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Centrul	de	Filosofie	Antica	si	Medievala,	
	
	
	

In	 decursul	 anului	 2015	 proiectul	 s-a	 derulat	 conform	 planului	 initial	 anuntat	 in	
documentele	de	planificare	ale	obiectivelor.	
Atat	 echipa	 cit	 si	 conducatorul	 de	 proiect	 s-au	 focalizat	 pe	 indeplinirea	 sarcinilor	 si	 	 pe	
valorificarea	la	maxim	a	rezultatelor	preliminare	obtinute	deja	in	cadrul	proiectului.	Participarea	
la	 o	 serie	 de	 colocvii	 internationale	 si	 nationale,	 desele	 reuniuni	 de	 echipa	 si	 implicarea	 in	
organizarea	unor	manifestatii	remarcabile	pentru	Centrului	de	Filosofie	Antica	si	MEdeivala	pot	
dovedi	atmosfera	dinamica	ce	a	caracterizat	echipa	pe	intreaga	durata	a	anului	2015.		

Citeva	situatii	notabile	sunt	demne	de	mentionat	in	cadrul	acestui	raport.	La	inceputul	
anului	 si	 anume	 in	 ianuarie	 2015,	 responsabilul	 proiectului	 a	 fost	 in	 contact	 cu	 Thomas	
Falmagne,	arhivist-codicolog	al	Bibliotecii	nationale	din	Luxembourg	care	a	fost	raportor	pentru	
articolul	 :	 	 Les	 cisterciens	 et	 l’université	 Le	 cas	 du	 commentaire	 des	 Sentences	 de	 Conrad	
d’Ebrach	(+1399),	avand	ca	subiect	o	prezentare	a	comentariului	de	Sentinte	a	cistercianului	
Conrad	 d’Ebrach,	 pe	 care	Monica	 Brinzei,	 directorul	 de	 grant	 l-a	 sumis	 pentru	 publicare	 in	
cadrul	volumului	Les	cisterciens	et	 leurs	bibliothèques,	dirigé	par	Anne-Marie	Turcan,	pentru	
editura	Brepols,	Turnhout	prevazut	pentru	publicare	in	2015-2016.	

Thomas	Falmagne	a	facut	o	serie	de	comentarii	la	adresa	articolului,	si	printre	altele	i-a	
sugerat	existenta	unui	manuscris	necunoscut	si	prezentat	ca	fiind	anonim	in	Arhivele	municipale	
din	Toulouse	(Franta).		Thomas	Falmagne	i-a	sugerat	in	cadrul	unui	schim	de	mesage	ca	ar	fi	vorba	
de	o	noua	copia	a	comentariului	lui	Conrad	d’Ebrach.	Urmand	aceasta	pista	am	verificat	incipitul	
si	explicitul	acestui	manuscris	si	am	cautat	sa	aflu	mai	multe	informatii.	Pe	baza	tuturor	cautariulor	
am	trans	concluzia	ca	nu	poate	sa	 fie	vorba	de	manuscrisul	 lui	Conrad.	 In	 iunie	2015,	Thomas	
Falmagne	 care	 se	gasea	 in	biblioteca	de	 la	 Toulouse	mi-a	 trimis	 via	email	 citeva	 fotografii	 ale	
manuscrisului	si	mi-a	dat	o	noua	scurta	descrierea	a	continutului	manuscrisului,	 indicand	ca	el	
este	compus	si	de	un	comentariu	la	Ydiomata	a	lui	Nicolas	d’Oresme.	In	fata	acestei	informatii	am	
reactionat	 imediat	 avand	 in	 vedere	 ca	manuscrisul	Bruges	181	 care	 transmite	 comentariul	 de	
sentinte	a	lui	Jacobus	de	Altavilla,	autorul	principal	al	proiectului	nostru,	are	o	structura	similara.	
In	prima	faza	m-am	gindit	ca	probabil	este	vorba	de	o	practica	cisterciana	care	a	facut	ca	tratatul	
lui	Oresme,	avand	natura	sa	teologica	sa	fie	transmis	 in	paralel	cu	un	comentariu	de	Sentinte.	
Imaginile	pe	care	Falmagne	mi	le-a	transmis	incepeau	de	la	f.	2	caci	primul	folio	a	manuscrisului	a	
fost	distrus.	Examinand	esantioanele	de	text	am	fost	foarte	surprinsa	in	prima	faza	sa	reconosc	o	
discutie	legata	de	teoria	complexului	significabil,	foarte	dens	analizata	de	Jacobus	de	Altavila	in	
cadrul	Prologului	sau.		Coincidenta	mi	s-a	parut	fragranta	in	prima	faza	si	am	hotarit	sa	continui	
lectura	ceea	ce	m-a	adus	in	fata	unor	noi	dovezi	ca	textul	atribuit	de	Falmagne	lui	Conrad	d’Ebrach	
era	de	fapt	a	lui	Jaconus	de	Altavilla.	Pentru	a	verifica	aceasta	ipoteza	am	inceput	sa	colationeza	
prologul	si	alte	echantione	de	text	si	acest	exercitiu	mi-a	dovedit	pe	deplin	ca	eram	in	fata	unui	
nou	manuscris	a	lui	Altavilla	care	pina	acum	a	circulat	ca	fiind	anonim.		



	 2	

Am	comunicat	 aceasta	descoperire	 lui	 Falmagne	 care	m-a	 felicitat	 pentru	 identificarea	
facuta.	Ca	urmarea	a	acestui	eveniment	am	contactat	Arhivele	municipale	ale	orasului	Toulouse	
care	in	timp	record	mi-au	comunicat	o	copie	digitala	a	manuscrisului.	De	indata	ce	am	intrat	in	
posesia	copiei	am	transmis-o	echipei	mele	si	fiecare	a	identificat	partea	de	text	pe	care	o	editeaza	
in	cadrul	proiectului.	In	septembrie	2015	fiecare	membru	al	echipei	a	inceput	sa	colationeze	si	sa	
integreze	in	editia	lui	noile	variante	ale	acestui	manuscris.	Acest	lucru	a	avut	si	un	impact	direct	
asupra	stemei	pe	care	o	stabilim	si	care	asfel	a	fost	imbogatita	de	un	nou	manuscris.		

In	paralele	cu	 lucrul	asupra	editiei,	echipa	a	avut	sansa	sa	 intalneasca	citiva	cercetatori	
internationali	 care	 ne-au	 facut	 onoarea	 sa	 vina	 la	 Cluj.	 In	 acest	 sens	 este	 notabil	 faptul	 ca	
Universitatea	 Babes-Bolyai	 a	 avut	 onoarea	 sa	 organizeze	 decernarea	 titlui	 de	 doctor	 Honoris	
Causa	 lui	 Zenon	 Kaluza	 director	 de	 studii	 emerit	 al	 CNRS-Franta	
(http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/doctor-honoris-causa-zenon-kaluza).	 Zenon	 Kaluza	 este	 la	
momentul	actual	cea	mai	reprezentativa	figura	in	domeniul	studiilor	asupra	filosofieis	scolastice	
de	la	final	de	secol	XIV,	si	este	unul	dintre	putinii	cercetatori	internationali	care	in	scrierile	sale	a	
tratat	autorul	proiectului	nostru	 :	 Jacobus	de	Altavilla.	 La	o	 zi	dupa	 festivitatea	de	decernare,	
Zenon	Kaluza	ne-a	facut	placerea	de	a	se	intalni	cu	membrii	echipei.	Acest	schimb	de	experienta	
a	 fost	 foarte	productiv	pentru	echipa	noastra	avand	 in	 vedere	 ca	ni	 s-au	 sugerat	noi	piste	de	
cercetare	 pentru	 a	 contextualiza	 in	 mod	 cit	 mai	 acurat	 doctrina	 autorului	 nostru	 in	 peisajul	
filosofic	al	sfirsitului	de	secol	XIV.	Cu	aceasta	ocazie,	vice	rectorul	universitatii	din	Basel,	profesorul	
Maarten	 Honen	 (https://www.unibas.ch/en/University/Management-
Organization/Rectorate/Vice-Rector-for-Teaching-Development.html),	 discipol	 al	 lui	 Zenon	
Kaluza,	prezent	la	Cluj	in	aceasi	perioada	ne-a	oferit	placerea	unei	reuniuni	informale	cu	echipa.	
Toti	membrii	 au	 putut	 profita	 de	 discurtiile	 cu	 prof.	 Hoenen,	 si	 el	 unul	 din	 rarii	 specialisti	 ai	
perioadei	pe	care	o	analizam	in	cadrul	proiectului.	In	acelasi	timp,	atat	Zenon	Kaluza	cit	si	Maarten	
Honen	au	avut	cuvinte	de	lauda	la	adresa	echipei	noastre,	fiind	profund	impresionati	de	nivelul	
avansat	 al	 proiectului	 nostru	 si	 al	 echipei.	 Din	 discutii	 si	 intrebari	 au	 putut	 sa	 remarce	
determinarea	 si	maturitatea	 cu	 care	membrii	 echipei	 trateaza	 subiecte	atat	de	 rare	 si	 dificile,	
precum	 identificarea	 si	 analiza	 surselor	 implicite,	 contextualizarea	 unui	 concept	 ca	 acela	 de	
complexe	significabile,	ponderea	de	surse	de	 inceput	de	secolc	XIV	 in	comentariul	 lui	Altavila,	
stuctura	complexa	a	comantariului	si	arhitecura	sa	interna.		

Un	alt	eveniment	notabil	este	organizarea	de	catre	Centrul	de	Filosofie	Antica	si	Medievala	
a	 colocviului	 international	 FIDEM	 (Federation	 Internationale	 des	 Institutions	 d’Etudes	
Médievales)	 care	 a	 reunit	 la	 Cluj,	 intre	 23-26	 Septembrie	 2015	
(http://hiphi.ubbcluj.ro/fidem2015/en/),	 aproape	 60	 de	 cercetatori	 din	 11	 tari	 (Franta,	 Cipru,	
Italia,	 Spania,	 Portugalia,	 Budapesta,	Germania,	 Brazilia,	Marea	Britanie,	 Romnia,	America),	 in	
jurul	temei		Varieties	od	Reading	of	Medieval	Sources.	In	cadrul	acestui	colocviul,	proiectul	nostru	
a	beneficiat	de	un	panel	individual,	ceea	ce	a	creat	foarte	multa	vizibilate	proiectului.	De	fapt,	toti	
membrii	proiectului,	pe	linga	faptul	ca	s-au	implicat	in	mod	exemplar	in	aspectele	administrative	
ale	colocviului,	au	reusit	sa	prezinte	fiecare	o	comunicare	in	engleza.	Confruntati	cu	cercetatori	
internationali,	toti	membrii	au	reusit	sa	impresioneze	prin	nivelul	foarte	avansat	al	studiilor	lor.	
In	primum	rand	fiecare	comunicare	a	avut	ca	punct	de	plecare	editia	pe	care	ei	o	fac	 incadrul	
proiectului,	 asadar	pe	 linga	producerea	unui	material	nou	 si	 inedit	de	 studiu,	 toti	membrii	 au	
reusis	 sa	 dea	 si	 interpretari	 absolut	 remarcabile.	 Toate	 comunicarile	 facut	 in	 cadrul	 acestui	
calocviu	vor	 fi	 grupate	 in	 cadrul	unui	 volum	 individual	dedicat	 lui	 Jacobus	de	Altavilla	 ce	va	 fi	
publicat	in	colectia	Studia	Sententiarum	ce	a	fost	lansata	anul	acesta	(Septembrie	2015)	de	catre	
conducatorul	de	proiect	la	editura	Brepols.		
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Din	 punct	 de	 vedere	 logistic,	 succesul	 unul	 proiect	 este	 asigurat	 si	 de	 acesul	 la	 o	
documentatie	adecvata	si	la	publicatii	cit	mai	diversificate.	In	acest	sens,	trebuie	notat	ca	proiectul	
nostru	a	beneficiat	de	2	donatii	de	carte.	Un	lot	de	aproximativ	1000	de	volume	a	fost	primit	in	
martie	2015	ca	donatie	din	partea	lui	Francois	Bougard,	directeur	de	l’IRHT.	In	noiembrie	2015	un	
alt	lot	de	450	de	volume	au	fost	donate	de	catre	domnul	Petitmengant,	fost	director	al	bibliotecii	
de	la	Ecole	Normale	Superie,	rue	d’Ulm,	Paris.	Aceste	volume	continant	editii	de	text	in	latina	si	
alte	 instrumente	de	 lucru	necesare	tipului	de	cercetare	pe	care	 il	dezvolta	proiectul	nostru	au	
imbogatit	 partimoniul	 de	 carte	 al	 Centrului	 de	 Filosofie	 Antica	 si	 Medievala	 care	 este	 host	
institution	a	proiectului.	

Un	alt	eveniment	fericit	a	fost	ocazionat	de	faptul	ca	doi	dintre	membrii	echipei	au	cistigat	
cite	o	bursa	de	studiu	din	partea	bibliotecii	de	manuscrise	din	Wolfenbutel.	De	fapt	in	fiecare	an	
aceasta	 biblioteca	 faimoasa	 pentru	 patriminiul	 ei	 in	 manuscrise	 de	 scolastica	 tarzie	 ofera	
finantare	pentru	stagii	dedicate	fondului	de	manuscris	din	cadrul	bibliotecii.	MAdalina	Pantea	si	
Daniel	Coman	au	avut	sansa	sa	studieze	in	aceasta	biblioteca	manuscrisul	Wolfenbutel	230	care	
contine	comentariul	de	Sentinte	a	lui	Jacobus	de	Altavilla,	dar	care	in	mod	gresit	a	fost	atribuit	lui	
Henrie	 de	 Langenstein.	 Cu	 aceasta	 ocazie,	 colegii	 nostri	 au	 tinut	 conferinte	 pe	 tema	 acestui	
manuscris,	care	au	fost	foarte	bine	receptate	de	catre	cercetatorii	prezenti	la	Wolfenbutel	si	care	
au	 putut	 beneficia	 de	 schimbarea	 identitatii	 acestui	 manuscris,	 rezultat	 obtinut	 datorita	
proiectului	nostru.		

Daniel	Coman	a	avut	o	alta	experinta	deosebita	in	cadrul	acestui	an.	Lucrand	la	sugestia	
directorului	de	proiect	pe	Vespera	lui	Conrad	d’Ebrach	a	putut	remarca	un	usaj	 impresionat	al	
Monologiului	 lui	 Anselm	 de	 Canterburry.	 Incercand	 sa	 inteleaga	 si	 sa	 interpreteze	 aceasta	
receptare	a	lui	Anselm,	Coman	a	reusit	sa	obtina	un	articol	foarte	interesant	si	novator	cu	care	s-
a	prezentat	la	colocviul	international	Reading	Anselm.	Context	and	Criticism,	organizat	de	catre	
Boston	Colleage	din	America	(http://anselm2015.blogspot.fr/2015/07/conference-schedule.html	
).	 Ca	 urmare	 a	 participarii	 sale	 la	 acest	 colocviu	 si	 a	 noutatii	 subiectului	 lui,	 care	 aduce	 noi	
pespective	in	planul	receptarii	filosofice	a	lui	Anselm,	Coman	a	avut	onoarea	sa	fie	nominalizat	
pentru	 a	 devenii	 membru	 al	 International	 Association	 for	 Anselm	 Studies	
(http://www.anselmstudies.org/)		

	
In	 concluzie	 in	 decursul	 anului	 2015	 in	 cadrul	 proiectului,	membrii	 au	 sustinut	 :	 27	 de	

conferinte	internationale	(Franta,	Italia,	America,	Germania,	Ungaria),	au	participat	la	8	stagii	de	
formare	 in	 strainatate	 	 (Franta,	 Germania,	 Ungaria,	 Italia)	 care	 le-au	 permis	 sa	 stabileasca	
colaborari	cu	cercetatori	internationali.		

In	cadrul	echipei	au	fost	publicate	3	carti	si	15	publicatii	au	fost	finalizate,	cele	in	curs	de	
publicare	fiind	deja	aceptate	in	vederea	publicarii.	Pentru	o	imagine	mai	clara	asupra	activitatii	si	
productiei	stiintifice	a	proiectului	iata	o	lista	cu	indicatiile	precise	ale	acestui	timp	de	activitate	:		
	
Monica	BRINZEI,	director	de	proiect	
	
Carti	:		
	
Nicolas	of	Dinkelsbühl	and	the	Senteces	at	Vienna	in	the	Early	XVth	century,	edition,	introduction	
et	index	M.	Brinzei,	(Studia	Sententiarum	1),	Turnhout,	Brepols,	2015,	489	p.	
	
Articole	
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1.	 «	 Enquête	 sur	 la	 tradition	manuscrite	 du	 commentaire	 des	 Sentence	 du	 cistercien	 Jacques	
d’Eltville	»,	dans	Bulletin	de	Philosophie	Médiévale,	56	(2014),	pp.	247-262.	
2.	Introduction,	dans	Nicolas	of	Dinkelsbühl	and	the	Senteces	at	Vienna	in	the	Early	XVth	century,	
Brepols,	2015,	pp.	7-14.	
3.	«	La	Lectura	Mellicensis	de	Nicholas	de	Dinkelsbühl	dans	le	sillage	de	l'esprit	reformateur	de	
Jean	Gerson	»,	dans	Nicolas	of	Dinkelsbühl	and	the	Senteces	at	Vienna	in	the	Early	XVth	century,	
Brepols,	2015,	pp.	318-386.	
4.	«	Tabula	Lecture	Mellicensis	»,	dans	Nicolas	of	Dinkelsbühl	and	the	Senteces	at	Vienna	in	the	
Early	XVth	century,	Brepols,	2015,	pp.	385-451.	
	
Conferinte	:		
	
1.	 -3	Decembrie	 2015,	Minneapolis	 University,	Center	 for	 Austrian	 Studies:	 «	 Professors	 and	
Scholars:	Networks	and	Knowledge	at	the	University	of	Vienna,	1365-1450	».	
2.	-15	Octombrie	2015,	Rome,	Ecole	Française	de	Rome:	«	Reception	of	the	university	of	Paris	in	
Bologna	at	the	end	of	the	XIVth	century	».	
3.-	8	Octombrie	2015,	Paris,	Couvent	des	Capucins:	«	La	réception	d’Alexandre	d’Hales	dans	les	
commentaires	des	Sentences	de	la	fin	du	XIVe	».	
4.	 -7	 Septembrie	 2015,	 Darmstadt,	 Annual	 General	 Conference	 of	 the	 Academia	
Europaea:	«	Education,	school	institution	and	scholars-network	during	the	late	middle	ages	».	
5.	 -	 24	 Septembrie	 2015,	 Cluj-Napoca,	 chair	 of	 panel,	 Colloque	 FIDEM	 :	 «	 Atelier	 sur	 le	
commentaire	des	Sentences	de	Jacques	d’Eltville	».	
6.			-	24	martie	2015,	Paris,	IRHT,	Colloque	Les	Principia	sur	les	commentaires	des	Sentences	:	
entre	 exercice	 institutionnel	 et	 débat	 philosophique	 :	 «	 Principia	 at	 University	 of	 Bologna:	
Conrad	of	Ebrach	(1368-69)».	
	
Responsabilitati	stiintifice	:		
-expert	international	pentru	ANR	(Agence	Nationale	de	la	Recherche,	France)	
-expert	national	pentru	CNCS,	Bucuresti	
-ales	 prin	 vot	 sef	 al	 comitetului	 de	 recrutare	 al	 Young	 Academy	 of	 Europe	
(http://www.yacadeuro.org/board_members.htm)	
-director	de	colectie	:	Studia	Sententiarum,	Brepols	
	
Andrei	MARINCA	
	
Publicatii	:	

1. Anselm	de	Canterbury,	Despre	adevăr,	traducere	de	Cristian	Bejan,	notă	introductivă,	
note	și	postfață	de	Andrei	Marinca,	Editura	„Ratio	et	Revelatio”,	Oradea,	2015.	

Recenzie:	
1. -	recenzie	în	limba	engleză	la	D.	G.	Denery	II,	K.	Ghosh,	N.	Zeeman	(eds.),	Uncertain	

Knowledge.	Scepticism,	Relativism,	and	Doubt	in	the	Middle	Ages,	Brepols,	2014,	345	
p.,	în	Chôra	13/2015,	în	curs	de	apariţie.	

	
Conferinta	internationala:	
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1. 24		septembrie		2015	:		„Latitude		of		forms		in		James		of		Eltville’s		Commentary		on		
Peter	 	 Lombard’s	 Sentences”,	 susținută	 în	 cadrul	 colocviului	 internațional	 FIDEM	
Annual	Meeting	„Varieties	of	readings	of	medieval	sources”,	Cluj-Napoca.	

Conferinta	nationala:	
1. 9	mai	2015:	„Cunoaştere	 intuitivă	şi	credinţă	 în	Prologul	comentariului	 lui	 Iohannes	

Regis	 la	Cartea	Sentinţelor”,	 susținută	 în	cadrul	Colocviului	Contemplație	 și	 intuiție,	
organizat	 de	 Facultatea	 de	 Teologie	 Romano-Catolică	 a	 Universităţii	
din		București,		în		colaborare		cu		secția		română		a		Societății		Internaționale	“Toma	
de	Aquino”,	în	Bucureşti.	

Bursa	de	performanta	stiintifica:	
titlul	 proiectului:	 "Editarea	 	 Prologului	 	 lui	 	 Jean	 	 Regis	 	 (OFM)	 	 la	 	 Cartea	 Sentințelor	
a		lui		Petrus		Lombardus"	
	
	
Daniel	COMAN	
	
Publicatii:		
	

1. Ce	este	Dumnezeu?	Cartea	celor	24	de	filosofi,	traducere	din	lb.	latină,	introd.,	note	si	
comentarii,	 studiu	 introductiv	de	Daniel	Coman,	Editura	Ratio	et	Revelatio,	Oradea,	
2015,	aprox.	130	p.	ISBN		978-606-8680-10-1		

	
Conferinte:	

1. -30	iulie	2015:	The	citercians	and	asimilation	of	Anselm	in	the	 latest	14th	century	–	
study	case	of	Questio	in	vesperiis	fratriis	Chunradi	de	Ebrako	(†1399),	Boston,	Boston	
College,	Thursady	

2. -24	Septembrie	2015:	Two	ways	of	reading	Anselm	in	the	late	14th	century.	James	of	
Eltville	and	Conrad	of	Ebrach,	FIDEM,	Cluj,	Babes-Bolyai	University,	

3. 24	 Noiembrie	 2015:	 Anselm	 si	 anselmianismul	 in	 Evul	 Mediu	 tarziu	 –	 optiune	 sau	
necesitate?,	Cluj,	Universitatea	Babes-Bolyai	

	
Stagii	de	mobilitate	in	strainatate:	
1. Doctoral	and	young	scholars	fellowships:	Dr.	Günther	Findel-Stiftung	/	Rolf	und	Ursula	

Schneider-Stiftung,	 Herzog	 August	 Bibliothek,	 Germany,	Wolfenbüttel,	 April-August	
2015.	

2. Bursa	POSDRU	155383,	“Calitate,	excelență,	mobilitate	 transnațională	 în	cercetarea	
doctorală”,	Iulie-Decembrie	2015.	
	
Membru	al	comitetului	de	organizare	al	conferintei	internationale	FIDEM	–	Pluralitatea	
interpretarii	 surselor	 in	 Evul	 Mediu,	 Cluj,	 Universitatea	 Babes-Bolyai,	 23-26	
Septembrie,	2015.	(Participanti:	60,	Tari:	10	tari)	
	

Seminarii:	
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1. Petrus	 Damianus,	 Despre	 omnipotenţa	 divină,	 traducere	 de	 Florina	 Ion,	 note	 şi	
comentarii	de	A.B.,	27	Octombrie,	2015.	

2. Anselm	 din	 Canterbury,	 Proslogion,	 trad.	 de	 A.	 Baumgarten,	 ed.	 Apostrof,	 1996,	 3	
Noiembrie,	2015.	

3. Alfarabi,	Despre	intelect	si	inteligibil,	Editura:Dacia,Cluj-Napoca,2002,	Editie	bilingva	cu	
fragmente	aristotelice	corespondente,	Traducere	din	limba	latina,	note	si	comentariu	
de	Andrei	Bereschi,	8	Decembrie,	2015.	

	
Altele:	
	

1. Membru	al	echipei	de	organizatori	pentru	conferinta	FIDEM	–	Pluralitatea	interpretarii	
surselor	in	Evul	Mediu,	Cluj,	Universitatea	Babes-Bolyai,	23-26	Septembrie,	2015.	

	
Cristian	BEJAN	
	
Publicatii	:		
Anselm	de	Canterbury,	Despre	adevăr,	traducere	de	Cristian	Bejan,	notă	introductivă,	note	și	
postfață	 de	 Andrei	 Marinca,	 Editura	 „Ratio	 et	 Revelatio”,	 Oradea,	
2015http://ratioetrevelatio.com/en/mediaevalia/58-despre-adevar-anselm-de-
canterbury.html	
	
Textele	vechilor	stoici,	traducere	de	Cristian	Bejan,	la	editura	Humanitas,	in	curs	de	publicare	
	
http://ratioetrevelatio.com/en/mediaevalia/58-despre-adevar-anselm-de-canterbury.html	
	
Luciana	CIOCA	
	

Conferințe	

1. Titlul	 prezentării:	 “Cunoașterea	 lui	 Dumnezeu	 în	 lucrurile	 exterioare	 la	 Jacobus	 de	
Altavilla”	 la	Congresul	anual	al	 secției	 române	a	Societății	 Internaționale	„Toma	din	
Aquino”,	București	8-9	mai	2015.	

2. Titlul	 prezentării:	 The	 use	 of	 sources	 in	 Jacobus	 de	 Altavilla’s	 question	 6	 la	 FIDEM	
Annual	Meeting,	Cluj	Napoca	23-26	septembrie	2015.	
	

Stagii	de	mobilitate	in	strainatate:	
1. Paris,	France:	Les	«Principia»	des	«Sentences»	:	entre	exercice	institutionnel	et	débat	

philosophique,	23-24	martie,	2015	IRHT	Paris	
2. Paris,	France:	Stage	d'initiation	au	manuscrit	médiéval	et	au	livre	humaniste	(domaines	

latin	et	roman),	19-23	octombrie	2015,	IRHT	Paris	
3. Paris,	France:	Stagiu	de	practică	Erasmus	la	IRHT	Paris	1	august-15	decembrie	2015.	

	

Articole	

1. Recenzie	 pentru	 CHORA,	 Revue	 d'études	 anciennes	 et	 médiévales	 (ediție	 2016)	 la	
„Cartea	celor	24	de	filosofi”,	tradusă	de	Daniel	Coman.	
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2. Recenzie	 pentru	 Bulletin	 de	 Philosophie	 Medievale	 (editie	 2016)	 la	 Conferința	 „Les	
«Principia»	des	«Sentences»	:	entre	exercice	institutionnel	et	débat	philosophique”,	23-
24	martie,	2015	IRHT	Paris	
	

Ediție	online	pentru	Comentariul	la	Sentinte	al	lui	Alphonsus	Vargas.	

Alexandra	ANISIE	

Publicatii:		

1. Johannes	Brammart	and	the	Principium	of	his	Commentary	on	the	First	Book	of	the	
Sentences,	in	Les	Principia	des	Sentences:	entre	exercise	institutionnel	et	débat	philosophique,	
ed.	William	Duba,	(Studia	Sententiarum,	3),	Brepols,	in	curs	de	publicare	2016.	

Stagii	de	mobilitate	in	strainatate:	
1. 12-22	ianuarie	2015	participarea	la	un	stagiu	de	mobilitate	de	scurtă	durata	la	IRHT,	Paris	
2. 12-16	 ianuarie	 2015	 participarea	 la	 stagiul	 intensiv:	 L’édition	 critique	 des	 textes	 latins	 du	

Moyen	Age,	susținut	de	Dominique	Poirel	la	IRHT	

Conferinte:	
		

1. 3	martie	2015,	în	cadrul	conferințelor	Centrului	de	filosofie	antică	și	medievală:	Introducerea	
lui	Iohannes	Brammart	la	comentariul	primei	cărți	a	Sentințelor,			

2. 23-24	martie	2015,	Paris,	Institut	de	recherche	et	d'histoire	des	textes:	Iohannes	de	
Brammart	and	his	Principia,	la	conferinta	"Les	Principia	des	Sentences:	entre	exercice	
institutionnel	et	débat	philosophique”		

3. 23-26	Septembrie	2015	în	cadrul	colocviului	anual	FIDEM	(	Fédération	Internationale	des	
Instituts	d'Études	Mediévales),	Varieties	of	Reading	of	Medieval	Sources,	Cluj,	România,	
Philosophy	and	Theology	in	the	Prologue	of	Iohannes	Brammart’s	Commentary	on	the	
Sentences,		

	

Ioana	CURUT	

Conferinţe	internaţionale:	
24		septembrie		2015:	„Divine		knowledge		in		James		of		Eltville’s		Commentary		on		the		
Sentences”,	susținută	în	cadrul	colocviului	internațional	FIDEM	Annual	Meeting	-	
Varieties	of	readings	of	medieval	sources,	(Cluj-Napoca).	
	
Conferinţe	naţionale:		
9	mai	2015:	„Cunoașterea	intuitivă	a	singularului	în	comentariul	sentențiar	a	lui	Jacobus	de	
Altavilla”,	susținută	în	cadrul	Colocviului	Contemplație	și	intuiție	,	organizat	de	Facultatea	de	
Teologie	 Romano-
Catolică,		Universitatea		din		București,		în		colaborare		cu		secția		română		a		Societății		Intern
aționale	“Toma	de	Aquino”	
	
Recenzii:	
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-	 în	 limba	 engleză:	Nicholas	 of	 Dinkelsbühl	 and	 the	 Sentences	 at	 Vienna	 in	 the	 Early	 XVth	
century,	ed.	Monica	Brînzei,	(Studia	Sententiarum,	1),	Brepols,	2015,	489	p.,	în	Chôra	13/2015,	
în	curs	de	apariţie.	
	
Bursa	de	performanta	stiintifica:	
-titlul	proiectului:		"Traducerea	în	limba	română	a	tratatului	pseudo-aristotelic	Liber	de	
pomo	sive	de	morte	Aristotilis"	
	
Madalina	PANTEA	
	
Conferinte:		

1. 6	iulie	2015	Herzog	August	Bibliothek,	Wolfenbuttel,	Germania:	„The	Reception	of	
Saint	Augustine	in	the	Commentary	on	the	Sentences	from	the	second	half	of	the	
14th	century”	în	cadrul	Stipendiatenkolloquim,		

2. 24	septembrie	2015,	Cluj-Napoca,	colcviu	international	FIDEM:	„The	tehnique	of	
plagiarism	in	James	of	Eltville’s	Commentary	on	the	Sentences”	în	cadrul	FIDEM	
Annual	Meeting,	Varieties	of	Readings	of	Medieval	Sources,	Cluj-Napoca,	România,	
23-26	Septembrie	2015	

3. 8	decembrie	2015	–	comunicarea	„Iohannes	de	Mirecuria.	O	figură	controversată	a	
secolului	al	XIV-lea	în	mediul	universitar	parizian”,	în	cadrul	Centrului	de	Filosofie	
Antică	şi	Medievală,	UBB,	Cluj-Napoca	

	
Stagii	de	mobilitate	in	strainatate:	
Bursă	de	cercetare	pentru	doctoranzi,	Rolf	und	Ursula	Schneider-Stiftung,	Wolfenbuttel,	
Germania,	Herzog	August	Bibliothek,	1	Aprilie	–	31	Iulie	2015	
	
Alexandra	BANEU	
	
Publicaţii	
articole:	
1. „The	Ab	auro	Prologue	of	Pelbartus	of	Themewar’s	Theological	Encyclopedia”	in	Studia	

UBB	Philosophia,	special	issue	2015	(forthcoming)	
2. „Ab	auro-	primul	prolog	al	 lucrării	Aureum	sacrae	theologiae	rosarium”	 in	 Ion	Cârja	

(ed.),	 Istorie,	 cultură,	 cunoaștere,	 studii	 și	 cercetări,	 Academia	 Română/Centrul	 de	
Studii	Transilvane,	seria	Minerva,	Cluj-Napoca,	2015,	p.	49-	68.		

3. „Le	commentaire	sur	le	Liber	de	causis	de	Jean	de	Malines”	(cu	Dragoş	Calma)	in	D.	Calma	(ed.),	
Neoplatonism	from	the	13th	to	the	17th	Century	Unpublished	Commentaries	on	the	‚Liber	de	
causis’	and	‚Elementatio	Theologica’,	Brepols,	Turnhout	(forthcoming)	

4. „The	Glosse	super	Librum	de	Causis	and	the	Exegetical	Tradition”	(cu	Dragoş	Calma)	in	D.	Calma	
(ed.),	Neoplatonism	from	the	13th	to	the	17th	Century	Unpublished	Commentaries	on	the	‚Liber	
de	causis’	and	‚Elementatio	Theologica’,	Brepols,	Turnhout	(forthcoming)	

recenzii:	
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5. Petri	de	Alliaco	questiones	super	primum,	tertium	et	quartum	librum	Sententiarum,	I:	
Principia	et	questio	circa	prologum	(cura	et	studio	Monica	Brînzei)	in	Chora,	12/2014,	
p.	306-308	

6. Philipp	W.	Rosemann,	Medieval	Commentaries	on	the	‘Sentences’	of	Peter	Lombard,	
volume	 3,	 Brill,	 Leiden-	 Boston,	 2015,	 563p.,	 in	 Philobiblon	 XX	 (2015),	 nr.	 2	
(forthcoming)	

Stagii	de	mobilitate	in	strainatate:	
	
	1.03.2015	-	31.03.2015,	ELTE	(Eötvös	Loránd	University)	Budapesta,	stagiu	de	cercetare,	
supervisor	Dr.	Farkas	Gabor	Kiss	(head	of	the	MTA-	ELTE	Research	Group	on	Humanism	in	
East	Central	Europe)	
	1.04.2015-	30.04.2015,	IRHT-CNRS,	Paris,	Section	Latine,	supervisor	Dominique	Poirel	

	

Conferinţe:	
1. 19	 Martie	 2015,	 ELTE,	 Budapest:	 „Scotist	 Sources	 in	 Pelbartus	 of	 Themeswar’s	

Prologue	to	the	Aureum	Sacrae	Theologiae	Rosarium”	
2. 5	Mai	 2015,	 Centrul	 de	 Filosofie	 Antică	 şi	 Medievală	 (The	 Center	 for	 Ancient	 and	

Medieval	 Philosophy),	UBB,	 Cluj-	Napoca:	Scotismul	 secolului	 al	 XV-	 lea	 reflectat	 în	
prologul	lucrării	lui	Pelbart	din	Timişoara,	Aureum	sacrae	theologiae	rosarium	

3. 8	Mai	2015,	Şcoala	doctorală	de	filosofie	 (The	Doctoral	School	of	Philosophy),	UBB,	
Cluj-	Napoca:	‚Ab	auro’	şi	‚Abyssus’-	prologul	de	inspiraţie	scotistă	al	lucrării	Aureum	
sacrae	theologiae	rosarium	

4. 9	Mai	2015,	SITA	(International	Thomas	Aquinas	Society,	Romanian	Branch)	Congress,	
Bucharest:	Melius	 dicendo	 secundum	 Scotum	 et	 eius	 sequaces-	 folosirea	 surselor	
scotiste	în	prologul	enciclopediei	teologice	a	lui	Pelbartus	de	Themeswar	

5. 23-	25	iunie	2015,	 ICR,	Venetia,	The	conference	„Cività	romena	e	 identità	europea.	
Storia,	cultura,	società”,	ICR,	Venice:	„15th	Century	Scotist	Influences	in	Pelbartus	of	
Themeswar’s	Aureum	sacrae	theologiae	rosarium”	

6. 25	Septembrie	2015,	Cluj,	colocviu	 international	FIDEM:	„Sources	 that	Pelbartus	of	
Themeswar	 Used	 in	 order	 to	 Compile	 the	 First	 Volume	 of	 the	 Aureum	 sacrae	
theologiae	rosarium”	

	
	 	

	
	

	
	
	


