Raport științific și tehnic
Rezumatul etapei
În perioada de referință, au fost întreprinse activități ce au vizat atât documentarea
teoretică în vederea fundamentării analizei proceselor de construcție socială a discursului
biografic comemorativ, cât și colectarea de date pentru identificarea aspectelor metodologice
necesar a fi utilizate în elaborarea studiilor viitoare. Rezultatele preliminare ale acestui proces
au fost prezentate în cadrul unei eveniment științific internațional.

Descrierea științifică și tehnică
1) Documentarea teoretică în vederea fundamentării analizei
În cadrul acestei activități au fost consultate studii relevante în raport cu trei arii de
interes: (a) procesele sociale de producere a cunoașterii istorice; (b) rolul tehnologiilor în
redefinirea practicilor de susținere a amintirilor colective și (c) abordări ale discursului
biografic comemorativ în teoria socială feministă. Astfel, a fost realizată o arhivă cu resurse
științifice în format digital cu scopul de a permite o înțelegere mai aprofundată a fenomenelor
sociale ce fac obiectul cercetării, iar materialele astfel selectate vor fi utilizate ca suport în
elaborarea studiilor ce vor fi transmise spre publicare. În documentarea teoretică, accentul a
fost pus asupra lucrărilor științifice apărute în ultimii 10 ani și publicate în reviste cu factor de
impact ridicat din domeniul științelor sociale și umaniste. Documentarea teoretică s-a soldat cu
realizarea unei liste bibliografice adnotate extensiv cu lucrări reprezentative ce vor furniza
repere de interpretare și de abordare a practicilor comemorative în societatea contemporană.

2) Cercetare exploratorie în mediile comemorative online
În cadrul acestei activități a fost realizat un studiu exploratoriu preliminar la nivelul a
două platforme digitale ce permit redactarea, în mod colaborativ, a unor biografii sau note
biografice. Pentru colectarea datelor au fost avute în vedere două platforme ce funcționează ca
medii de constituire a statusului postum în mediul digital: Platforma MuchLoved.com și
Platforma Wikipedia. Datele au fost colectate utilizând abordarea metodologică a „teoriei

întemeiate”, iar tehnica utilizată a fost cea a observației nestructurate. Colectarea de date a fost
realizată în special cu scopul de a pune în evidență principalele arii tematice, linii stilistice și
repertorii interpretative ce caracterizează discursul comemorativ realizat prin tehnici de scriere
colaborativă facilitate de instrumente digitale.

3) Prezentarea activității de cercetare în cadrul unui eveniment științific internațional
Rezultatele cercetării exploratorii descrise anterior au fost cuprinse în lucrarea
„Commemoration as a Technique of the Self: Subject Constitution through Collaborative
Biographical Writing” ce a fost prezentată în cadrul conferinței internaționale „Philosophy of
Human-Technology Relations” organizată de către Universitatea din Twente (Olanda) în
perioada 4-7 noiembrie 2020. Lucrarea a descris vulnerabilitățile pe care comemorarea
participativă le aduce în raport cu procesul formării conștiinței istorice. Datele au pus în
evidență faptul că aceste vulnerabilități derivă din caracterul testimonial al mediilor de
comemorare la nivelul cărora este pus în circulație un discurs ce afirmă meritul unor
personalități istorice. Astfel, a fost argumentat că platformele online ce permit construirea
discursurilor biografice în mod colaborativ creează un simț al participării și implicării derivat
din interacțiunea comemoratorilor cu mediul de comemorare, ceea ce reconfigurează
cunoașterea istorică și relația pe care oamenii o stabilesc cu un trecut generic manifestat ca
realitate a prezentului.
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