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Conferințe naționale și internaționale:

Din memoriile unui diplomat rus în Romania la începutul secolului XX: Iurii Soloviev,

comunicare prezentată la conferința Tinerii cercetători şi interdisciplinaritatea.

Perspective istorice şi metodologice, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 9-10 iulie,

2015.

“Extrem de conciliator și tot ceea ce românii și-ar putea dori”: Primul trimis extraordinar și

ministru plenipotențiar al Rusiei la București: Leon Uruzov, comunicare prezentată in cadrul

conferinței The diplomats’ society in the Romanian public space. Perceptions, images

and representations in the last decades of the 19th century and the first half of the 20th

century; Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 30 octombrie-01 noiembrie, 2015.

Stagii de documentare:

Stagiu de documentare efectuat în perioada 02-10 august la Londra. Vizită la Arhiva

Foreign Office-ului (National Archives). Adrian-Bogdan Ceobanu a studiat corespondența

diplomaților englezi aflați în postul de la București pentru perioada 1881-1914, dar și

corespondența privată a unor șefi de misiune, precum William Arthur White și Frank

Cavendish Lascelles. A putut observa relația foarte bună pe care a avut-o primul dintre cei

doi, cu liderii politici, în special cei liberali, dar și prezența discretă la manifestările mondene.

Pe de altă parte, Frank Lascelles a participat la mai multe evenimente, a organizat mai multe

serate, baluri decât predecesorul său, însă nu s-a mai implicat așa de mult în dispuetel politice

de la sfârșitul anilor 80 ai secolului al XIX-lea.



Articole publicate:

„Portrete” din interior. Corpul diplomatic de la Bucureşti în însemnările

plenipotenţiarului francez, Gustave de Coutouly, în Claudiu- Lucian Topor, Alexandru

Istrate, Daniel Cain (ed), Diplomati, societate si mondenitati. Sfarsit de “Belle Epoque” in

lumea romaneasca, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Iasi, 2015, pp, p. 321-

334.

Articole prezentate spre publicare:

Some considerations regarding the social behaviour of foreign diplomats in

Bucharest in the '80s during the 19th century, in Sinan Kuneralp, Silvana Rachieru (eds.),

Southeastern Europe in the 19th Century: Historical Perspectives on Socio-Economic

and Diplomatic Challenges, (Proceedings of the Black Sea Historiographies workshops

organized by ICR Istanbul and Center for Ottoman Diplomatic History), Istanbul, 2016.


