CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ISTORIA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
„Locul sportului în istorie și rolul istoriei în sport”
25 martie 2021, UNEFS, București

Sportul și impactul său asupra societății, chiar și în vremuri pandemice, reliefează încă o
dată puterea, influența și complexitatea acestui fenomen. Astfel, înțelegerea trecutului
îndepărtat sau recent al culturii fizice contribuie la o mai bună apreciere a sportului și a
practicilor care însoțesc aceste aspecte ale vieții.
Istoria educației fizice și a sportului este un teren puțin explorat în România, deși în
ultimele două decenii interesul pentru acest domeniu a crescut în rândul cercetătorilor.
Multiplicarea demersurilor în această direcție ne-a determinat să propunem o întâlnire pentru a
reflecta asupra direcțiilor în care s-a dezvoltat istoriografia sportivă românească, oportunitățile
de cercetare și care sunt provocările care ne așteaptă în perioada următoare.
Evenimentul își propune să faciliteze specialiștilor din România constituirea comunității
științifice din domeniul istoriei educației fizice și sportului, aducând laolaltă cercetători cu
experiență, dar și masteranzi sau doctoranzi aflați la început de drum în acest domeniu.
Conferința oferă un semnal pentru viitoare evenimente științifice internaționale ce vor
fi organizate de UNEFS și va fi orientată asupra unor probleme specifice domeniului, nefiind
excluse subiecte din afara ariei tematice a istoriei.

Forma de organizare
Evenimentul va fi organizat online, prin intermediul aplicației GoogleMeet
(https://meet.google.com/zrp-gaoh-jat)
Lucrările se vor susține în plenul evenimentului, cu ajutorul unei prezentări PowerPoint.
Autorii vor avea la dispoziție 10-12 minute.

Comitetul științific:
Prof.univ.dr. Mariana Cordun (UNEFS, București)
Prof.univ.dr. Alina Moanță (UNEFS, București)
Prof.univ.dr. Mirela-Luminița Murgescu (Universitatea din București)
Prof.univ.dr. Simona Petracovschi (Universitatea de Vest din Timișoara)
Dr. Bogdan Popa (Institutul de Istorie Nicolae Iorga)
Dr. Anita Sterea (Academia Olimpică Română)
Prof.univ.dr. Virgil Tudor (UNEFS, București)
Dr. Valentin Vasile (CNSAS)

Comitetul de organizare:
Conf.univ.dr. Rareș Stănescu (UNEFS, București)
Lect.univ.dr. Marius Stoicescu (UNEFS, București)
Lect.univ.dr. Pompiliu-Nicolae Constantin (UNEFS, București)
Asist.univ.dr. Alina Rusănescu (UNEFS, București)
Persoană de contact: Pompiliu-Nicolae Constantin
E-mail: pompiliuconstantin@yahoo.com
Telefon: 0729326517
Autorii pot opta pentru publicarea lucrărilor prezentate în cadrul evenimentului în Revista
Discobolul. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați acest site:
https://discobolulunefs.ro/

PROGRAM

9:00 – 9:15 Cuvânt de deschidere
UNEFS București – în perspectiva centenarului
Prof.univ.dr. Florin Pelin, Rector UNEFS
Abordări contemporane în istoria educației fizice și sportului
Pompiliu Nicolae Constantin (UNEFS)

9:15-10:30 Sesiune de prezentări (Coordonator: Prof.univ.dr. Monica Stănescu, UNEFS)


Academia Olimpică Română – reper în educația olimpică timp de 30 de ani, Simona
Tabara Amanar (Academia Olimpică Română), Anita Sterea (Academia Olimpică
Română), Alexandra Nica (COSR)



Educația fizică în antichitate, Daniel Duță (Universitatea Ovidius din Constanța), Gabriel
Filipoiu (Universitatea Ovidius din Constanța)



Implicarea femeilor în domeniul sportului pe parcursul istoriei, Sonia Albu (UNEFS)



Alexandru Șiperco 100 de ani de la naștere- o viață dedicată mișcării olimpice, Anita
Sterea (Academia Olimpică Română)



Modele şi antieroi din sportul românesc în criza coronavirus, Teodor Burnar (Facultatea
de Istorie, Universitatea din București)

10:45-12:00 Sesiune de prezentări (Coordonator: Conf.univ.dr. Corina Ciolcă, UNEFS)


Pierre de Coubertin și renașterea Jocurilor Olimpice, Daniel Duță (Universitatea Ovidius
din Constanța), Ionuț Mocanu (Universitatea Ovidius din Constanța)



Influența istoriei tenisului asupra jocului actual, Rareș Stănescu (UNEFS)



Studiu privind implicații ale politicului în sport în secolul XX, Cătălina Ababei
(Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău), Mădălina Apostu (Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău), Ovidiu Paloti (Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău)



Fotbalul interbelic în România - Turneul Preston North End (1938), Vasile-Emil Ursu
(Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia)



Majoritari și minoritari în rugbyul românesc interbelic, Marius Rotar (Universitatea 1
Decembrie 1918 din Alba Iulia)



Sportul si fenomenul defectării din Romania in perioada Războiului Rece, Simona
Petracovschi (Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea de Vest Timișoara)

12:15-13:30 Sesiune de prezentări (Coordonator: Prof.univ.dr. Corina Țifrea, UNEFS)


18 iulie 1939 – Ziua Sporturilor, sărbătoare oficială a regimului bolșevic. Ecouri
diplomatice românești, Diego Ciobotaru



Sport și naționalizare: locuințele fotbaliștilor din anii ’50, Răzvan Voinea (Asociația
Studio Zona)



„Supraveghetorii atleților”. Securitatea Statului și urmărirea informativă în domeniul
sportiv (1945-1989), Valentin Vasile (CNSAS)



Admiterea și promovarea anilor de studiu în învățământul superior de educație fizică
și sport (1948-1989), Valentin Maier (Muzeul Universității din București)



Între determinare, muncă și dotări native, între voință și talent, o poveste ambasador
prin istoria atletismului românesc, Corina Țifrea (UNEFS), Adina Geambașu (UNEFS),
Raluca Costache (UNEFS).

13:45-15:00 Sesiune de prezentări (Coordonator: Lect.univ.dr. Adina Geambașu, UNEFS)


Uzina, stadionul și oamenii săi. Istoria socială a bazelor sportive industriale din
București, Andrei Mihail (SNSPA)



Imaginarul românesc despre arte marțiale în România post-comunistă reflectat în
presa de profil, Mircea-Adrian Gorunescu (Facultatea de Istorie, Universitatea din

București)


Tradiţia samurailor Takeda din Japonia în România. Prima şcoală tradiţională de arte
marţiale japoneze introdusă România, Cristian-Ștefan Laiber (Facultatea de Istorie,
Universitatea din București)



Practici de excludere în fotbalul feminin românesc. Provocări și experiențe ale
fotbalistelor din campionatul intern, Ileana Gabriela Szasz (SNSPA)



Tipologia suporterului de tip socios în fotbalul românesc, Silvian Bădulescu (Facultatea
de Istorie, Universitatea din București)

15:15-16:30 Sesiune de prezentări (Coordonator: Lect.univ.dr. Pompiliu-Nicolae Constantin, UNEFS)


Scurt istoric al psihologiei sportive în plan internaţional, Radu Predoiu (UNEFS),
Alexandra Predoiu (UNEFS), Georgeta Mitrache (UNEFS)



Istoria voluntariatului în sport din România, Alin-Dorin Fediuc (UNEFS)



Istoria aerobicului, Iulian Șerbu (Universitatea Dunărea de Jos), Alin Larion
(Universitatea Ovidius din Constanța), Cristian Popa (Universitatea Ovidius din
Constanța)



Percepția românilor despre Jocurilor Olimpice Antice, Daniel Nedelcu (UNEFS)



Educarea Integrității Sportive. Moștenirea negativă a sportului românesc, PompiliuNicolae Constantin (UNEFS), Rareș Stănescu (UNEFS)



Generația de aur și generațiile irosite: România și Campionatul Mondial de fotbal,
Robert Adam (CEVIPOL, Universitatea Liberă din Bruxelles)

16:30-17:00 Concluzii

