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II. SCURTĂ INFORMARE
Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, constituit ca un unic laborator de
cercetare, este structurat pe mai multe colective de cercetare. Amintim, în primul rând,
colectivul de Istorie, în cadrul căruia se realizează studii arheologice, de istorie a oraşelor, de
istorie a culturii şi de istorie a minorităţilor. Un alt colectiv cu vechime în institut este cel de
Dialectologie săsească, la care se adaugă cel de Istoria literaturii române şi etnologie.
În cadrul Institutului funcţionează şi Comisia de Istorie a Oraşelor din România, a cărei
activitate se conjugă cu cea a cercetătorilor din Institut specializaţi pe istoria oraşelor.
Susţinerea cercetării din instituţia noastră este realizată şi prin intermediul celor trei asociaţii
care funcţionează pe lângă Institut: Civitas Nostra, Cercetarea sibiană şi Cercul de studii
transilvane.
ICSU Sibiu editează 4 reviste de specialitate (evaluate cu calificativele CNCS „B” – 3
reviste, din care una este şi în SCOPUS, şi „C” – o revistă, dintre care 3 apar sub egida Editurii
Academiei (Historia Urbana, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Anuarul I.C.S.U. Sibiu
şi Studii şi comunicări de etnologie), şi 3 buletine informative în limbile română şi germană.
În anul 2013, în cadrul ICSU Sibiu s-au realizat 9 lucrări de plan, conform planului de
cercetare. Dintre acestea, 5 proiecte se continuă şi în anul 2014, la care se adaugă 4 proiecte
noi. Au fost publicate 6 volume de autor sau în colaborare, dintre care subliniem importanţa
volumului şase din colecţia Atlas istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească,
Fascicula 3, Brăila, coord. Dan Dumitru Iacob, Academia Română. Comisia de Istorie a
Oraşelor din România – Muzeul Brăilei – Editura Istros, Brăila, 2013, 40 p. A2 + 32 hărţi şi
gravuri (format mare). Pe lângă acesta, au mai fost publicate 4 volume periodice şi 55 de
studii şi articole ştiinţifice. De asemenea, cercetătorii institutului au participat la 57 de sesiuni
ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în ţară, au contribuit la organizarea a 6
manifestări ştiinţifice şi au realizat 19 deplasări în străinătate în scop de documentare,
consultare şi diseminare a rezultatelor ştiinţifice.
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