
 

 

 

• CRONICA VIEŢII ACADEMICE • 

ACADEMIA ROMÂNĂ  

GAZDĂ POSIBILĂ   

A VIITORULUI CONGRES 

MONDIAL DE SOCIOLOGIE 

Al VIII-lea. Congres Mondial de Sociologie Rurală. organizat 
de Asociația Internațională de Sociologie Rurală, a avut loc intre 11 
si 16 august 1992- la University Park, Pennsylvania , USA. Din 
România au participat la Congres Prof. Mihai M. Cernea, Membru 
corespondent al Academiei Române, și Prof. Ioan Aluaş, şeful 
catedrei de sociologie de la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj. 

Tema Congresului Mondial a fost: Societatea Rurală 
într-o Lume în Schimbare (Rural Society in the Changing 
World Order). Congresul a fost organizat de Asociația 
Internaţională de Sociologie (The International Rural 
Sociological Association — IRSA). La lucrările Congresului 
au luat parte peste 500 participanți din Africa, America de 
Nord, America Latină, Asia şi Europa. 

Noul președinte al Asociației Internaționale de 
Sociologie Rurală pentru perioada 1902 — 1995 este 
Profesorul Kenneth P. Wilkinson de la Pennsylvania State 
University, State College, USA. 

În timpuj Congresului a avut loc ședința Consiliului de 
conducere al IRSA care, între alte puncte  pe ordinea de zi, a 
discutat organizarea viitorului (al IXlea) Congres Mondial de 
Sociologie Rurală în 1996 si ţara unde va avea loc Congresul. 

În convorbiri preliminare cu noul Preşedinte al IRSA, 
Prof. K. Wilkinson, cu predecesorul său — Prof. G. Catelli, 
cu președintele Societății Europene de Sociologie Rurală, 
Prof. Bodenstedt, şi cu alţi membrii ai Consiliului de 
conducere al IRSA, prof Mihail Cernea (România) a propus 
Consiliului IRSA să invite România drept tară gazdă 
pentru viitorul Congres Mondial de Sociologi Rurală (sub 
rezerva aprobării autorităților romanești de resort ). 

În sprijinul propunerii au fost invocate patru argumente : a)  
Tradiţia istorică îndelungată a sociologiei rurale în România. 
înparticular Școala de Sociologie Monografică creată de 
Dimitrie Gusti, Henri H. Stahl si colaboratorii lor; b) 
capacitatea comunității sociologice prezente în România 
astăzi de a organiza si găzdui un Congres Mondial în condiţii 
excelente si de a înfățișa realizările cercetării si învățământului 
sociologic în România; c) Existența infrastructurii fizice si 
organizatorice necesare precum și a   unor edificii cultural-
sociologice de interes special pentru  sociologii străini (de ex.. 
si Etnografie Sibiu etc.) ; d) în sfîrsit, si cel mai 
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important, profundele transformări sociale recente din 
agricultura si satele României care vor prezenta un interes 
sociologic excepțional. 

Consiliul de conducere al IRSA, reunit în ședință inaugurală, 
a examinat propunerile primite (oficial sau preliminar) de a găzdui 
viitorul Congres din partea unor țări, printre care: Japonia, Ungaria, 
Coreea de Sud, Brazilia  - și a decis să exploreze cu prioritate, mai 
departe, propunerea prezentată de Prof. Cernea de a invita România 
drept ţară gazdă a Congresului. Consiliul a împuternicit doi din 
membrii săi să examineze această propunere, împreună cu altele, în 
următoarele câteva luni, în vederea adoptării unei hotărâri finale. 

Un prim pas în această direcție a avut loc în săptămâna 
următoare, cu prilejul vizite la Washington a Acad. Prof. N.N.  
Constantinescu, Secretarul General al Academiei Române, care a 
prezentat o comunicare la Congresul Asociației Internaționale 
pentru Studiile de Impact (International Association for Impact 
Assessment). La 20 august 1992  a avut loc o întîlnire la 
Washington intre Prof. Rabel J. Burge (USA), membru în Consiliul 
IRSA,  împuternicit cu organizarea viitorului Congres, şi Acad. 
N.N. Constantinescu  şi Prof. M. Cernea. La această întâlnire s-au  
discutat aspecte concrete — organizatorice , administrative şi 
financiare — legate de pregătirea Congresului. Acad. N.N. 
Constantinescu a informat pe omul de știință american de 
capacitatea Institutelor Academiei în domeniul științelor sociale de 
a participa în pregătirea, organizarea și găzduirea Congresului . 
Prof. Burge si-a exprimat satisfacția deplină în legătură cu cele 
aflate în aceasta întâlnire şi a indicat că o scrisoare  oficială din 
partea IRSA va fi curând trimisă Academiei Române cu "invitația 
de a organiza al IX-lea Congres Mondial de Sociologie Rurală la 
București în 1996, cuprinzând , de asemeni, specificațiile IRSA 
pentru acest Congres. Acad. N.N. Constantinescu  a arătat că 
Prezidiul Academiei Române va examina fără întârziere invitația si 
condițiile de organizare si va da în scurtă vreme un răspuns final 
Consiliului IRSA. 

Asociația Internațională de Sociologie Rurală (IRSA). 
înființată in 1964. este o societate științifică internațională 
compusă din asociații continentale şi regionale de sociologie 
rurală, cum sunt : Rural Sociological Society — RSS 
(America de Nord) ; Latin American Rural Sociology 
Association ; Eu-, ropean Society for Rural Sociology ; 
Asociation of Mediterranean Rural Sociologists. Alte regiuni 
au membri individuali în IRSA şi în prezent membri ai IRSA 
pregătesc constituirea de asociaţii de sociologie rurală  în 
Africa si Asia. 
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