Biografii
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engleză (1989); „George Enescu în spaţiul artistic american“ (Iaşi, 1994, Premiul revistei
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asociaţiei„Association for Intercultural Dialogue and Historical Studies - INTERMARIUM”.

Prof. Dr. Alin Ciupală, istoric, profesor în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București.
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și Securitate și apărare Națională (București, 2010). Este coordonatoarea unor programe și
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Europeană”, la aceeași facultate (2011). Doctor în istorie la Universitatea „Hacettepe” din Ankara,
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