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ACTUALITATEA ŞTIINŢIFICĂ
Conferinţa internaţională „Către Societatea
Bună – Perspective europene”,
24-26 Octombrie 2013, Bucureşti
Dana Ioana Naghi*
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română
Conferinţa
internaţională
Către
Societatea Bună – Perspective europene a
avut loc în perioada 24-26 octombrie 2013
în Bucureşti, la Casa Academiei. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia
Română de Sociologie (ARS) împreună cu
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
(ICCV)
şi
Facultatea
de
Ştiinţe
Socioumane a Universităţii din Oradea.
Totodată, conferinţa s-a bucurat de sprijinul
acordat în organizarea evenimentului de
parteneri ca Institutul de Sociologie, Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare
Socio-Economică - Catalactica, Institutul
de Economie Mondială, Institutul de
Prognoză Economică şi Casa Corpului
Didactic din Bihor, precum şi de sprijinul
Academiei Române, acordat pe tot parcursul conferinţei. Lucrările s-au desfăşurat
sub auspiciile International Society for
Quality-of-Life
Studies
(ISQOLS),
International Sociological Association
(ISA) şi International Society for Child
Indicators (ISCI).
Ideea evenimentului s-a născut din
necesitatea unui punct de vedere ştiinţific
în faţa dificultăţilor create de criza economică atât în spaţiul românesc cât şi în cel
european. După mai bine de 20 de ani de la
căderea epocii comuniste şi nouă ani de la
extinderea Uniunii Europene, experienţa

acumulată a demonstrat că procesul
economic în sine nu duce spre bunăstarea
socială. Această realitate cu care se confruntă societăţile contemporane a lansat
comunităţii ştiinţifice a sociologilor, şi nu
numai, provocarea de a veni cu noi soluţii
şi puncte de vedere în faţa problemelor
sociale reale, de a dezbate astfel de probleme şi de a încerca să reducă incertitudinea creată în astfel de situaţii. În acest
context, evenimentul a constituit un prilej
inedit de a reuni un număr impresionant de
participanţi din ţară şi din străinătate: peste
300 de profesori, cercetători, doctoranzi,
masteranzi şi practicieni din domeniul
ştiinţelor sociale, sociologiei şi din domenii
înrudite precum ştiinţe economice, ştiinţe
juridice, asistenţă socială, ştiinţe politice,
demografie şi antropologie. Spaţiul larg al
dezbaterilor pe marginea temei centrale a
Conferinţei Către Societatea Bună –
Perspective europene a oferit ocazia de a
supune atenţiei auditoriului, problemele
sociale actuale ale societăţii româneşti prin
conexiune cu temele europene prioritare
din domeniul sociologiei. Astfel dezbaterile
dedicate Societăţii Bune au fost organizate
în două sesiuni plenare, evenimentul bucurându-se de prezenţa a trei keynote
speakers internaţionali şi patru prezentări a
unor personalităţi marcante în domeniul
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sociologiei din spaţiul românesc. Cele 29
de secţiuni tematice au fost strâns relaţionate cu tematica centrală, desfăşurânduse pe toată perioada Conferinţei. În paralel
au avut loc patru mese rotunde şi două
workshopuri.
Deschiderea oficială a Conferinţei
Internaţionale Către Societatea Bună –
Perspective europene a avut loc în data de
24 octombrie 2013, la Casa Academiei
Române, în cadrul unei prime sesiuni
plenare cu titlul A Sociological Perspective
on the Concept of Good Society. Cuvântul
de început al Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir,
membru corespondent al Academiei
Române, director al Institutului de
Cercetare a Calităţii Vieţii şi Asociaţiei
Române de Sociologie a marcat caracterul
special al evenimentului din viaţa academică şi a invitat spre dialog prin discursul
domniei sale intitulat Good Society as a
New Subject for Sociology. Deschiderea
oficială a evenimentului s-a bucurat de
prezentarea unui invitat de onoare, Prof.
univ. dr. Filomena Maggino, preşedintele –
ISQOLS (International Society for Quality
Of Life Studies) şi AIQUAV (Associazione
Italiana per gli Studi sulla Qualità della
Vita). Prezentarea sa Quality of Life Studies
and the Measurement of Change: From
Observing Change to Sketching the Future
a punctat preocuparea constantă asupra
calităţii vieţii, a vorbit despre măsurarea
progresului societăţilor umane, precum şi
despre metodologiile de evaluare a calităţii
vieţii şi posibilitatea de a prognoza schimbările viitoare. În continuare, un moment
cheie al deschiderii a fost punctat de către
Prof. univ. dr. Ilie Bădescu, directorul
Institutului de Sociologie din cadrul
Academiei Române al cărui discurs a adus
în atenţie principalele obstacole în calea
spre o societate bună şi a vorbit despre
standardul de civilizaţie şi calitatea socială
a societăţilor proaspăt ieşite din perioada
tranziţiei, precum şi de necesitatea acestora
de a-şi constitui propriul sistem de gândire.
De asemenea, o temă importantă în

definirea unei societăţi bune o constituie
viitorul instituţiilor academice în relaţia cu
caracteristicile sociale ale grupurilor
implicate. Prof. univ. dr. Floare Chipea de
la Universitatea din Oradea prin discursul
său, susţinut în aceeaşi sesiune plenară a
abordat problema integrării tinerilor defavorizaţi în sistemul de învăţământ superior
şi problemele specifice de integrare academică.
Child Well-being, cea de a doua sesiune
plenară, a avut loc în data de 25 octombrie
2013, în sala Luxemburg din cadrul Casei
Academiei Române şi a fost dedicată metodologiei studiului bunăstării copiilor dar şi
principalelor rezultate obţinute în studiile
naţionale şi internaţionale pe această temă.
Tematica copilului constituie o preocupare
de o permanentă actualitate şi importanţă în
domeniul ştiinţelor sociale, ca dovadă a
acestui interes al comunităţii ştiinţifice stau
susţinerile publice prezentate cu această
ocazie a unor personalităţi din domeniu.
Prof. univ. dr. Elena Zamfir, Institutul de
Cercetare a Calităţii Vieţii, a expus punctul
de vedere al domniei sale cu privire la
situaţia copilului în România, prezentarea
intitulându-se The Role of Child Care
Facilities
for
Reconciliation
of
Professional and Private Life for Women in
Romania. De asemenea, subiectul a fost
abordat şi din perspectivă internaţională
prin participarea la această sesiune plenară
a invitaţilor din afara României. Prof. dr.
Asher Ben-Arieh din Ierusalim, de la Paul
Baerwald School of Social Work and
Social Welfare, Hebrew University, director al Institului Haruv şi vicepreşedinte
ISCI (International Society for Children
Indicators a prezentat lucrarea From Child
Welfare to Children’s Well-Being: The
Child Indicators Perspective, iar Prof. dr.
Ferran Casas, de la Universitatea din
Girona şi Institutul de Cercetare a Calităţii
Vieţii, Spania, a prezentat Using a
Synthetic Index for Children's Subjective
Well-Being, with data from a Spanish
representative sample. Sesiunea a găzduit
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şi expunerea unui punct de vedere al
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi a Persoanelor Vârstnice, Secretarul de Stat dl. Codrin Scutaru New
options in Social Policies for Children.
Lucrările conferinţei au continuat prin
intermediul secţiunilor tematice, organizate
în dorinţa de a oferi un spaţiu cât mai larg
discuţiilor şi dezbaterilor asupra temelor
centrale şi conexe subiectului, organizatorii
deschizând încă de la început programul cu
invitaţia publicului de a face propuneri de
teme şi secţiuni. În cele trei zile destinate
discuţiilor, conferinţa a oferit posibilitatea
celor interesaţi de a participa la un număr
de 29 de secţiuni, sub coordonarea specialiştilor din domeniu. Evenimentul a favorizat întâlnirea între specialişti din domenii
diverse, alături de sociologi fiind prezenţi
şi asistenţi sociali, economişti, filosofi,
statisticieni, personalităţi din ţară şi din
străinătate ca Prof. univ. dr. Ioan
Mărginean, director adjunct al Institutului
de Cercetare a Calităţii Vieţii, Prof. univ.
dr. Zoltán Rostás, Universitatea din
Bucureşti, CPII Octav Marcovici (ARS),
Prof. univ. dr. Camelia Beciu (SNSPA),
CPI Dan Banciu (Institutul de Sociologie),
Prof. univ. dr. Radu Baltasiu, director al
Centrului European pentru Studii în
Probleme Etnice al Academiei Române,
Magdalena
Żemojtel-Piotrowska
(University of Gdansk, Polonia) şi Jarosław
Piotrowski (University of Social Sciences
and Humanities, Poznań Faculty, din
Polonia, Prof. dr. Ştefan Buzărnescu de la
Universitatea de Vest din Timişoara, Conf.
univ. dr. Sergiu Bălţătescu de la
Universitatea din Oradea/ARS sunt doar
câteva nume sonore din domeniu care au
condus discuţiile tematice. Secţiunile moderate de aceştia dar nu numai, au acoperit
o largă paletă de teme de interes pentru
societatea românească în strânsă legătură
cu tematica europeană actuală. Din cele 29
de secţiuni, patru au fost moderate de
invitaţii din afara ţării şi s-au desfăşurat
exclusiv în limba engleză. Alte secţiuni
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care au avut o participare numeroasă au
abordat Educaţia, Tineretul, Metodologia
Cercetării în Sociologie (cele mai recente
teme), Statutul Bunăstării, Calitatea Vieţii,
Inegalitate Socială şi Vulnerabilitate, Etnicitate, Politici Sociale, Familia, Economia
Socială şi Devianţa, precum şi Istoria
Sociologiei Româneşti. În cadrul acestor
secţiuni s-a oferit ocazia teoreticienilor şi
practicienilor deopotrivă, de a-şi expune
punctele de vedere, rezultatele de cercetare
şi de a-şi prezenta ultimele apariţii şi preocupări ştiinţifice. De asemenea conferinţa a
găzduit şi organizarea a două workshopuri,
utile atât cercetătorilor cât şi tinerilor
doctoranzi din domeniul sociologiei: How
to Write a Scientific Paper in Order to be
Published in the Romanian Sociology
Journal – workshop condus de Conf. univ.
dr. Sergiu Bălţătescu de la Universitatea
din Oradea. Cel de-al doilea, Building
Synthetic Indicators of Well-being, a fost
susţinut de către oaspetele de onoare al
evenimentului Prof. univ. dr. Filomena
Maggino, preşedinta Societăţii Internaţionale a Calităţii Vieţii. Schimbul de opinii,
dialogul şi expunerea liberă a punctelor de
vedere au avut loc şi cu ocazia organizării
celor patru mese rotunde, fapt ce a
constituit unul dintre momentele cele mai
aşteptate ale evenimentului. Temele de
actualitate abordate cu această ocazie şi
spaţiul generos alocat discuţiilor au dus la
adunarea unui număr considerabil de ascultători prezenţi atât la masa rotundă condusă
de către profesorul Ioan Mărginean pe tema
Regionalizării, la cea dedicată Economiei
Sociale şi moderată de către Prof. univ. dr.
Elena Zamfir şi CPII Sorin Cace de la
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, cât
şi la cea care a pus în discuţie Globalizarea
şi Societatea Bună condusă de profesorul
Ilie Bădescu şi nu în cele din urmă interesul
pentru Sondajele de Opinie, dezbatere ce sa desfăşurat sub îndrumarea profesorului
Dorel Abraham.
Cu prilejul acestui eveniment, participanţii au putut consulta şi face schimb de
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cele mai noi apariţii editoriale la standurile
de carte, de care s-au bucurat pe tot
parcursul evenimentului şi unde a fost
prezentată tematica recentă şi rezultatele
activităţii de cercetare ştiinţifică a participanţilor la eveniment.
Conferinţa Internaţională a constituit
mai mult decât un prilej de dezbatere ştiin-

ţifică, fiind totodată o bună ocazie pentru
consolidarea şi extinderea reţelei de colaborare între centrele universitare şi cele de
cercetare din ţară (Bucureşti, Cluj, Iaşi,
Sibiu, Oradea, Timişoara, Craiova, Alba
Iulia, Constanţa, Piteşti) şi din străinătate
(Ungaria, Italia, Spania, Polonia, Israel
etc.).

