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#Centenar. Mihai Pop – 111 years: three memory-projects for Romanian          
ethnology 

What does it mean 100 years of modern Romania for humanities and social             
sciences? How do we receive and how do we transmit scientific heritage? Who was              
Mihai Pop (1907-2000) and what legacy he left for Romanian ethnology? Who            
constructs the memory of Mihai Pop?  

Zoltán Rostás, Rucsandra Pop and Rodica Zane propose three memory-projects,          
realized or in the making, related to the scientific activity of the great ethnologist born               
111 years ago. The interventions of the speakers will approach the relation between             
archives, patrimonialization and interpretation, through the point of view of three           
generations of direct memory.  

 
Zoltán Rostás is an emeritus professor of sociology at the University of Bucharest, having also               
taught at Sapientia University (Miercurea Ciuc, Ro). Since 1981, he is conducting research in              
the field of oral history; he has an interest in the hidden multicultural everyday life of people, with                  
a special focus on social history and the history of sociology during the Romanian interwar era.                
After 1989, he developed an interest in the study of everyday life under the socialist regime and                 
in the rebuilding of the Romanian sociology after 1965. His books include : Monografia ca              
utopie, Interviu cu Henri H. Stahl [Monography as Utopia. Interviews with Henri H. Stahl],              
(2000), O istorie orală a Şcolii Sociologice de la Bucureşti [An Oral History of the Bucharest                
Sociological School], (2001), Chipurile oraşului. Istorii de viaţă din Bucureşti. Secolul XX [The             
Faces of the City. Bucharest Life Histories. Twentieth Century] (2002), Sala luminoasă. Primii             
monografişti ai şcolii gustiene [The Bright Room. First Monographers of the Gustian School]             
(2003) Atelierul gustian. O abordare organizatională [The Gustian Workshop. An Organizational           
Approach] (2005), Parcurs întrerupt. Discipolii şcolii gustiene din anii 30 [Interrupted Journey.            
Disciples of the Gustian School in the 1930s] (2006), Strada Latină nr. 8. Monografişti şi               
echipieri gustieni la Fundaţia Culturală Regală „Principele Charles” [Latin Street no. 8.            
Monographists and Gustians teammates at the Royal Cultural Foundation „Prince Charles”],           
(2009). He also published a series of anthologies with the neglected writings of the Gustian               
School. Together with his younger collaborators, he published several volumes of oral history.             
He has been the head of the Cultural Anthropology and Communication Department at the              
University of Bucharest and founder and dean of the Social Sciences Department of the              
Sapientia University. He founded and is currently leading the Gusti Cooperative, a group of              
independent researchers who are invested in studying the history of the Romanian and             
East-European sociology from a social history perspective. He is a member of several             
Romanian anthropological and sociological associations. 
 
Rucsandra POP studied literary studied in Brașov, journalism in Bratislava, sociology in            
Warsaw and she was Fulbright Visiting Scholar at Indiana University, USA. Now she is a PhD                
candidate at Faculty of Letters, University of Bucharest, with a thesis on his grandfather, the               
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folklorist and anthropologist Mihai Pop. Rucsandra writes poetry, stories and plays. She creates             
cultural projects along with other artists and researchers under the umbrella of Hydra Society, a               
cultural organism ‘with multiple heads’. Created since 2006, they promote contemporary           
creations and collaboration.  
 
Rodica Zane is Professor in Ethnology and Folklore at University of Bucharest (Department of              
Cultural Studies-Ethnology, Faculty of Letters). She received her Ph.D. in Philology in 2003 from              
the University of Bucharest, with a thesis on ‘The Poetic Code of Colinde’ (supervisors: Prof. Dr.                
Docent Mihai Pop and Prof. Dr. Silviu Angelescu). In February 2010, she was invited professor               
at the University of Bordeaux, then Associated Professor in Ethnology from 2010 to 2012              
(Department of Cultural Anthropology. Ethnology). In February 2014, she was invited professor            
at University of Pau and Pays de l'Adour. Also, she was a member of the French National                 
Research Center/CNRS’s unit ADESS UMR 5185 (2010-2015). Her recent research examines           
migration and transnational family, memory of the ancestors, folklore and identity construction,            
and the status of ethnology in postcommunism. Her publications include: Marin Preda (Aula,             
2001); The Poetic Code of Colide (Editura Universității din București, 2004); Family Album in              
Holydays (Editura Universității din București, 2006); Ethnology at Present Time (Editura           
Universității din București, 2007); Les sciences humaines et sociales dans les sociétés en             
transition. Recueil d´études et témoignages en hommages à Pierre Bidart (ed. with Philippe             
Claret, Editura Universității din București, 2016).  
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#Centenar. Mihai Pop – 111 ani: trei proiecte de memorie pentru etnologia            
românească 

Ce înseamnă cei 100 de ani ai României moderne pentru științele umaniste și             
sociale românești? Cum primim și cum transmitem moștenirea științifică? Cine a fost            
Mihai Pop (1907-2000) și ce moștenire lasă pentru etnologia din România? Cine            
construiește memoria lui Mihai Pop?  

Zoltán Rostás, Rucsandra Pop și Rodica Zane vă propun trei proiecte de            
memorie, realizate sau în curs de realizare, legate de activitatea științifică a marelui             
etnolog, născut acum 111 ani. Intervențiile conferențiarilor vor aborda relația dintre           
arhivare, patrimonializare și interpretare, prin prisma a trei generații de memorie directă. 
 
Zoltán ROSTÁS este profesor emerit de sociologie la Universitatea din București, fiind de             
asemenea profesor la Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc. Din 1981, conduce cercetări            
în domeniul istoriei orale; este interesat de viața cotidiană multiculturală, invizibilă, a oamenilor,             
cu o preocupare deosebită pentru istoria socială și istoria sociologiei în perioada interbelică             
românească. După 1989, și-a manifestat interesul pentru studiul vieții cotidiene în timpul            
regimului comunist și pentru reconstrucția sociologiei românești după 1965. Printre cărțile sale            
se pot cita: Monografia ca utopie, Interviu cu Henri H. Stahl (2000), O istorie orală a Şcolii                 
Sociologice de la București (2001), Chipurile oraşului. Istorii de viaţă din Bucureşti. Secolul XX              
(2002), Sala luminoasă. Primii monografişti ai şcolii gustiene (2003), Atelierul gustian. O            
abordare organizațională (2005), Parcurs întrerupt. Discipolii şcolii gustiene din anii 30 (2006),            
Strada Latină nr. 8. Monografişti şi echipieri gustieni la Fundaţia Culturală Regală „Principele             
Charles” (2009). De asemenea, a publicat o serie de antologii cu scrierile ignorate ale Școlii               
Gustiene. Împreună cu tinerii săi colaboratori, a publicat mai multe volume de istorie orală. A               
fost directorul Departamentului de Antropologie Culturală și Comunicare, Facultatea de          
Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București și fondator al Departamentului de             
Științe Sociale al Universității Sapientia (Miercurea Ciuc). Conduce în prezent Cooperativa           
Gusti, un grup de cercetători independenți care s-au implicat în istoria sociologiei românești și              
est-europene din perspectiva istoriei sociale. Este membru al mai multor asociații antropologice            
și sociologice românești. 
 
Rucsandra POP a studiat literatura la Brașov, jurnalismul în Bratislava, sociologia la Varșovia și              
a fost Fullbright Visiting Scholar la Universitatea Indiana din Statele Unite. În prezent este              
doctorand la Facultatea de Litere a Universității București cu o teză despre bunicul său,              
folcloristul și antropologul Mihai Pop. Rucsandra scrie poezie, proză și teatru și creează proiecte              
culturale alături de alți artiști și cercetători sub umbrela Hydra Society, organismul cultural “cu              
mai multe capete” fondat încă din 2006, care promovează creația contemporană și spiritul             
colaborativ.   
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Rodica ZANE este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Studii culturale,            
colectivul de Etnologie, al Facultății de Litere din Universitatea din București. Titlul de doctor în               
filologie a fost obținut în 2003 cu teza „Codul poetic al colindelor”, coordonată de prof. univ. dr.                 
docent Mihai Pop și prof. univ. dr. Silviu Angelescu. În 2010, a fost profesor invitat la                
Universitatea Bordeaux Segalen, Franța, apoi profesor asociat la aceeași universitate, între           
2010 și 2012, în cadrul Departamentului de Antropologie culturală și Etnologie. În februarie,             
2014 a fost profesor invitat al Universității din Pau și Pays de l´Adour. A fost membră a centrului                  
de cercetare CNRS ADESS UMR 5185 (2010-2015). Domeniile recente de cercetare sunt:            
migrația și familia transnațională, memoria defuncților, folclorul și construcția identitară, statutul           
etnologiei în context postcomunist. Dintre lucrările sale menţionăm: Marin Preda (Aula, 2001);            
Codul poetic al colindelor (Editura Universității din București, 2004); Album de familie la             
sărbători (coordinator, Editura Universității din București, 2006); Etnologie la timpul prezent           
(Editura Universității din București, 2007); Les sciences humaines et sociales dans les societés             
en transition. Recueil d´études et témoignages en hommages à Pierre Bidart (coord. cu Philippe              
Claret, Editura Universității din București, 2016).  
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