
 
 

        
 Înscr ier i    la    Univers itatea    de   Vară    Bucium 
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   Perioada desfășurării: sâmbătă, 22 iulie - duminică, 6 august 2017 

   Organizatori: Asociația RPER, în parteneriat cu OAR Alba și cu sprijinul financiar al AFCN  

   Locul desfășurării: comuna BUCIUM, jud. Alba (lângă ROȘIA MONTANĂ) 

Locuri cursanţi: 10-12 (4-5 arhitectură,  3 urbanism-peisagistică - de preferință anii IV-VI,                  
masteranzi sau doctoranzi, 1 științe politice antropologie/sociologie și 2-3 geografie)                        

Scopul: studierea, protejarea şi promovarea patrimoniului  cultural al comunei Bucium (30 sate și 
cătune), în echipe multidisciplinare de cursanţi şi îndrumători  

Activităţi practice: de teren, relevee de arhitectură și fotografii aferente proiectului de restaurare  
a unui monument istoric și proiectului de reabilitare a unei case tradiționale, studiu de peisaj 
cultural, studiu turistic  

Activităţi teoretice/didactice: în sala de lucru, prelucrarea, finisarea informațiilor culese, în 
vederea organizării expoziției de la închiderea oficială a UdV Bucium și a editării lor în „CAIET V. 
Patrimoniu rural Bucium”,  conferinţe şi dezbateri  

Ateliere:  
  °Proiect de restaurare Monument istoric: Troiţa episcopului Andrei Şaguna din satul Izbita 
  °Proiect de reabilitare a casei „Ovidiu Bârlea” în vederea  valorizării sale muzeale  
  °Studiu de peisaj cultural minier pentru situl arheologic Boteș-Corabia şi pentru Valea Negrilesii 

°Studiu turistic (promovarea valorilor identificate în cadrul celor 6 ediţii ale UdV Bucium, prin iniţierea               
unor trasee şi a unei reţele de servicii turistice oferite de localnici) 

   °Inițiere în tehnica fotografiei panoramice 360° și a turului virtual                   

               

 



 

  

  Îndrumători UdV Bucium 2017: 

                Iozefina Postăvaru - istoric de artă, cercetător științific Institutul Național al Patrimoniului 
Gabriel Panasiu - lect. dr. arh. Facultatea de Arhitectură - Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism “Ion Mincu” București (FA-UAUIMB) 
Codina Dușoiu - conf. dr. arh. FA-UAUIMB   
Mihaela Lazar - asist. univ. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior-UAUIMB    
Veronica Gancev - arh., RPER 

   Mihaela Hărmănescu - lect. dr. arh. Facultatea de Urbanism-UAUIMB 
   Iulia Floroiu - asist. univ. drd. arh. urb. peisag.  FU-UAUIMB 

                  Andrada Eftime - asist. univ. drd. arh. urb. peisag. FU-UAUIMB 
                Cristina Bolog - lect. dr. geogr. Facultatea de Geografie - Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

    Emilian Săvescu - fotograf  
                Specialiști în conservare-restaurare ai Complexului Muzeal „ASTRA” Sibiu                

   Printre invitații ce vor susține conferințe:  

   Ştefan Măncuilescu - prof. arh. „Ecole de Chaillot”,  arhitect-șef Monumente Istorice în Franța  
                Horia Ciugudean - conf. dr. arhg., membru al Institutului German de Arheologie 
                Ioana Bogdan-Cătăniciu - dr. arhg., cercetător științific I 

   Damiana Oțoiu - lect. dr. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București 
   Specialiști și experți în domeniul Patrimoniului Cultural 

                Responsabil cursanţi şi logistică: arh. Dragoş Băbeanu 
                Responsabil financiar: economist Maria Banu 

  Coordonator: ing. Ștefana Bianu, președinte RPER-Franța 
Președinte RPER-Romania: dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu  
Condiţii de participare : Organizatorii se obligă să asigure logistica activităților practice și didactice, a            
cazării la pensiune, transportului cu microbuzul Bucureşti-Bucium-București, precum și la demersurile 
necesare pentru ca participarea la UdV să fie recunoscută ca practică în cazul solicitării cursanților. 

Cursanții se obligă să-şi asigure transportul până la locurile de plecare a microbuzelor şi să suporte   
costurile asigurării medicale și al taxei de înscriere de 400 lei (100 lei la confirmarea admiterii din 
partea RPER și 300 lei la începerea UdV). 

                Cursanții sunt rugați să vină cu laptop şi aparat de fotografiat propriu 

                Programul detaliat va fi anunţat candidaților selecționați. Vezi aici raportul UdV 2015: 
   http://www.imagofactory.ro/event/rper/udv_bucium/Universitatea_de_Vara_-_Bucium_2015/Index.html  

Publicarea rezultatelor UdV 2017 se va face în „Caiet V. Repertoriu rural  Bucium”, cu menționarea   
numelui autorilor. Vezi ediţiile anterioare: http://rper.ro/publicatii.php 

Contact RPER:  Vă rugăm să trimiteţi Fişa de înscriere ataştă acestui anunţ, completată digital, ca şi   
eventualele întrebări, la toate cele 3 adrese de mai jos: 

                RPER: rper.roamania@yahoo.com 
                Dragoş Băbeanu: babeanueugen@yahoo.com 
                Ştefana Bianu: stefanabianu2002@yahoo.com 

 
                Termene: 20 iunie 2017 : transmiterea Fişei de înscriere completată 

        25 iunie 2017 : afişarea listei cursanţilor selecţionaţi  
        30 iunie 2017: plata primei tranşe a taxei şi afişarea  programului UdV detaliat 

                www.rper.ro 
                www.facebook.com/asociatia.rper 
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       Universitatea   de   Vară   Bucium (UdV) 
     e d i ț i a  a  V I - a ,  2 0 1 7  

                    Fişă de înscriere  

    

NUME, PRENUME:  

Data de naștere:  

Adresa poștală:  

Adresa e-mail:  

Tel. mobil: 

Studii (universitate, facultate, an de studiu):  

Doctorat/Masterat, prof.  îndrumător:  

Tema de doctorat/masterat:  

Absolvent, anul, facultatea: 

Recomandat de către: 

Participare la  edițiile anterioare UdV Bucium: 

Motivația participării:  

 

 

Experiențe anterioare în domeniul patrimoniului (participare la alte școli de vară, 
workshop-uri); 

Confirmați disponibilitatea de participare pentru întreaga perioadă a UdV: 

De unde ați aflat de UdV-Bucium: 

Limbi străine:  

Hobby:  

Data completării fişei: 

Semnătura candidatului: 


