
 

                                                           

 

 

 

 

 

Către Asociația IRIS Research din Arad, 

  

În atenția Doamnei Claudia Toma, Director  

 

 

Stimată Doamnă Director, 

 

Universitatea de Vest din Timișoara are plăcerea de Vă invita să participați la 

workshopul La pas cu strămoșii, activitate în cadrul proiectului Healthy Traditions – Science 

for Next Generation (eMS ROHU 285), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul 

Programului Interreg V-A România-Ungaria. Proiectul este implementat de Asociația 

„Iris Research” din Arad, în calitate de beneficiar și de Universitatea de Vest din 

Timișoara și Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Gyula, în calitate de parteneri. 

Evenimentul la care Vă invităm va avea loc joi, 10 octombrie 2019, cu începere de la ora 

14:00 la sediul Universității de Vest din Timișoara, incinta principală a instituției, bd. 

Pârvan nr. 4, (etajul II al clădirii). 

 

Atașat se regăsește agenda evenimentului. 

 

 

 

Prof. Dr. Otilia Hedeșan 

 (manager executiv proiect) 

 
 

  



 

                                                           

 

 

 

 

Agenda workshopului La pas cu strămoșii (Walking witth our ancestors) 

Timișoara, joi, 10 octombrie 2019 

 

 

Universitatea de Vest, sala 223 

 

14.00 – 15.00 

Masă rotundă moderată de Diana Mihuț și Mihaela Bucin 

• Proiectul Healthy Traditions – Science for Next Generation (eMS ROHU 285): 

Strămoșii. Care strămoși? Terenuri, tradiții, arhive  

 

15.00 – 15.30: Pauză de cafea 

 

15.30 – 17.00 

• Otilia Hedeșan, (Re)cunoașterea arhivelor. Analiză de caz: colecția Foaia românească 

(1951 – 2018) 

• Monica Vlad, Pâinea de ieri și de azi. Narațiuni despre privațiune și belșug 

• Corina Popa, „Unde curge lapte și miere” sau manipularea unor imagini utopice în 

discursul oficial despre satul socialist 

 

Café Spinoza Timișoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 17 

 

17.30: Performance, pornind de la tema: Pachetul (în baza cercetărilor de teren din cadrul 

proiectului RoHu – TSH, cu participarea grupului de muzici tradiționale al UVT): 

• Selecție de texte și montaj vizual asigurat de Ioana Dorobanțu – Gordon și Alina 

Negru 

• Sunet asigurat de ansamblul de muzici tradiționale al UVT, condus de Lucian 

Roșca  

 

 

 


