ÎNFRUNTÂND UN „INAMIC” INVIZIBIL
Politici administrative, practici medicale și comportamente sociale în Țările Române
în context epidemic (secolele XVIII-XIX)

(Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”)

PROGRAM

Vineri, 4 octombrie 2019

08.45-9.00 – Deschiderea lucrărilor

9.00-11.00 – I. Boli și epidemii: consecințe și reacții
Andrei Sălăvăstru (Iași), Ciuma și erezia în Evul Mediu și epoca premodernă:
elementele unei analogii în discursul politico-teologic din secolele XII-XVI
Ioan-Augustin Guriță (Iași), Rugăciuni pentru cazuri de epidemii și boli în spațiul
românesc (sec. XVIII-XIX)
Silviu Văcaru (Iași), Despre boală, bătrânețe și neputință în Moldova la începutul
secolului al XIX-lea. Studiu de caz: condicile Vistieriei (ținuturile Neamț și Tutova)
Constantin Ardeleanu (Galaţi/București), Epidemii și comerț. Cazul carantinei de la
Galați în prima jumătate a secolului al XIX-lea

11.00-11.30 – Pauză de cafea

Workshop organizat în cadrul proiectului:
Epidemiile de ciumă din Țările Române la începutul secolului al XIX-lea. Cauze, reacții, consecințe
UEFISCDI PN-III-P1-1.1-PD-2016-0497

11.30-13.00 – II. Sprijin medical și control social
Cătălina Chelcu (Iași), Fapte penale și pedepsirea lor cu temnița și ocna (primele
decenii ale secolului al XIX-lea)
Nicoleta Roman (București), O profesie în formare: moașe și control medical în
orașele de la Dunăre ale Țării Românești în perioada regulamentară
Bogdan Mateescu (București), Administrația și experiența instituțională din spatele
sănătății publice. Înființarea și reînființarea spitalelor județene în Țara Românească (1830-1860)

13.00-14.30 – Pauză de prânz

14.30-16.00 – III. Evoluții, preschimbări, consecințe – practica medicală
Constanța Vintilă-Ghițulescu (București), Rețete, Spițeri și Doctori pe drumurile
Imperiilor: 1700-1850
Petronel Zahariuc (Iași), Un povățuitor al poporului și un luptător împotriva holerei:
doctorul Constantin Vârnav
Constantin Bărbulescu (Cluj-Napoca), O temă a discursului medical – degenerarea
rasei – şi destinul ei social. Studiu de caz: Mihai Eminescu şi Mihail Kogălniceanu

16.00-16.30 – Pauză de cafea

16.30-18.00 – IV. Evoluții, preschimbări, consecințe – politici administrative
Teodor Candu (Chișinău), Registrele parohiale de stare civilă surse de studiere a
istoriei familiei și evoluției demografice în Basarabia 1810, 1812-1918: Etapele de schimbare
a formularelor și tipologia informațiilor
Sorin Grigoruță (Iași), Context epidemic și politici medico-administrative în Țările
Române (1829-1831)
Marius Chelcu (Iași), Căutându-i pe lipoveni: scurt jurnal din vremea holerei
Workshop organizat în cadrul proiectului:
Epidemiile de ciumă din Țările Române la începutul secolului al XIX-lea. Cauze, reacții, consecințe
UEFISCDI PN-III-P1-1.1-PD-2016-0497

