	 the	 Slovak	
Academy of Sciences. His research is focused 
on the 20th-century history of Slovakia and 
international relations in the region of Central 
and	Eastern	Europe	since	1989.	The	main	area	
of	 his	 research	 interest	 are	 the	 V4	 countries,	
Russia,	 Ukraine,	 Belarus	 and	 Moldova.	 He	 is	
the author of the monograph Slovak Literature 
and the Power in the second half of the 1950´s 
(Brno	2001)	and	a co-author	of	 the	book	The 
(Dis)integration Power of Central European 
Nationalism. A  Study of the Visegrad Group 
Countries	 (Bratislava	 2015,	 together	 with	
Mateusz Gniazdowski and Ivan Halász). 

Ferenc MISZLIVETZ (b. 1954) is the founder 
and director-general of the Institute of 
Advanced	Studies	Kőszeg	and	a Jean	Monnet	
professor and head of the European Centre 
of	 Excellence	 in	 Kőszeg	 (Hungary).	 He	 is	 an	
academic advisor at the Institute for Political 
Sciences of the Hungarian Academy of Science. 
Appointed	 as	 a  university	 professor	 at	 the	
University of Pannonia. His research interests 
include	democracy	in	theory	and	practice,	civil	
society,	 citizenship,	 regional	 and	 European	
studies,	 Central	 and	 Eastern	 European	
transition,	 globalisation	 and	 sustainability.	 His	
major works include Illusions and Realities: 
The Metamorphosis of Civil Society in a  New 
European Space;	 Közép-Európa a  kapuk 
előtt (Central Europe ante Portas);	Az európai 
konstrukció (The European Construction) and 
(co-ed.) Reframing Europe’s Future: Challenges 
and Failures of the European Construction.

Dragoş PETRESCU (b. 1963) is Professor of 
Comparative Politics and Recent History at the 
Department	of	Political	Science,	University	of	
Bucharest. He has also served as Chairman 
of the Board of the National Council for the 
Study of the Securitate Archives (CNSAS) in 
Bucharest (2010–2018) and Director of the 
Romanian	 Institute	 of	 Recent	 History,	 IRIR	
(2003–2006). His research interests are related 
to the comparative analysis of the communist 
regimes in Central and Eastern Europe and 
the post-1989 transitions to democracy in the 
region,	with	 special	emphasis	on	 transitional	
justice and institutionalisation of memory. 
Among	 many	 others,	 he	 is	 the	 author	 of	
Entangled Revolutions: The Breakdown of 
the Communist Regimes in East-Central 
Europe	 (Bucharest,	 2014)	 and Explaining 
the Romanian Revolution of 1989: Culture, 
Structure, and Contingency	(Bucharest,	2010).	

Adrian POP (b. 1958) is Professor of 
International Relations at the Faculty of Political 
Sciences at the National University of Political 
Science and Public Administration in Bucharest. 
A  former	 Visiting	 Fellow	 at	 the	 Norwegian	
Nobel	 Institute	 in	 Oslo,	 Visiting	 Fulbright	
Scholar	 with	 the	 University	 of	 Maryland,	
College	 Park,	 and	 International	 Research	
Fellow	 with	 the	 NATO	 Defence	 College	 in	
Rome,	he	is	a member	of	various	international	

professional associations and sits on the 
editorial boards of two scholarly journals. He 
has	 published	 a  series	 of	 books	 in	 the	 fields	
of	Cold	War	history,	history	of	historiography,	
international	 relations,	 geopolitics	 as	 well	 as	
security	and	defence	studies	with	a particular	
focus	on	the	Black	Sea	region,	East-Central	and	
South-Eastern Europe. His most recent book 
chapter Long Cycles and Anticipation has been 
published	 in	 Roberto	 Poli	 (ed.),	Handbook of 
Anticipation: Theoretical and Applied Aspects 
of the Use of Future in Decision Making by 
Springer International Publishing in 2019. 

Octavian ROSKE (b. 1956) is Associate 
Professor at the Faculty of Foreign Languages 
and	Literatures,	head	of	the	English	Department	
and director of the Centre for American Studies 
at the University of Bucharest. He is also Senior 
Researcher	 and	 Scientific	 Secretary	 of	 the	
National	Institute	for	the	Study	of	Totalitarianism	
(NIST)	at	the	Romanian	Academy	as	well	as	the	
editor-in-chief of Totalitarianism Archives and 
the general editor of Repressive Mechanisms in 
Romania, 1945–1989. Biographical Dictionary, 
a nine-volume	series	(2001–2011),	and	Romania 
1945–1989. Encyclopedia of the Communist 
Regime. Repression published	 by	 the	 NIST	
(2011–2016).

Bogdana TODOROVA (b. 1969) is Professor 
at the Institute for the Study of Societies and 
Knowledge at the Bulgarian Academy of 
Science. Head of the Department for Social 
Theories,	 Strategies	 and	Prognoses.	Her	 field	
of research is political philosophy (Islam) as 
well as fundamentalism and terrorism. Ms 
Todorova’s	most	recent	book	is	Objectification 
of Islam	(Sofia,	2019).	

Oldřich TŮMA (b. 1950) is Senior Research 
Fellow at the Institute of Contemporary History 
of	 the	 Czech	 Academy	 of	 Sciences,	 Prague,	
formerly (1998–2017) Director of the Institute. 
His original research focus was medieval and 
Byzantine	 history.	 Since	 the	 early	 1990s,	 his	
research has focused on the modern history 
of Czechoslovakia and Central Europe as well 
as the history of the Cold War. His most recent 
book (co-author) is A History of the Czech Lands 
(Prague,	2019).	



1989. Changes and challenges 

Series of international conferences 
in Warsaw, Prague, Berlin, Bratislava, 
Bucharest, Budapest
The	year	1989	saw	the	democratic	revolutions	which	permanently	
changed	 the	 political	 map	 of	 Europe.	 The	 Round	 Table	 and	 the	
following	partially	 free	elections	 in	 Poland,	 fall	 of	 the	Berlin	Wall,	
Velvet	Revolution,	overthrow	of	Nicolae	Ceaușescu	as	well	as	other	
events of 1989 constituted decisive turning points in the process 
of	finally	overcoming	the	order	established	after	the	Second	World	
War.	These	events	influenced	global	politics	and	thus	became	some	
of	the	milestones	of	the	20th	century	history.	The	scope	of	changes	
which were initiated that year was vast and extended well beyond 
politics.	The	fall	of	the	Iron	Curtain	entailed	also	deep	and	abrupt	
economic	transformations,	as	well	as	major	social	and	cultural	shifts	
which	influenced	lives	of	millions	of	people.

Attitudes	 towards	 these	 political,	 social	 and	 economic	 changes,	
which	range	from	glorifying	to	highly	critical,	still	influence	current	
politics	 in	Central	 and	Eastern	Europe.	However,	 so	 far	 there	has	
been relatively few in-depth academic studies devoted to the 
memory practices regarding the 1989 transformations.

On	 the	 30th	 anniversary	 of	 the	 events,	 the	 European	 Network	
Remembrance and Solidarity along with its partners seek to address 
this omission by organizing a series of international conferences 
dedicated	to	the	memory	and	legacies	of	the	year	1989.	The	discussed	
topics	will	include,	but	will	not	be	limited	to:	successes	and	failures	
as	 well	 as	 losers	 and	 beneficiaries	 of	 the	 various	 transformation	
models;	 reconciliatory	 processes	 within	 and	 between	 societies;	
coping	with	 legal,	political,	social,	cultural	and	economic	 legacies	
of	communism;	roles	of	empires	and	international	organizations	in	
overcoming the burden of communism and ways in which these 
changes are present in the memory cultures of the regions.

1989. Transformări și provocări 

Serie de conferințe internaționale 
organizate la Varșovia, Praga, Berlin, 
Bratislava, București, Budapesta
1989	 este	 anul	 revoluțiilor	 democratice	 care	 au	 schimbat	 pentru	
totdeauna	harta	politică	a	Europei.	Masa	Rotundă	și	alegerile	parțial	
libere	care	i-au	urmat	în	Polonia,	căderea	Zidului	Berlinului,	Revoluția	
de	Catifea,	 răsturnarea	 regimului	 lui	Nicolae	Ceaușescu,	precum	și	
celelalte	evenimente	ale	anului	1989	au	constituit	puncte	de	cotitură	
decisive	în	procesul	răsturnării	ordinii	stabilite	după	al	Doilea	Război	
Mondial.	 Aceste	 evenimente	 au	 influențat	 politica	 la	 nivel	 global,	
devenind	repere	ale	istoriei	secolului	XX.	Evantaiul	larg	al	schimbărilor	
inițiate	în	1989	s-a	extins	cu	mult	dincolo	de	spectrul	politic.	Căderea	
Cortinei	de	Fier	a	atras	după	sine	nu	doar	transformări	economice	
profunde	și	abrupte,	dar	și	schimbări	sociale	și	culturale	majore	care	
au	influențat	viețile	a	milioane	de	oameni.

Atitudinile	cu	privire	la	aceste	schimbări	politice,	sociale	și	economice	
variază	de	la	glorificare	până	la	una	foarte	critică,	și	încă	influențează	
politica	actuală	a	Europei	Centrale	și	de	Est.	Cu	toate	acestea,	până	
acum	 au	 fost	 scrise	 destul	 de	 puține	 studii	 academice	 detaliate	
dedicate	practicilor	memoriei	cu	privire	la	transformările	anului	1989.

La	 cea	 de-a	 30-a	 aniversare	 a	 evenimentelor,	 Rețeaua	 Europeană	
Memorie	și	Solidaritate	împreună	cu	partenerii	săi	încearcă	să	remedieze	
această	 omisiune	 organizând	 o	 serie	 de	 conferințe	 internaționale	
dedicate	 memoriei	 și	 moștenirii	 anului	 1989.	 Temele	 discutate	 vor	
include	 (fără	 a	 se	 limita	 la	 acestea):	 succesele	 și	 eșecurile,	 perdanții	
și	 beneficiarii	 diferitelor	 modele	 de	 transformare;	 procesele	 de	
reconciliere	din	cadrul	societății	și	dintre	societăți;	gestionarea	moștenirii	
juridice,	politice,	sociale,	culturale	și	economice	a	comunismului;	rolul	
imperiilor	 și	 al	 organizațiilor	 internaționale	 în	 depășirea	 moștenirii	
împovărătoare	a	 comunismului	 și	modurile	 în	 care	aceste	 schimbări	
sunt prezente în memoria culturilor din aceste regiuni.



Ziua 1: Marți, 19 noiembrie 

10:00–10:30		 Primirea	și	înregistrarea	participanților
10:30–11:00		 Deschiderea	conferinței

11:00–11:45   Keynote Lecture 
	 	Alina	Bârgăoanu,	Provocări la adresa ordinii liberale după 1989:  

răspunsul din Europa central-răsăriteană.

12:00–13:30  Prima sesiune / Primul panel
 Sfârșitul Războiului Rece și căderea comunismului în Europa

	 Moderatori:	Florin	Abraham	și	Ion	M.	Ioniță
 	•		Adrian	Pop,	Rolul factorilor geopolitici în căderea comu 

 nismului în țările Europei central-răsăritene.
 	•		Ferenc	Miszlivetz,	Căderea comunismului în Ungaria.
 	•		Anthony	Kemp-Welch,	1989: paradigma poloneză.

13:30–13:45 Dezbateri
13:45–14:30	Pauză	de	prânz

14:30–16:00  Panelul al II-lea
 	•		Michael	Gehler,	Sfârșitul regimului comunist 
  în Republica Democrată Germană.
 	•		Oldřich	Tůma,	Prăbușirea comunismului în Cehoslovacia  

 (perspectiva cehă).
 	•		Peter	Jašek,	Colapsul comunismului în Cehoslovacia   

 (viziunea slovacă).

16:00–16:15  Dezbateri
16:15–16:30  Pauză	de	cafea

16.30–18.00  Panelul al III-lea
	 Moderatori:	Octavian	Roske	și	Adrian	Pop
 	•		Jordan	Baev,	Căderea comunismului în Bulgaria.
 	•		 	Dragos	Petrescu,	Prăbușirea comunismului în România 

(dimensiunea internațională).
 	•		 	Constantin	Hlihor,	Revoluția Română din Decembrie 1989 

(componenta internă).

18:00–18:15  Dezbateri

18:30–19.30  A doua sesiune/Primul panel
 Tranziția la democrație și economia de piață.  
 Provocările populismului 
 	•		Mihail	E.Ionescu,	Rolul factorilor geopolitici în tranziția  

 spre democrație în țările Europei Centrale și de Est.

Ziua 2: Miercuri, 20 noiembrie

9:00–10:45  Panelul al II-lea
	 Moderatori:	Ana-Maria	Cătănuș	și	Peter	Jašek
 	•		 	Attila	Antal,	Neoliberalizare și democratizare?  

Tranziția politică și economică în Ungaria.
 	•		 	Łukasz	Kamiński,	Principalele elemente ale tranziției 

politice și economice în Polonia.
 	•		 	Daniela	Kolenovská,	Trenduri ale tranziției politice  

și economice în Republica Cehă.
 	•		 	Juraj	Marušiak,	Slovacia: caracteristici ale tranziției 

politice și economice.

10:45–11:00  Dezbateri
11:00–11:15		 Pauză	de	cafea

11:15–13:00  Panelul al III-lea
 	•		 	Bogdana	Todorova,	Bulgaria: direcții și rezultate 
  ale tranziției politice și economice.
 	•		 	Daunis	Auers,	De la Uniunea Sovietică la Uniunea Europe-

ană: un sfert de secol al tranziției politice și economice în 
Statele Baltice (Estonia, Letonia, Lituania).

 	•		 	Dan	Dungaciu,	Principalele trăsături ale tranziției politice 
și economice în Republica Moldova.

 	•		Florin	Abraham, Labirintul tranziției în România.

13.00–13.15  Dezbateri

13:15–13:30		 Sfârșitul	conferinței

Conferința 



Florin ABRAHAM	 (n.	 1975)	 este	 istoric/
politolog	și	lector	universitar	în	Științe	Politice	
la	Facultatea	de	Comunicare	a Școlii	Naționale	
de	 Studii	 Politice	 și	 Administrative	 (SNSPA)	
și	 cercetător	 principal	 în	 cadrul	 institutului	
Național	pentru	Studiul	Totalitarismului.	A fost	
Membru	 al	 Colegiului	 Consiliului	 Național	
pentru	Studierea	Arhivelor	Securității	(CNSAS)	
din	 București	 (2012–2018).	 În	 2016,	 a  primit	
diploma	 Meritul	 Academic,	 cea	 mai	 înaltă	
distincție	 științifică	 acordată	 de	 Academia	
Română.	Florin	Abraham	este	reprezentantul	
României	 în	 Consiliul	 Director	 al	 Rețelei	
Europene	Memorie	 și	 Solidaritate	 din	 2014.	
Este	autorul	a patru	cărți,	dintre	care	cea	mai	
recentă	este	Romania since the Second World 
War: A Political, Social and Economic History 
(Bloomsbury	Academic,	2017).

Attila ANTAL	(n.	1985)	este	politolog,	lector	
universitar	(Facultatea	de	Drept	a Universității	
Eötvös	 Loránd)	 și	 coordonator	 (Institutul	 de	
Istorie	Politică	–	Grupul	de	Cercetări	în	Teorie	
Socială).	Domenii	de	 cercetare:	populism	 și	
democrație,	 teorie	 socială	 și	 critică,	 teoria	
democrației,	 bio-politică,	 gândire	 politică	
(verde),	 constituționalism,	 istorie	 politică,	
justiției	 climatică	 și	 de	 mediu.	 Cea	 mai	
recentă	 carte	 publicată	 este	 The Rise of 
Hungarian Populism: State Autocracy and the 
Orbán Regime (Emerald	Publishing,	2019).

Daunis AUERS	 (n.	 1969)	 este	 conferențiar	
universitar	de	politică	comparată	la	Universitatea	
Letoniei,	 Director	 al	 think-tank-ului	 Certus	 și	

președinte	 al	 Asociației	 pentru	 Dezvoltarea	
Studiilor	Baltice.	A studiat	 la	London	School	of	
Economics	 și	 University	 College	 din	 Londra	
și	 a  fost	 bursier	 Fulbright	 la	 Universitatea	 din	
California,	 Berkeley	 și	 cercetător	 al	 Fundației	
Baltico-Americane pentru Libertate în cadrul 
Wayne	 State	 University	 din	 Detroit,	 Michigan.	
Domeniile sale de cercetare includ partidele 
politice	 ale	 dreptei	 radicale	 și	 populiste,	
europenizarea,	 alegerile	 și	 referendumurile.	
Cea	 mai	 recentă	 carte	 publicată	 este	 The 
Government and Politics of the Baltic States: 
Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st Century 
(Palgrave	Macmillan,	2015).

Jordan BAEV (n. 1954) este profesor de istorie 
universală	și	cercetător	principal	în	domeniul	
studiilor	de	securitate	la	Colegiul	Național	de	
Apărare	 Rakovski,	 dar	 și	 profesor	 asociat	 la	
Universitatea	din	Sofia. A beneficiat	de	burse	
de cercetare la Woodrow Wilson International 
Center	for	Scholars	și	US	Institute	of	Peace	din	
Washington	DC,	Institutul	Nobel	din	Oslo	etc.	
În	perioada	2000–2005,	profesorul	Baev	a fost	
membru	 al	 Comisie	 Internaționale	 pentru	
Războiul	 Rece,	 ales	 de	 Adunarea	 Generală	
a  Comitetului	 Internațional	 pentru	 Științe	
Istorice	din	Paris.	În	2015	a fost	ales	pentru	un	
mandat de cinci ani de membru al Comitetului 
Bibliografic	al	Comisiei	Internaționale	de	Istorie	
Militară.	În	ultimii	douăzeci	de	ani,	Jordan	Baev	
a fost	invitat	ca	reprezentant	al	Bulgariei	la	multe	
proiecte	internaționale	de	cercetare	organizate	
de	instituții	academice	din	Statele	Unite,	Elveția,	
Germania,	 Polonia,	 Marea	 Britanie,	 China,	

Olanda,	Grecia,	Brazilia,	Coreea	de	Sud	și	alte	
țări.	Profesorul	Baev	este	autorul	a peste	300	
de	publicații,	apărute	în	paisprezece	limbi	din	
23	de	țări	ale	Europei,	Asiei,	Americii	de	Nord	și	
de	Sud;	printre	ele	se	numără	zece	monografii	
și	douăsprezece	volume	documentare,	privind	
istoria	 diplomației,	 politică,	 istoria	 militară	 și	
a  serviciilor	 de	 informații,	 dar	 și	 terorismul	
internațional,	menținerea	păcii	și	relațiile	civile-
militare.

Alina BÂRGĂOANU (n.1974) este profesor 
universitar,	decan	al	Facultăţii	de	Comunicare	
și	Relaţii	Publice	din	Școala	Națională	de	Studii	
Politice	 și	 Administrative.	 A  fost	 cercetător	
invitat	la	Center	for	European	Studies,	Harvard	
University	și	este	expert	în	cadrul	Grupului	la	
nivel	 înalt	 pentru	 combaterea	 știrilor	 false	
(Comisia	 Europeană).	 De	 asemenea,	 este	
Președinte	 al	 Consiliului	 de	 Administrație	
al Institutului European din România. Este 
fondator al Center for EU Communication 
Studies,	SNSPA	și	al	revistei	online	Convorbiri	
Europene	 (www.convorbirieuropene.ro)	 și	
a  fost	 bursier	 Fulbright	 (2001–2002). Carte 
recentă:	#FAKENEWS – noua cursă a înarmării 
(București,	2018).	

Ana-Maria CĂTĂNUŞ (n. 1977) este istoric 
și	 cercetător	 principal	 la	 Institutul	 Național	
pentru	Studiul	Totalitarismului;	coordonator	de	
proiecte	al	Centrului	de	Studii	Ruse	și	Sovietice	
“Florin	Constantiniu”.	În	2016	a primit	premiul	
“Nicolae	 Bălcescu”	 al	 Academiei	 Române	
pentru	 monografia	 Vocaţia libertăţii. Forme 
de disidenţă în România anilor 1970–1980 
(București,	 2014).	 Domenii	 de	 cercetare:	
istoria	 comunismului,	 istoria	 intelectualității,	
disidența	 în	 România,	 Uniunea	 Sovietică	 și	
Europa	 central-răsăriteană,	 studiul	 instituțiilor	
represive	în	regimul	comunist.	Cea	mai	recentă	
carte	a este	Mihai	Botez,	Lumea a doua și alte 
scrieri din anii disidenţei solitare, 1979–1987 
(București,	2019).

Dan DUNGACIU (n. 1968) este profesor 
universitar	 la	 Facultatea	 de	 Sociologie	 și	
Asistență	 Socială	 a  Universității	 București	 și	
Director	al	Institutului	de	Științe	Politice	și	Relații	
Internaționale	 al	 Academiei	 Române	 (ISPRI).	
Este coordonatorul programului de Master în 
Studii	 de	 Securitate	 și	 Analiză	 a  Informațiilor	

la	 Universitatea	 din	 București.	 În	 2010,	
a  fost	 consilier	 prezidențial	 pentru	 integrare	
europeană	al	președintelui	Republicii	Moldova.	
A  fost	 implicat	 și	 a  coordonat	 numeroase	
proiecte	naționale	și	internaționale.	Este	autorul		
a  	 zeci	 	 de	 	 studii	 	 de	 	 specialitate,	 	 rapoarte		
de	 	 specialitate	 și	 peste	 	 25	 	 de	 volume	 de		
profil,		printre		cele		mai		recente		numindu-se:	
Basarabia  e  România? Dileme identitare și (geo)
politice în R. Moldova	 (2011),	Elemente pentru 
o teorie a națiunii și naționalismului	(2012),	Șapte	
teme	 fundamentale	 pentru	 România	 (2014),	
Enciclopedia de Relații Internaționale (2015).

Michael GEHLER (n. 1962) este director 
al	 Institutului	 de	 Istorie	 al	 Universității	 din	
Hildesheim	 și	 Coordonator	 Jean-Monnet	
(din	 2006),	 dar	 și	 membru	 corespondent	 al	
Academiei	 de	 Științe	 a  Austriei	 din	 Viena.	
Cercetările	 sale	 pun	 accentul	 pe	 istoria	
Tirolului	și	a Tirolului	de	Sud,	 istoria	Austriei,	
Europei	 și	 imperiilor,	 relațiile	 internaționale,	
cu	 un	 accent	 special	 asupra	 integrării	
europene	 și	 cooperării	 transnaționale	 între	
partidele	 politice.	 Lunga	 listă	 a  publicațiilor	
dale include Transnational party cooperation 
of the European Christian Democrats and 
Conservatives. Coopération transnationale des 
partis démocrates-chrétiens et conservateurs 
en Europe. Documents 1965–1979,	2	volume	
(editată	de	Marcus	Gonschor,	Hinnerk	Meyer	
și	 Hannes	 Schönner,	 2018);	 Europe and 
German Unity. Observations, Decisions and 
Consequences	 (editată	 de	 Maximilian	 Graf,	
Göttingen,	 2017);	 The Revolutions of 1989. 
A Handbook	(editată	de	Wolfgang	Mueller	și	
Arnold	Suppan,	Viena,	2015).	

Constantin HLIHOR (n.1955)	 este	 istoric,	
profesor	universitar	și	cercetător	 la	 Institutul	
Revoluției	Române	din	Decembrie	1989.	Este	
specializat	în	istoria	secolului	XX,	în	principal	
asupra	aspectelor	militare	și	geopolitice.	Este	
membru	 în	 numeroase	 consilii	 științifice	 și	
organizații	profesionale.	Este	Doctor	Honoris	
Causa	al	Universităţii	„Ovidius”	din	Constanţa.	
Carte	recentă:	Revoluție și tranziție la români 
într-un secol scurt. 1918–1989	 (București,	
2017).  

Mihail E. IONESCU	 (n.	 1949)	 este	 istoric,	
cercetător	principal	și	Director	al	 Institutului	

Paneliști



de	Studii	Politice	de	Apărare	și	Istorie	Militară	
(ISPAIM)	 în	 cadrul	 Ministerului	 Apărării	
Naționale.	Domenii	de	interes:	istorie	militară,	
relații	internaționale	și	diplomația	Războiului	
Rece,	 dinamica	 securității	 regionale.	 Cea	
mai	 recentă	carte	publicată	este	România și 
revoluţia din Rusia (1916–1919): note pentru 
o sinteză istoriografică.	Vol.	I,	București,	2018.

Ion M. IONIȚĂ	 (n.	 1963)	 este	 jurnalist,	
redactor-șef	al	revistei	Historia	și	senior-editor	
al cotidianului Adevărul,	 ambele	 publicații	
ale Adevărul	 Holding,	 unul	 dintre	 cele	 mai	
importante	 grupuri	 de	 presă	 din	 România.		
Activitatea	 sa	 privește	 în	 special	 domeniile	
legate	de	 istorie	și	politică,	este	autorul	a mii	
de	articole,	publicist	și	editor	de	ziare	și	reviste,	
de	 asemenea	 moderator	 și	 gazdă	 pentru	
numeroase emisiuni de dezbatere transmise 
pe	posturile	de	radio	și	televiziune.

Peter JAŠEK (n. 1983) este director al 
Departamentului	 de	 Cercetare	 ltiințifică	 al	
Institutului	 Memoriei	 Națiunii	 din	 Bratislava.	
Cercetarea	 sa	 este	 axată	 pe	 istoria	 Slovaciei	
în	 secolul	 XX,	 în	 special	 al	 Doilea	 Război	
Mondial,	anul	1968	în	Slovacia,	perioada	așa-
numitei	 normalizării	 (anii	 ‚70	 și	 ‚80),	 căderea	
regimului	comunist	din	Slovacia	și	activitățile	
exilului	 politic	 slovac	 în	 anii	 ‚70	 și	 ‚80.	 Este	
editor	 al	mai	multor	 publicații	 de	 conferință	
și	autorul	unor	lucrări	publicate	în	Slovacia	și	
în	străinătate,	 în	special	 în	 revista	Memory of 
Nation.	 Este	 coautorul	 mai	 multor	 expoziții	
bazate	pe	istoria	modernă	a Slovaciei	(inclusiv	
expoziții	 despre	 căderea	 comunismului,	
demonstrația	cu	lumânări	din	1988,	momentul	
August	1968	sau	rezistența	anticomunistă	din	
Slovacia).	Cea	mai	recentă	carte	a sa	este	Vasil 
Biľak. Trator or collaborator?	(Bratislava,	2017)	

Łukasz KAMIŃSKI	 (n.	 1973)	 este	 istoric,	
specializat	 în	 istoria	 comunismului	 și	
a  rezistenței	anticomuniste.	Este	conferențiar	
universitar	la	Universitatea	din	Wrocław.	Între	
2000	 și	 2016,	 a  activat	 în	 cadrul	 Institutului	
Naționale	al	Memoriei,	 iar	 între	2011	și	2016	
a fost	președintele	acestei	instituții.	Din	2017,	
este	președinte	al	Platformei	Europene	pentru	
Memorie	 și	 Conștiință.	 Co-editor	 (împreună	
cu Grzegorz Waligóra) al istoriei sindicatului 
Solidaritatea	(în	6	volume,	2010).

Anthony KEMP-WELCH (n. 1949) este lector 
emerit	 în	 istorie	 al	 Universității	 East	 Anglia	
din	 Marea	 Britanie.	 A  îndeplinit	 funcții	 de	
cercetător	 în	cadrul	universităților	din	Oxford,	
Harvard,	 Moscova	 și	 Cambridge.	 Cercetător	
al	 arhivelor	 staliniste	 din	 perioada	 sovietică	
și	analist	al	istoriei	Europei	de	Est	după	1944.	
Printre	 cărțile	 sale	 se	 numără	 Stalin and the 
Literary Intelligentsia, 1928-39	(1991)	și	Poland 
under Communism: A Cold War History (2008).

Daniela KOLENOVSKÁ (n. 1976) este 
cercetător	la	Institutul	de	Istorie	Contemporană	
al	Academiei	de	Științe	a Cehiei	și	conferențiar	
universitar	 la	 Facultatea	 de	 Științe	 Sociale	
a Universității	Carol	din	Praga.	Domeniul	său	de	
studiu	include	istoria	Rusiei/Uniunii	Sovietice	și	
afacerile	 externe	 (cu	 accent	 pe	 relațiile	 Rusiei	
și	 Uniunii	 Sovietice	 cu	 Europa	 Centrală	 și	
Cehoslovacia	 /	 Cehia).	 Este	 interesată	 în	mod	
special de strategia de soft power	 a  Rusiei	 și	
Uniunii	 Sovietice.	 În	 acest	 context,	 ea	 studiază	
politicile	Moscovei	în	cadrul	Mișcării	Comuniste	
Internaționale	 și	 politica	 sovietică/rusă	 în	
domeniul	 istoriei	 (inclusiv	 concepte	 filosofice	
ruse	asupra	istoriei	Rusiei	și	 istoriei	universale).	
Cea	mai	 recentă	 publicație	 a  sa	 este	 articolul	
“Sino-Czechoslovak cooperation on agricultural 
cooperatives: the twinning project” în Cold War 
History.	Vol.	18	(2018),	nr.	3.

Juraj MARUŠIAK (n. 1970) este	 cercetător	
principal	 la	 Institutul	 de	 Științe	 Politice	 al	
Academiei	Slovace	de	Științe	din	Bratislava. 
Din	 2013,	 este	 membru	 al	 Prezidiului	
Academiei	Slovace	de	Științe.	Cercetarea	sa	
se	 axează	 pe	 istoria	 Slovaciei	 în	 secolul	 XX	
și	relațiile	internaționale	în	regiunea	Europei	
Centrale	și	de	Est	începând	cu	1989.	Printre	
domeniile	 sale	 de	 interes	 se	 numără	 țările	
Grupului	 de	 la	 Vișegrad,	 Rusia,	 Ucraina,	
Belarus	și	Moldova.	Este	autorul	monografiei	
Slovak Literature and the Power in the second 
half of the 1950´s	 (Brno	 2001)	 și	 coautor	 al	
cărții	 The (Dis)integration Power of Central 
European Nationalism. A  Study of the 
Visegrad Group Countries	 (Bratislava	 2015,	
împreună	 cu	 Mateusz	 Gniazdowski	 și	 Ivan	
Halász). 

Ferenc MISZLIVETZ (n. 1954) este fondator 
și	 director	 general	 al	 Institutului	 de	 Studii	

Avansate	din	Kőszeg	și	profesor	Jean	Monnet	
și	 șef	al	Centrului	European	de	Excelență	din	
Kőszeg	 (Ungaria).	 Este	 consilier	 academic	
la	 Institutul	 de	 Științe	 Politice	 al	 Academiei	
Ungare	 de	 Științe	 și	 profesor	 universitar	 la	
Universitatea Pannonia. Printre subiectele sale 
de	cercetare	se	 	numără	democrația	 în	teorie	
și	practică,	 societatea	civilă,	 cetățenia,	 studiile	
regionale	și	europene	tranziția,	globalizarea	și	
sustenabilitatea	 în	 Europa	 Centrală	 și	 de	 Est.	
Principalele	 sale	 lucrări	 includ	 Illusions and 
Realities: The Metamorphosis of Civil Society in 
a New European Space;	Közép-Európa a kapuk 
előtt (Central Europe ante Portas);	Az európai 
konstrukció (The European Construction) 
și	 (coeditor)	 Reframing Europe’s Future: 
Challenges and Failures of the European 
Construction.

Dragoș PETRESCU (n. 1963) este profesor 
de	 politici	 comparate	 și	 istorie	 recentă	 la	
Facultatea	 de	 Științe	 Politice	 a  Universității	
din	București.	De	asemenea,	a fost	Președinte	
al	 Colegiului	 Conciliului	 Național	 pentru	
Studierea	 Arhivelor	 Securității	 (CNSAS)	
din	 București	 (2010–2018)	 și	 Director	 al	
Institutului	 Român	 de	 Istorie	 Recentă,	 IRIR	
(2003–2006).	 Cercetările	 sale	 sunt	 legate	 de	
analiza	 comparativă	 a  regimurilor	 comuniste	
din	Europa	Centrală	și	de	Est	și	de	 tranzițiile	
la	democrație	din	regiune	după	1989,	cu	un	
accent	 special	 asupra	 justiției	 de	 tranziție	 și	
instituționalizării	memoriei.	Printre	altele,	este	
autorul	 cărților	 Entangled Revolutions: The 
Breakdown of the Communist Regimes in East-
Central Europe	(Bucharest,	2014)	și Explaining 
the Romanian Revolution of 1989: Culture, 
Structure, and Contingency	(București,	2010).	

Adrian POP (n. 1958) este profesor de 
relații	 internaționale	 la	 Facultatea	 de	 Științe	
Politice	a Școlii	Naționale	de	Studii	Politice	și	
Administrative	 (SNSPA)	 din	 București.	 A  fost	
cercetător	 invitat	 la	 Institutul	Nobel	din	Oslo,	
cercetător	 invitat	 Fulbright	 la	 Universitatea	
din	 Maryland,	 College	 Park,	 și	 cercetător	
internațional	 invitat	 la	Colegiul	NATO	pentru	
Apărare	din	Roma.	Este	membru	în	numeroase	
asociații	internaționale	și	în	consiliile	editoriale	
a două	reviste	de	cercetare.	A publicat	o serie	
de	cărți	 în	domeniul	 istoriei	Războiului	Rece,	
istoriei	 istoriografiei,	 relațiilor	 internaționale,	

geopoliticii,	 dar	 și	 a  securității	 și	 studiilor	
de	 apărare,	 cu	 accent	 asupra	 regiunii	 Mării	
Negre,	Europei	Centrale	și	de	Est	 și	Europei	
de	Sud-Est.	 	Cea	mai	 recentă	publicație	a sa	
este un capitol din cartea Long Cycles and 
Anticipation	în	Roberto	Poli	(ed.),	Handbook of 
Anticipation: Theoretical and Applied Aspects 
of the Use of Future in Decision Making 
apărută	 la	 Springer	 International	 Publishing	
în 2019.

Octavian ROSKE	 (n.1956)	 este	 cercetător	
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