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STUDIU BIBLIOGRAFIC PRIVIND CREAREA CENTRULUI DE
DOCUMENTARE „EUROPA2020”
În realizare unei biblioteci și a unui centru de documentare a proiectului Europa
2020 a fost consultată o largă bază de date, au fost consulate biblioteci online și cele
existente în București pentru a identifica cele mai importante lucrări din domeniul
Diplomației publice și domeniile conexe și ale le include în cadrul Centrului de
documentare EUROPA 2020.
Pentru a oferi oportunități de documentare a studenților care se vor înscrie ce vor
fi înscriși la viitorul program masteral în domeniul Diplomației Publice – comunicare de
marketing - s-a făcut o documentare pentru selectarea și colectarea celor mai
reprezentative cărți, reviste și culegeri de texte relevante pentru domeniul diplomatiei
publice și domeniile aferente
- comunicare publică internațională
- comunicare internațională,
- relatii publice internaționale,
- marketing de imagine,
- practici de advocacy,
- diplomație culturală, propaganda,
- diplomația schimburilor academice,
- aspecte de funcționalitate ale instituțiilor responsabile cu comunicarea publică
externă și crearea de imagine, branding
- istoria relațiilor internaționale și a diplomației publice.
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Cărțile adunate pentru viitoarea biblioteca virtuală a fost selectat în funcție de:
- 1. relevanţa cărților pentru diplomaţia publică – respectiv pentru istoria
diplomației, a relațiilor internaționale și a diplomației publice.
- 2. accesibilitatea prețurilor – acestor cărți – care să nu depășească
cuantumul alocat prin proiect
-3. accesibilitatea formatului pe hârtie în egală măsură cu cel în format
digital

Am identificat în urma unei serioase documentări – un număr de lucrări
fundamentale pentru viitorul curriculum de diplomație publică, lucrări recenzare
succint tocmai pentru a fi achiziționate și folosite în viitoarele fișe ale disciplinelor de
către cadrele didactice ce vor participa la predarea efectivă a programului masteral
de diplomație publică.

Fiecare dintre lucrările recenzate au fost atent studiate, pentru ca în sumarul
acestora partea practică să se îmbine cu partea aplicată deja în practica unei vieți
de diplomat, ceea ce face aceste lucrări re prețioase pentru un diplomat, un
masterand sau doctorand, dar și un novice care are nevoie de mai multe informații
reale privind practica diplomatică și modul în care diplomația publică a devenit o
parte importantă a acesteia.
Cărțile identificare și analizate sunt din sfera: relațiilor internaționale, a
diplomației clasice, dar și a diplomației aplicate.
Documentele realizate contribuie la realizarea Centrului de documentare în
domeniul Diplomației publice – care va sta la dispoziția studenților, masteranzilor,
dar și a publicului academic din România – îndeplinind obiectivele proiectului
EUROPA 2020 – proiect mastral de diplomație publică.
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Surse:
·

http://www.clingendael.nl/sites/default/files/European%20Public%20Diplomacy
%20flyer%202.pdf

·

http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/publications2013/cross-european-public-diplomacy.html

·

http://www.amazon.com/European-Public-Diplomacy-PalgraveMacmillan/dp/1137343303

·

http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137315144

·

https://networks.h-net.org/node/28443/reviews/39724/wulk-davis-cross-andmelissen-european-public-diplomacy-soft-power-work

Lucrări recenzate:
I.

European Public Diplomacy Soft Power at Work – Diplomația publică

europeană. Soft power în acțiune – editată de Mai'a K. Davis Cross, Jan Melissen Palgrave Macmillan, 2013, ISBN: 9781137343291
II.

Women, Diplomacy and Internațional Policy since 1500 – Femeile,

diplomația și relațiile internaționale începând cu anul 1500, editată de Gleda Sluga,
Carolyn James, Routledge – 2015 – 286 pages
III: China s Public Diplomacy – Diplomația publică a Chinei

de Ingrid

d'Hooghe, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', ISBN13:
9789004283947, E-ISBN: 9789004283954, Publication Date: October 2014
Copyright Year: 2015, Format: Hardback
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