
Motiva iile interioare ale colaborării cu Securitateaț

24-25 noiembrie 2016, Cluj

23 noiembrie
18:00 – Sosirea participan ilorț
20:00 – Cina

24 noiembrie
8:00-9:00 – Mic-dejun

9:30-9:40 – Cuvânt de deschidere

9:40-11:10
Jánosi  Csongor:  Preot,  aristocrat,  intelectual.  De  la  activitatea  clasică  de  informator  la
informarea orală (László Dezső, Teleki Gemma, Kányádi Sándor)
Drago  Ursu: Dela iunea în închisorile comuniste. Colabora ionismul între aportul uman iș ț ț ș
dinamica muncii informative. Studiu de caz: Penitenciarul Aiud
Andreea  Iustina  Tuzu:  Reconsiderări  biografice. Nicole  Valéry-Grossu  i  colaborarea  cuș
Securitatea

11:10-11:30 Pauza de cafea

11:30-13:00
Könczei  Csilla:  „Agentul  e  un  James  Bond…” Contribu ii  la  condi iile  racolării  pe  bazaț ț
discu iilor cu fo ti informatori ai Securită iiț ș ț
Vadim Guzun: Informatorii din cadrul ac iunii Nichita Smochină, 1952-1962ț
Oláh Sándor: „Cei care s-au oferit benevol, cei antaja i i cei constrân i (Varia iuni pe temaș ț ș ș ț
acceptării colaborării)

13:00-15:00 – Masa de prânz

15:00-16:30
Kovács Sándor: Trei biografii unitariene: Kovács Lajos, Erdő János és Sebe Ferenc în slujba
bisericii
Marin Manuela: „Un prieten devotat nouă”: Ioan Cioabă i Securitatea comunistăș
Petrás Éva: Identită ile lui Nagy Töhötöm i jocurile lui cu serviciile de securitateț ș

16:30-16:50 - Pauza de cafea

16:50-18:00
Gyarmati György: „De bună voie i nesilit de nimeni” – sau despre „patriotismul” care î i ieseș ș
din rol în parabolele referitoare la agen iț



19:00-20:30 – Cina

25 noiembrie
8:00-9:00 – Mic-dejun

9:30-10:30
Silviu Moldovan: Aspecte comparative ale motiva iei interioare ale colaborării cu Securitatea:ț
este posibila schimbarea reala a universului valoric?
Stefano  Bottoni:  Colaborare,  supravie uire,  afirmare.  Formele  colaborării  în  oglinda  uneiț
biografii de excep ie: Mikó Imre 1911-1977ț

10:30-10:50 - Pauza de cafea

10:50-11:50
Film documentar:  Supravie uire sau o via ă în slujba poporului? Mikó Imre i Securitateaț ț ș
(regizor: Domokos János, 2015)

11:50-12:00 - Pauza de cafea

12:00-13:00 – Dezbateri pe marginea filmului

13:00-15:00 – Masa de prânz

15:00-16:00
Pál  János:  Cercetarea  trecutului  apropiat  în  Biserica  Unitariană  (antecedente,  încercări
interpretative, rezultate)
Pihurik Judit: Crescu i în acela i cuib – agen i „horthy ti” i obiective „horthyste”ț ș ț ș ș

16:00-17:00
Discu ii despre proiecte curente i viitoare, posibilită i de colaborare etc.ț ș ț

19:00-20:30 – Cina

26 noiembrie
8:00-9:00 – Mic-dejun
9:00 – Plecarea participan ilorț
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