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STELUŢA PÂRÂU 

 

 

 

PARTICIPĂRI LA SESIUNI ŞTIINŢIFICE 
  

  

 

 

 

1.     1974, aprilie, Tulcea, Valorificarea folclorului dobrogean, organizator 

Asociaţia de Studii Orientale din R.S.R. (Bucureşti) în colaborare cu Casa 

Corpului Didactic (Tulcea), cu comunicarea Textile decorative turco-

tătăreşti (în colaborare cu Vasilica Topoleanu) ; 

 

2.     1974, iunie, Tulcea, Cel de al II-lea Colocviu de studii şi comunicări, 

organizator Muzeul "Delta Dunării" Tulcea, cu comunicările Observaţii cu 

privire la trei basme aromâneşti şi Elemente decorative pentru 

ornamentarea interiorului din zona Agighiol-Zebil ; 

 

3.     1974, decembrie, Bucureşti, "Centenarul Muzeului de Artă Populara al 

R.S.R.", organizator Muzeul de Artă Populară al R.S.R. Bucureşti, cu 

lucrarea Valenţe în ornamentica şi cromatica scoarţelor din colecţia 

muzeului ; 

 

 4.     1975, decembrie, Slobozia, organizator Muzeul Judeţean Slobozia, cu 

lucrarea  Puncte de vedere privind conservarea "in situ"; 

 

5.     1976, septembrie, Tulcea, organizator Asociaţia de etnografie şi folclor 

Tulcea, cu lucrarea Conţinut şi expresie în basm (contribuţii la studiul 

basmelor grupurilor etnice din Dobrogea); 

 

6.     1977, octombrie, Constanţa, organizator Muzeul Naţional de Istorie şi 

Arheologie Constanţa, cu lucrarea Viaţa ţărănimii din judeţul Tulcea la 

începutul secolului al XX-Iea, din punct de vedere istorico-etnografic (în 

colaborare cu Petru Zaharia); 

 

7.     1978, octombrie, Constanţa, organizator Muzeul Naţional de Istorie şi 

Arheologie Constanţa, cu lucrarea Viaţa ţărănimii din judeţul Tulcea în 
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perioada interbelică din punct de vedere istorico-etnografic (în colaborare 

cu Petru Zaharia); 

 

8.     1978, decembrie, Focşani, organizator Muzeul de Istorie şi Etnografie 

Focşani, cu lucrarea Tradiţie şi actualitate în arta populară; 

 

9.     1979, noiembrie. Slobozia, organizator Muzeul Judeţean Ialomiţa, cu 

lucrarea  Mutaţii în structura interiorului tradiţional;  

 

10.   1980, aprilie, Bucureşti, organizator Muzeul Satului şi de Artă 

Populară, cu lucrarea Mutaţii şi transformări în funcţionalitatea textilelor 

decorative şi de port; 

 

11.   1981,  aprilie,  Brăila,  organizator Muzeul Judeţean Brăila,  cu lucrarea 

 Textile decorative şi de port dobrogene în contextul artei populare din 

Câmpia Dunării. 

 

12.   1981,   noiembrie,   Goleşti,   organizator  Muzeul   Judeţean   

Goleşti,  cu  lucrarea Reprezentarea motivului viţei de vie pe ştergarele 

dobrogene; 

 

13.   1982, aprilie, Drobeta-Turnu Severin, organizator Muzeul Judeţean al 

Porţilor de  Fier, cu lucrarea Observaţii privind ceramica nord-dobrogeană. 

 

14.   1983, noiembrie, Constanţa, organizator Muzeul de Artă Constanţa, cu 

lucrarea Structuri compoziţionale în ţesăturile dobrogene (consideraţii 

preliminare pentru un studiu comparativ); 

 

 15.   1983, decembrie, Cluj-Napoca, organizator Muzeul de Etnografie al 

Transilvaniei, cu lucrarea Ţesăturile decorative dobrogene în contextul 

artei populare româneşti (scoarţe dobrogene între specific zonal şi viziune 

unitară); 

 

16.   1984, iunie, Craiova, organizator Muzeul Judeţean Craiova, cu lucrarea 

Consideraţii privind aria populară dobrogeană ; 

 

17.   1985, Bucureşti, organizator Muzeul Satului şi de Ată Populară, cu 

lucrarea Timp şi spaţiu în obiceiurile de peste an; 
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18.   1985, decembrie, Timişoara, organizator Universitatea Timişoara, cu 

lucrarea Vatra valenţe lingvistice şi etnografice;   

     

19.   1986, noiembrie, Constanţa, organizator Muzeul de Istorie şi 

Arheologie Constanţa, cu lucrarea Interdependenţa demografie-etnografie 

(preliminarii şi observaţii de teren din judeţul Tulcea) (în colaborare cu 

Aurora Corhan); 

 

20.   1987, iulie, Bucureşti, organizator Muzeul Satului şi de Artă Populară, 

cu lucrarea Etnografic şi non-etnografic în valorificarea artei populare 

tradiţionale în contemporaneitate; 

 

21.   1989, mai, Bucureşti, organizator Muzeul Satului şi de Artă Populară, 

cu lucrarea Consideraţii privind practicarea meşteşugurilor în judeţul 

Tulcea. Tradiţie şi contemporaneitate ; 

 

22.   1990, octombrie, Galaţi, organizator Universitatea Galaţi, cu lucrarea 

Rituri de fertilitate în obiceiurile de primăvară ; 

 

 23.   1990, noiembrie, Bucureşti, organizator Muzeul Satului (simpozion 

internaţional),  cu lucrarea Arhitectura rurală în nordul Dobrogei. 

Interdependenţe structurale (în colaborare cu Mihai Milian) ; 

 

24.   1991,   septembrie,   Sighetu-Marmaţiei,   organizator   Muzeul   

Sighetul-Marmaţiei (Colocviul naţional de etnologie), cu lucrarea Interiorul 

locuinţei româneşti. Permanenţe şi mutaţii ; 

 

 25.   1992, mai, Bucureşti, organizator Academia de Artă (Catedra de 

Estetică), cu   lucrarea  Utilitar şi decorativ între semn şi context ; 

 

26.  1993, mai, Bucureşti, organizator Academia de Artă (Catedra de 

Estetică), cu  lucrarea  Estetica cotidianului ;  

 

 27.   1993, mai, Bucureşti, organizator Academia de Artă (Catedra de 

Estetică), cu  lucrarea  Expoziţia ca "mass-media" (observaţii privind 

estetica expoziţiei) ; 

 

28.   1996, septembrie, Constanţa, organizator Muzeul Naţional de Istorie şi 

Arheologie, cu lucrarea  Policromia etnică în Dobrogea ; 
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29.   1995, mai, Bucureşti, organizator Muzeul Satului (Al II-lea Congres al 

Satului European), cu lucrarea  Civilizaţia tradiţională între continuitate şi 

divoluţie ; 

 

 30.   1996, mai, Bucureşti, organizator Muzeul Satului (A doua Conferinţă 

internaţională de etnologie), cu lucrarea Aspecte ale aculturaţiei într-o zonă 

interetnică ; 

 

 31.   1996, 1 - 5 octombrie, Brno, Republica Cehia, organizator 

Universitatea Masaryk, cu lucrarea Contribuţia muzeologiei la Conservarea 

patrimoniului cultural şi a identităţii etnice ; 

 

32.   1996, 14 - 20 octombrie, Rodez, Franţa, organizator Departamentul 

Cultural Aveyron, cu lucrarea  Civilizaţia tradiţională românească în 

context european ; 

 

33.   1996. noiembrie, Bucureşti, organizator Academia de Artă (Catedra de 

Estetică), cu lucrarea  Kitsch-ul - categorie sau non-categorie estetică ; 

 

 34.   1996. mai, Galaţi, organizator Universitatea Galaţi, cu lucrarea  Timpul 

sacru timpul profan în ceremonialul obiceiurilor; 

 

35.   1997, octombrie, Bacău, organizator Muzeul de Etnologie Bacău, cu 

lucrarea Observaţii asupra unor aspecte ale aculturaţiei urban-rural în 

perioada 1920 -1940; 

 

36.   1998, martie, Rovigo, Italia, organizator Muzeul Deltei Padului, 

Rovigo, Italia, cu lucrarea  Natură şi civilizaţie la sfârşitul sec. al XX-lea 

(raportul antropologie-ecologie); 

 

37.   1998. iunie, Bucureşti, organizator Institutul de Etnologie şi Folclor 

Bucureşti, cu lucrarea  Vestimentaţia rurală în perioada interbelică 

(influenţa modei orăşeneşti); 

 

 38.   1998, decembrie, Galaţi, organizator Centrul de Valorificare a Creaţiei 

Populare Galaţi, cu lucrarea  Sublimul creaţiei întru tradiţie ("In 

memoriam" Petru Caraman); 
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 39.   1999, aprilie, Szeged (Ungaria); organizator: Complexul muzeal al 

regiunii Csongrad, cu lucrarea Interferenţe culturale în sistemul 

obiceiurilor populaţiei româneşti si lipoveneşti; 

 

 40.   1999, august, Mangalia - 2 Mai, organizator Centrul de Valorificare a 

Creaţiei Populare Constanţa, cu lucrarea Prelungiri ale tradiţiei în lumea 

contemporană. Gusturile în derivă. 
  

 

 

 


