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Sâmbătă 17 mai 2014, în organizarea AsociaŃiei Române de Sociologie, a
Departamentului de AsistenŃă Socială, Universitatea din Piteşti, şi a Institutului de
Cercetare a CalităŃii VieŃii, Academia Română, s-au desfăşurat lucrările Simpozionului
NaŃional, „Satul românesc: trecut–prezent–viitor”. Evenimentul a fost găzduit la sediul
ICCV, şi au fost consacrate împlinirii a 75 de ani de la cercetarea sociologică a plasei
Dâmbovnic, judeŃul Argeş, realizată de către Institutul de ŞtiinŃe Sociale al României,
componentă a vestitei Şcoli monografice condusă de către profesorul Dimitrie Gusti.
Coordonatorii cercetării respective au fost Anton GolopenŃia şi Mihai Pop.
Lucrările Simpozionului au fost deschise de către profesor dr. Cătălin Zamfir,
membru corespondent al Academiei Române, director ICCV şi preşedinte al ARS
care a salutat participanŃii, cu menŃionarea specială a doamnei Sanda GolopenŃia,
prof. univ. dr. la Universitatea Brown (New York). Este cu totul remarcabil că
doamna GolopenŃia a participat de-a lungul anilor la mai multe manifestări ştiinŃifice
legate de cercetările sociologice ale „Şcolii Gusti” şi desfăşoară o bogată activitate
publicistică pe această temă.
În cadrul lucrărilor Simpozionului a fost lansat un volum dedicat aceluiaşi
eveniment, coordonator Cornel Constantinescu, care are o contribuŃie substanŃială şi
la activitatea AsociaŃiei Române de Sociologie, ca şi prof. dr. Maria Constantinescu,
director al Departamentului de AsistenŃă Socială, Universitatea Piteşti.
Volumul respectiv este alcătuit din două părŃi. Prima parte este rezervată studiilor
elaborate pe baza cercetării plasei Dâmbovnic în anul 1939, şi publicate în revista vremii
Sociologie Românească. În partea a doua a volumului, sunt prezentate comunicări
susŃinute la manifestările ştiinŃifice de celebrare a cercetărilor sociologice din judeŃul
Argeş, respectiv 50 de ani, 60 de ani şi 70 de ani, aceasta din urmă fiind dedicată şi
împlinirii a o sută de ani de la naşterea lui Anton GolopenŃia (1909–1951).
După ce profesorul Cornel Constantinescu a prezentat conŃinutul volumului
şi a distribuit câte un exemplar participanŃilor, au urmat intervenŃii din partea
acestora. S-au făcut referiri la semnificaŃia cercetărilor sociologice interbelice, dar
şi la cele recente, subliniindu-se necesitatea unor cercetări sociologice de amploare
în mediul rural românesc, pentru o cât mai bună cunoaştere a acestuia şi pentru a se
furniza elemente de suport pentru politici de dezvoltare.
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