CURRICULUM VITAE
Prof. univ. dr. THOMAS NÄGLER
Istoricul dr. Thomas Nägler sa născut la 30 ianuarie 1939 în Slimnic /
Stolzenburg din judeţul Sibiu. Strămoşii lui erau originari din Alsacia / Franţa,
stabilinduse în 1756 în Transilvania, în cadrul colonizărilor promovate de
Imperiul austriac.
După studiile primare urmate în localitatea natală a urmat cursurile liceului
german „Brukenthal” din Sibiu pe care îl absolvă în 1957.
Se înscrie la facultatea de istoriefilosofie a universităţii din Cluj, audiind
în anii 1957–1962 cursurile unor personalităţi ale istoriei româneşti şi
universale, cum au fost Constantin Daicoviciu, Kurt Horedt, David Prodan,
Francisc Pall, Samuel Goldenberg şi Camil Mureşan. La sfârşitul celor cinci ani
de studii obţine titlul de licenţiat în istorie pe baza lucrării de stat Relaţiile
francogermane între anii 1871–1990, pentru care a obţinut calificativul maxim.
După examenul de stat devine custode şi cercetător la Muzeul Brukenthal
din Sibiu. În această instituţie prestigioasă şia continuat documentarea în istoria
medievală şi modernă, în centrul atenţiei sale aflânduse trecutul Transilvaniei.
Din anul 1963 a efectuat o serie de cercetări arheologice în aşezări,
fortificaţii, biserici şi cimitire medievale din sudul Transilvaniei. În 1969 se
transferă prin concurs la Centrul de ştiinţe sociale Sibiu al Academiei Române,
unde a continuat cercetarea ştiinţifică, publicând numeroase studii de specialitate
din România şi Europa centrală.
În 1974 obţine la facultatea de istorie din Cluj titlul de doctor în ştiinţe
istorice (Dr. phil.) cu lucrarea Aşezarea saşilor în Transilvania, avândul ca şi
conducător pe Francisc Pall, referenţi fiind Ion Nestor şi Ştefan Pascu, membri
ai Academiei Române. Teza de doctorat a fost publicată în limba germană şi
română, ambele în două ediţii.
Cele mai multe lucrări au apărut în revista „Forschungen zur Volks und
Landeskunde” editată de institutul sibian, ca şi în alte reviste din România şi în
străinătate. A efectuat studii de documentare în Ungaria, Cehia, Slovacia,
Germania, Austria şi Luxemburg; nu a putut să beneficieze de o bursă Humboldt
propusă de germani, autorităţile de interne refuzândui viza de ieşire din
România.
În urma transformărilor revoluţionare desfăşurate în România în 1989,
Thomas Nägler a fost ales director al Institutului de Cercetări SocioUmane din
Sibiu al Academiei Române şi preşedinte al Forumului Germanilor din România
(1990–1992), asociaţie a minorităţii germane. În 1993 a ocupat postul de
profesor universitar titular pentru Istoria universală a evului mediu şi Istoria
Imperiului bizantin, predând şi alte cursuri speciale.

Alături de activitatea didactică a publicat un mare număr de studii şi
recenzii, noua sa carte Românii şi saşii până la 1848 a apărut în limba română
(1997) şi germană (1999). La noua Istorie a românilor publicată de Academia
Română la Bucureşti, a semnat mai multe capitole în volumele III şi IV. Rod al
iniţiativei sale este editarea unei noi Istorii a Transilvaniei, care este în curs de
publicare, printre editori şi autori numărânduse îndeosebi oameni de ştiinţă din
Cluj.
Începând din 1994 profesorul Thomas Nägler este coordonator de
doctoranzi în istorie universală, până în prezent 10 istorici obţinând sub
îndrumarea sa titlul de doctor în ştiinţe istorice.

