CURRICULUM VITAE

NUMELE:

CRĂCIUN IANCU BOGDAN

DATA şi LOCUL NAŞTERII:

17.05.1961, Cluj-Napoca

STUDII:

- studii medii:
1968-1980 - Liceul „George Coşbuc” din ClujNapoca
- studii superioare:
1. 1981-1985 - Facultatea de Fizică a UBB din
Cluj-Napoca (lucrarea de diplomă: „Studiul parametric al procesului de fotodisociere în câmp
laser a compusului CF2HCl”);
2. 1991-1996 - Institutul Academic
Internaţional MEDO din Kerkrade/Olanda
(lucrarea de licenţă: „Die Ehre unseres
Geschlechts”);
3. 2000-2002 – Masteratul de Socioantropologie istorică din cadrul Facultăţii de
Istorie-Filosofie, UBB;
4. 2003-2010 – Doctoratul în Istorie cu teza
„Evoluţia populaţiei săseşti din Transilvania în
epoca modernă”, UBB.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

1. 1985-1988 - profesor stagiar la Şcoala generală
Mileanca/Botoşani;
2. 1988-1990 - fizician la Institutul de Cercetare şi
Proiectare, Cluj-Napoca;
3. 1990-1991 - profesor la Liceul „George Bariţiu”,
Cluj-Napoca;
4. din 1 octombrie 1996 – bibliotecar la
departamentul „Colecţii speciale” al Filialei ClujNapoca a Bibliotecii Academiei Române;

APTITUDINI:

- posed cunoştinţe în domeniul operarii pe
calculator – editare de text şi lucru cu baze de date
- cunosc bine limbile germană şi engleză şi
satisfăcător limba franceză

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE:
• „The Transylvanian Saxon Community of Şaeş (Mureş County) in the 19th Century”, în
Transylvanian Review IX (2000) p. 40-57.
• „Aspecte privind statutul femeii în comunitatea săsească din Şaeş (secolul al XIX-lea)”, în
Cosma, Ghizela, Magyari-Vincze, Enikő şi Pecican, Ovidiu, Prezenţe feminine. Studii despre
femei în România. Editura Fundaţiei Desire, Cluj-Napoca, 2002, p. 335-346. ( =Studii feministe,
1)
• „Leon Battista Alberti sau ezitările Renaşterii”, în Biblioteca şi Cercetarea XXIII (2002) p.
79-87.
• „Comunitatea săsească din Şaeş (jud. Mureş) în secolul al XIX-lea. Contribuţii de demografie
istorică”, în Bolovan, Ioan (coord.), Transilvania în epocile modernă şi contemporană. Studii de
demografie istorică. Cluj-Napoca, 2002, p. 70-110.
• „Imagini ale familiei şi ale femeii în calendarele săseşti de la începutul secolului al XX-lea”,
în Bolovan, Ioan (coord.), Transilvania în epocile modernă şi contemporană. Studii de
demografie istorică. Cluj-Napoca, 2002, p. 172-190.
• Consignatio statistico topographica singulorum in Magno Principatu Transylvaniae. ClujNapoca, 2003. (împreună cu Ioan Bolovan)
• „Familia săsească între ideologie şi demografie”, în Caiete de antropologie istorică II (2003)
p. 69-88.
• „The Saxon family between ideology and demography”, în Transilvanian Review, vol. XII,
nr. 4, 2003.
• „Dinamica populaţiei săseşti din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi
începutul celui de-al XX-lea”, în Bolovan, Sorina Paula, Bolovan, Ioan, Pădurean, Corneliu
(coord.), Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, Cluj-Napoca, 2005, p.
13-87.
• „Civilizaţie urbană şi comportament demografic. Comunitatea luterană din oraşul Cluj în
secolul al XIX-lea”, în Bolovan, Ioan şi Pădurean, Corneliu (coord.), Populaţie şi societate. Studii
de demografie istorică a Transilvaniei. Cluj-Napoca, 2003, p. 110-121.
• „Aspecte demografice şi sociale ale evoluţiei populaţiei urbane săseşti între Revoluţia
Paşoptistă şi Primul Război Mondial”, în Anuarul Şcolii Doctorale. „Istorie. Civilizaţie.
Cultură”, I (2005) p. 243-250.
• „Mariajele interconfesionale în comunităţile luterane din Transilvania, în epoca modernă”, în
Pădurean, Corneliu, Bolovan, Ioan (coord.), Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al XIX-lea şi
începutul secolului XX, Arad, 2005, p. 195-203.
• Cercetările de istoria populaţiei României (1945-2005). Bibliografie selectivă. Cluj-Napoca,
2005. (împreună cu Ioan Bolovan).
• „Sistemul familial cu doi copii în comunitatea evanghelică din Transilvania – studiu de caz”,
în Bolovan, Sorina Paula, Bolovan, Ioan, Pădurean, Corneliu (coord.), Om şi societate. Studii de
istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), Cluj-Napoca, 2007, p. 307-337.
• „Two-Children-Family Model in the Evangelical Community in Transylvania. Case Study”,
în Romanian Journal of Population Studies vol. II, nr. 1, 2008, p. 19-32.
• „The Three Paradoxes of the Family History or Divorce, Lutheran style”, în Romanian
Journal of Population Studies (Supplement/2009), p. 641-656.

Participări la conferinţe internaţionale:
- 23-25 septembrie 2010 – conferinţa internaţională Alimentaţia în spaţiul românesc, în secolele
XVII-XXI, între necesitate şi plăcere, Arad – comunicare cu titlul: Între Hanklich şi Palukes.
Alimentaţia cotidiană şi cea festivă în comunitatea săsească din Transilvania;
- 9-11 octombrie 2009 - conferinţa internaţională Families in Europe between the 19th and 20th
Centuries. From the Traditional Model to contemporary PACS, Cluj-Napoca - comunicare cu
titlul: Divorţul în comunitatea evanghelică din Transilvania în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea;
- 19-21 octombrie 2006 - conferinţa internaţională Divorţialitate şi întreruperea căsătoriei în
spaţiul românesc în secolele XVII-XXI, Arad - comunicare cu titlul: Divorţul în comunitatea
săsească transilvăneană;
- 19-22 octombrie 2005 - conferinţa internaţională Populaţia României. Trecut, prezent, viitor,
Cluj-Napoca - comunicare cu titlul: Evoluţia populaţiei săseşti din zona Bistriţa între 1850 şi
Primul Război Mondial.
Participări în proiecte de cercetare
a) Individuale:
- Structuri familiale în comunităţile săseşti din Transilvania în secolul al XIX-lea, grant al
Academiei Române, nr. 452/2000, director de proiect
- În anul 2005 am beneficiat de o bursă acordata de Robert Bosch Stiftung din Germania, pentru
un stagiu de cercetare de o lună de zile în arhivele Siebenbürgen-Institut din
Gundelsheim/Germania.
b) Colective:
- membru în grantul Socio-antropologie istorică, grant cu Banca Mondială, 2000-2002, director
prof. univ. dr. Nicolae Bocşan, 88.000 USD
- membru în grantul Comportament demografic şi strategii matrimoniale în Transilvania în
epoca modernă, grant CNCSIS, 2001-2003, valoare 19.050 RON, director de proiect dr. Ioan
Bolovan
- membru în grantul Populaţia Transilvaniei între 1900-1950, grant de tip A CNCSIS, 20052007, valoare 52.940 RON, director de proiect dr. Ioan Bolovan

