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PROGRAM

23 septembrie 2019: Înregistrarea participanților: 9.00 – 9.45
Biblioteca Națională a Republicii Moldova (Chișinău, str. 31 August 78A)
Blocul central, Sala de lectură nr. 1 (etajul 2)

23 septembrie, ședința plenară: 10.00 – 12.00

Expoziție: Patrimoniul cultural de ieri versus patrimoniul de azi

Mesaje de salut:
Elena PiNTiLEi, director general Biblioteca Națională a Republicii Moldova
M. cor. al AȘM Svetlana COjOCARu, vicepreședinte al AȘM, Conducător al Secției 

Științe exacte și inginerești a AȘM
Dr. hab. Aurelia HANgANu, rector universitatea de Stat Dimitrie Cantemir         

din Chișinău
Dr. habil. Nicoleta VORNiCu, director Centrul de Cercetări T.A.B.O.R. (iași)

Comunicări în plen:
COjOCARu Svetlana, Tehnologie de revitalizare a patrimoniului românesc
ŞLAPAC Mariana, TABAC Silviu, Două exemple remarcabile de arhitectură                    

postmodernă la Chişinău
CONDRATiCOVA Liliana, E-PATRIMONIU – necesitate, actualitate, investiție
Workshop: VORNiCu Nicoleta, Cercetare şi educație pentru autentificarea,                     

conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural
Prezentare revistă: Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research 

and Technique – ACCHRT (iași, 2019, redactor dr. habil. Nicoleta Vornicu)

Moderator: Liliana CONdRAtiCOvA 
(director de proiect)

12.00 – 13.00 Pauza de cafea

ANTONiu Marian, Reorganizarea expoziției 
de bază a Secției de Etnografie şi Artă Populară     
a Muzeului „Ștefan cel Mare” Vaslui

BODALE Arcadie, Câteva observații asu-
pra localizării Cetății Hmelov şi a întinderii                
Ţării Sepeniţului!

gHEORgHE Viorel, Din patrimoniul istoric 
al municipiului Buzău

MALCOCi Vitalie, Abordări constructiv-
decorative în arhitectura formelor mici create             
de meşterii populari din Moldova

23 septembrie 2019, 
ora: 13.00 – 14.30

PANEL 1
PAtRiMONiUL 

ARHitECtURAL ÎN CONtEXt 
NAŢiONAL 

Şi iNtERNAŢiONAL
Moderatori: Mariana Șlapac, 

irina Nemțeanu



Conferința științifică internațională, Chișinău, 23-24 septembrie 2019

8

MiTROF Marius, „La pas prin grădina publică în Galaţii de altădată” sau despre       
o cultură a memoriei şi valorificarea patrimoniului cultural gălăţean

POPA Ștefan, Proiectarea ecologică în designul interior din Republica Moldova
OSTAPOV Alina, Politicile de stat ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti ─ 

instrument de reglementare a patrimoniului arhitectural
TEODORESCu Elena-Sidonia, Jean Monda (Ploieşti 22.01.1900 − Bucureşti, 

11.09.1987)
TRiFAN Aurelia, Conversia ca strategie arhitecturală de dezvoltare durabilă                

a complexurilor vitivinicole din Republica Moldova în condițiile actuale de integrare         
în cluster-ul turistic

BujOREAN Evelina, Elements of traditional architecture in wood – finger print        
in modern architecture

CEASTiNA Alla, The grave of the son of the leader of the Serbian people in Chisinau: 
the history of one modest monument of the first half of the XIX century and its preservation 
with the participation of the Royal Academy of Sciences of Serbia

NEMȚEANu irina, Searching for a (local) Jewish urban specificity in the Polish-
Ukrainian space

NEMȚEANu Ruxandra, Reflections of the Bauhaus movement in the architecture     
of Horia Creangă

TĂNASE Mircea, Muzeul paraşutiştilor – un patrimoniu ca argument pentru viitor 
ИЛЬВИЦКАЯ Светлана, ЖИЦА Петр, Архитектура новых объектов                

в контексте исторической среды в пост-тоталитарном обществе Сербии
ПИСЬМАК Юрий, Глас народа в защиту архитектурного наследия 
ШИХОВА Ирина, Еврейские кладбища как составляющая еврейского наследия 

Молдовы: актуальное состояние
ЮРЧЕНКО Наталья, Малоизвестный проект Щусева по преобразованию 

центра Кишинева

ARDELEAN Elena, Particularităţi în conser-
varea şi restaurarea cărţilor vechi bisericeşti. Studii 
de caz

BORȘ Veronica, Salvgardarea şi valorifica-
rea conținutului de patrimoniu cultural scris din 
Republica Moldova

CHiABuRu Elena, Cartea veche – compo-
nentă a patrimoniului cultural național mobil. 
Studiu de caz: Biblioteca lui G. T. Kirileanu

CÎMPEANu Cristina-Maria, Starea de con-
servare a depozitului de carte veche al Muzeului 
Judeţean „Ștefan cel Mare” Vaslui

COSOVAN Veronica, Forme inovaționale de 
promovare şi valorificare a patrimoniului cultural 

23 septembrie 2019, 
ora: 14.30 – 16.00

PANEL 2
CONSERvAREA Și 

REStAURAREA 
PAtRiMONiULUi CULtURAL – 

EXPERiENȚĂ Și 
BUNE PRACtiCi

Moderatori: Elena Pintilei, 
Elena Chiaburu
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MOȘNEAgu Mina-Adriana, Stegobiumpaniceum (Insecta, Coleptera, Anobiidae)   
în colecțiile de carte veche bisericească din Moldova (România)

MuNTEAN Aliona, Colecția de fascimile a edițiilor lui Franciscus Scorina –        
exemplu de valorificare a patrimoniului de carte european

PiNTiLEi Elena, Publicaţiile ştiinţifico-bibliografice ale Bibliotecii Naţionale  –    
parte a moştenirii culturale

SiLVESTRu Diana, Rolul BND Moldavica în accesul, vizibilitatea şi utilizarea          
patrimoniului cultural național şi european în mediul digital: tendințe principale şi factori 
de schimbare

TOSTOgAN Aliona, Proiectul „Salvgardarea hrisoavelor basarabene din perioada 
țaristă (1812–1917)” 

XENOFONTOV ion Valer, Colecţia Richard Koch, parte componentă a patrimoniu-
lui mondial

23 septembrie 2019, 
ora 16.00 – 17.30

PANEL 3
CULtURA MEMORiEi Și 

PAtRiMONiUL CULtURAL
 ÎN SOCiEtAtEA 

POSt-tOtALitARĂ: POLitiCi, 
PRACtiCi Și PROiECtE 

dE vALORiFiCARE 
Moderatori: Anatol Petrencu,

Ludmila Cojocaru

ARAPu Valentin, Percepția frontierei în 
comunitățile de pe Valea Prutului în perioada 
postbelică: interferențe memorialistice şi istori-
co-etnologice 

BÎRLĂDEANu Virgiliu, Represiu-
nile staliniste în politica comemorativă a 
administrației separatiste de la Tiraspol 
(1990–2019)

BOLEA Zinaida, Travaliul doliului şi 
valorificarea memoriei victimelor regimurilor 
totalitare 

CAMBOSE Astrid, Politici lingvistice 
post-totalitare şi memorie comunitară

COjOCARu Ludmila, Valoarea de 
patrimoniu a mărturiilor de istorie orală în 
studierea fenomenului totalitarismului din 
RSS Moldovenească (1940–1941, 1944–1953). 
Studiu de caz „Cartea Memoriei”

DAN Radu, Practici de recuperare şi 
valorificare a patrimoniului bisericesc din 
Odessa în perioada administrației româneşti 
(1941–1944): contribuții recente

PĂDuREAC Lidia, Rememorarea foame-
tei din RSS Moldovenească în post-totalitarism: 
caracteristici şi controverse

PETRENCu Anatol, Memorialistica     
Gulagului – parte a patrimoniului universal
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24 septembrie 2019, 
ora 10.00 – 11.00

PANEL 4 
PAtRiMONiU BiSERiCESC: 
iStORiE Și MOdERNitAtE
Moderatori: Manole Brihuneț, 

Adela Chiroșca

BRiHuNEȚ Manole, Bisericile din lemn „Sfân-
tul Ierarh Nicolae” din satul Bălăureşti (1807) şi bise-
rica „Sf. Arhanghel Mihail” din satul Ciuteşti (1802) 
– caracteristici arhitecturale, structurale şi decorative

CHiROȘCA Adela, DAiA Cristian, gROSu 
Rodion, Iconostasul bisericii Înălțarea Domnului din 
satul Rîşcova, raionul Criuleni (Republica Moldova)

CiOBANu Constantin i., O sursă a picturii 
româneşti din secolul al XVIII-lea: caietele de modele

DERSCARiu georgiana Nicoleta, Restaurarea 
icoanei „Sfântul Ioan botezătorul” – colecție particu-
lară

DRAgNEV Emil, Câteva particularități ale 
programului iconografic al naosului bisericii Înălțării 
a mănăstirii Neamț şi poziția ansamblului mural 
nemțean în arta epocii lui Ștefan cel Mare

СТЕПАНОВ Вячеслав, К вопросу о человече-
ской строительной жертве у населения южной 
Бессарабии

24 septembrie, 
ora 11.00 – 12.00

PANEL 5 
PROMOvAREA 

PAtRiMONiULUi ARtiStiC: 
dE LA NECUNOAȘtERE LA 
vALORiZARE CULtURALĂ
Moderatori: Natalia Procop, 

tatiana Bujorean

BRigALDA Eleonora, Ludmila Tomа – per-
spicace exploratoare a creației artistice autohtone           
şi a timpului în care trăieşte

CERCAȘiN Marina, CONDRATiCOVA 
Liliana, Accesoriile din sistemul vestimentar nupţial. 
Considerații preliminare

CREȚu Victor, Chişinăul în opera lui Alexei 
Vasiliev

iCHiM Traian, Zenaida Pally – o voce de excep-
ţie dăruită splendorii muzicii

jABiNSCHi ion, Avem sau nu nevoie de          
reamplasarea panoului din mozaic „Arta (atributele 
artei)” de Mihai Burea

jABiNSCHi ion, Promovarea tehnicii mozai-
cului – cea mai rezistentă tehnică a picturii murale       
şi perceperea vizuală a compozițiilor monumentale

MuNTEANu Angela, Estetica genului peisajer 
reflectat în creația pictorilor din Moldova în diferite 
perioade istorice

PROCOP Natalia, Postmodernismul în creaţia 
Nataliei Ciornaia

ROCACiuC Victoria, Grafica de carte în creația 
artiştilor plastici Simion Zamşa şi Elena Karacențev

SAVu Ovidiu, Mureşenii – o dinastie culturală 
în Transilvania
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12.00 – 13.00 Pauză de cafea
 

24 septembrie, 
ora 13.00 – 16.00

PANEL 6
EtNOLOGiE 

Și ARHEOLOGiE – 
dOCUMENtARE, iNStRUiRE, 

MANAGEMENt
Moderatori: Mariana Cocieru, 

Ludmila Șimanschi

BACuMENCO-PÎRNĂu Ludmila, VORNiCu 
Nicoleta, DiACONu Vasile, Un vas de cupru medie-
val descoperit la Cetatea Neamțului

BOLDuREANu Ana, Monede otomane din se-
colul al XVIII-lea în complexe funerare din Moldova

BujOREAN Tatiana, Costumul național moldo-
venesc în contextul evenimentelor internaționale: anii 
1970–1980 

BuZDugAN Adriana, Alexandra CEBAN, 
Comunicarea interculturală în industria ospitalității 
şi turism

CAPCELEA Valeriu, Rolul tradițiilor naționale 
în materializarea principiului continuității în dezvol-
tare a generațiilor umane

CERCAȘiN Marina, CONDRATiCOVA 
Liliana, Dicționar de termeni în domeniul textilelor. 
Studiu de caz: procesele tehnologice de producere 

CLAȘEViCi Eugenia, Din istoria muzeului de 
etnografie din satul Crocmaz, raionul nul Ștefan Vodă

HAHEu Vasile, Etape din istoria constituirii 
vitiviniculturii din Moldova (epocile antică şi medie-
vală)

HAHEu Vasile, Necropola de la Giurgiuleşti în 
contextul culturilor eneolitice din sud-estul Europei

iSCHiMji Ana, DANiLA Victoria, 
Meşteşugurile de prelucrare a pieilor de la o meserie 
din pasiune la una pentru tradiție

MiRON Viorel, MiRON Marina, Legendele 
locale ca instrument de educație în spiritul promo-
vării patrimoniului cultural imaterial în destinațiile 
turistice

PALiHOViCi iuliu, Satele Vadul Raşcov şi 
Raşcov: istorie şi destine ce le uneşte

PiNTiLEi Elena, Reflectarea în presă şi 
publicații ştiințifice a tradițiilor calendaristice ale 
românilor din Sudul Basarabiei

PROCOP Natalia, Motivele populare în creația 
Lidiei Ceban-Boico

RuSu Mariana, Reflectarea obiceiurilor calenda-
ristice de iarnă în presa din RSS Moldovenească

ȘiMANSCHi Ludmila, Hora satului în spațiul 
basarabean: contexte politice şi culturale

TOCARCiuC Alina, Aspecte de valorificare ale 
tehnicilor de decorare a textilelor tradiționale basara-
bene în contextul formării identității culturale
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Moderatori: tatiana Zaicovschi, victor Cojuhari

ȚViRCuN Victor, Soarta averilor lui Cantemir în Rusia
ZAiCOVSCHi Tatiana, Simbolismul fenomenelor naturale în cântece folclorice ruse 

din Republica Moldova ca reflectare a conştiinței etnice
COCiERu Mariana, Initiation scenarios in traditional mentality
DANiLA Victoria, iSCHiMji Ana, Durability product and impact on promoting 

sustainable production
АЗИЗОВ Ахрорбек Аъзамжонович, Образ птицы в традиционной культуре 

узбеков Ферганской долины (на основе полевых материалов)
БОЛЮК Олег, Контурная полихромная резьба как локальный маркер 

этнической идентичности западных украинцев
ГЮЛЬ Эльмира, Народная и профессиональная художественные традиции      

в прикладном искусстве Узбекистана: исторический дискурс
ДАМЬЯН Виктор, Начало научного изучения Кишиневского погрома 1903 г. 

в рамках АНМ и возрождение национальной идентичности евреев Республики 
Молдова (начало 90-х гг. XX в.)

ИЖБОЛДИНА Ирина, Повседневность как предмет художественной 
литературы: репрезентация феномена «провинции» в литературном дискурсе 
бессарабских очерков А. Т. Аверченко и А. М. Федорова

КАРА Надежда, Топонимы в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины 
как номинация «своего» и «чужого» пространства

КВИЛИНКОВА Елизавета, Опыт сохранения в Гагаузии культурного наследия 
на примере праздника ХЕДЕРЛЕЗ

КОВАЛОВ Александр, Особенности современных народных праздников            
и обычаев болгар Республики Молдова

КОЖУХАРЬ Виктор, Древний этап формирования украинцев Молдовы         
как этнической общности (до формирования Молдавского государства)

КОЖУХАРЬ Екатерина, Святвечерние обряды с кутьей в традиционной 
культуре украинцев Республики Молдова

КУШНИР Жозефина, Выявление элементов картины мира, формируемых 
мифологическим сознанием, как инновационный подход к исследованию мемуаров

НИКОГЛО Диана, Особенности формирования этнических маркеров и 
символов у гагаузов

РОМАНЧУК Алексей А., «Деды» булаештского предания и “moşii” молдавских 
поземельных грамот

СОРОЧАН Евдокия, Гагаузский опыт сохранения и восстановления 
нематериального культурного наследия

ФЕДОРЧУК Oлэна, Десакрализация свадебного венка невесты в этнической 
традиции Покутья
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24 septembrie: 
ora 16.00 – 17.00

PANEL 7 
StUdii LitERARE, 

LitERAtURĂ, 
ARtĂ tEAtRALĂ 

Și CiNEMAtOGRAFiCĂ
Moderatori: Ludmila Șimanschi, 

Elizaveta iovu

DEMENTiEVA Diana, Umberto Eco: conceptul 
„deschiderii” şi limitele ei

ENi Mihaela, Textul ştiințific academic din     
perspectiva lingvisticii textuale

gHiLAȘ Ana, Perspective inter- şi transdiscipli-
nare în cercetarea artei dramaturgice

gOTCA Rodica, Videopoezia – o reciclare cyber 
a poeziei

gRATi Aliona, Despre puterea literaturii străini-
lor de a genera personaje reprezentative ale patrimo-
niului național

HANgANu Aurelia, Lingvişti basarabeni: Silviu 
Berejan și Vasile Bahnaru 

iOVu Elisaveta, Imagologia literară: Școli şi 
reprezentanți

LuȚEV Oxana, Reprezentările grotescului în 
poezia lui Nicolae Esinencu

PLĂMĂDEALA Ana-Maria, Neoromantismul 
cinematografic: reactualizarea paradigmelor estetico-
filozofice ale culturii

ȘiMANSCHi Ludmila, Miza poeziei actuale şi 
valurile succesive generaţioniste 

uNguREANu Elena, Trei decenii de World 
Wide Web
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25 septembrie: ora 10.00 – 12.00

ACAdEMiA dE ȘtiiNȚE A MOLdOvEi
SECȚiA ȘtiiNȚE SOCiALE, ECONOMiCE, UMANiStiCE Și ARtE

organizează Masa rotundă 

„PAtRiMONiUL CULtURAL Și NAtURAL AL REPUBLiCii MOLdOvA – 
QUO vAdiS?”

Moderatori: Elena Ploșniță, Nicoleta vornicu

Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Sala Mică

Deschiderea expoziției „Orașele unirii – orașe ale memoriei” (dr. Daniel Dumitran, 
Alba-Iulia)

DuMiTRAN Daniel, Alba Iulia – o perspectivă urbanistică şi patrimonială
CONDRATiCOVA Liliana, Patrimoniul Republicii Moldova – ieri, azi şi mâine
COCiERu Mariana, Conservarea patrimoniului cultural imaterial în cadrul arhivelor 

neconvenționale de folclor
MiRON Marina, MiRON Viorel, Conservarea patrimoniului cultural construit: 

experiența şi bune practici europene aplicate în Republica Moldova
NiCORiCi Diana, Poziția tinerilor în problema protecției patrimoniului cultural şi 

natural al Republicii Moldova
OPRiȘ ioan, Patrimoniul cultural de ieri, de azi şi de mâine – avuție națională nepe-

resabilă
PLOȘNiȚA Elena, Reflecţii despre stat şi valorificarea patrimoniului
SÎRBu ghenadie, SÎRBu Livia, Cercetările arheologice de ieri – noile tehnologii de 

azi
BOiNCEAN Boris, DENT David, The Typical Cernozem Soils of the Balti Steppe as 

World Heritage
TĂNASE Mircea, Muzeul paraşutiştilor – un patrimoniu ca argument pentru viitor 
ȚuRCANu Senica, Note pentru un proiect de valorificare a patrimoniului cultural: 

„Peisaje arheologice eneolitice. Aşezările culturii Cucuteni şi mediul lor natural şi antropic”
uRSu Valentina, Învățarea şi valorificarea patrimoniului cultural prin intermediul  

Școlii de Artă şi Patrimoniu: experiența Franței
DRAgNEV Lilia, Practici contemporane curatoriale în prezentarea portretului de 

artist. Metode contemporane de arhivare şi reprezentare
ȚiCHiNDELEANu Ovidiu, Practici curatoriale. Redistribuirea capitalului imaginii 

într-un sens comun
MALARCiuC Ludmila, Metode şi abordări în proiectarea interioarelor expoziționale
RĂCiLĂ Lilia, Particularități de modernizare a învățământului profesional tehnic, 

domeniul educațional Arte, prin intermediul activităților extra curriculare
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Marian ANtONiU

Muzeograf, Muzeul județean Ștefan cel Mare Vaslui, România
E-mail: antoniu_marian70@yahoo.com

REORGANiZAREA EXPOZiȚiEi dE BAZĂ A SECȚiEi dE EtNOGRAFiE 
Și ARtĂ POPULARĂ A MUZEULUi ȘTEFAN CEL MARE vASLUi

Deschisă în anul 1975 ca parte a Muzeului județean Ștefan cel Mare Vaslui, Secția de 
Etnografie și Artă Populară era structurată pe ocupațiile principale și secundare ale locu-
itorilor acestui teritoriu. Patrimoniul acestei secții este unic prin dimensiunea funcțională 
și estetică și relevă aspectele locale deosebit de interesante în legătură cu semnificația de 
izvor istoric pe care o au aceste materiale etnografice din zona Podișului Central Moldo-
venesc. Reorganizarea expoziției Secției de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Ștefan 
cel Mare Vaslui a însemnat schimbarea condițiilor de microclimat a patrimoniului prin 
montarea unui plafon fals ce ascunde în prezent instalația de climatizare a sălii.

Reușita acestei expoziții de bază a fost asigurată, pe de o parte, de etapele proiectului 
expozițional la care au contribuit toți angajații muzeului, iar pe de altă parte, de noutatea 
tematicii dată de valoarea unor noi piese etnografice expuse. Astfel s-a urmărit realiza-
rea unui proiect de mobilier de expunere, a unui proiect tematic și, în final, amenajarea 
expozițională.

Proiectul tematic a cuprins pe lângă ocupațiile principale (agricultura și păstoritul) 
și secundare (viticultura, pescuitul și albinăritul), ilustrarea meșteșugurilor (olăritul și in-
dustria casnică textilă cu unelte specifice), ilustrarea interiorului de locuință de secol XiX 
și nu în ultim rând, portul popular tradițional.

valentin ARAPU

Cercetător științific,
institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău
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PERCEPȚiA FRONtiEREi ÎN COMUNitĂȚiLE dE PE vALEA PRUtULUi 
ÎN PERiOAdA POStBELiCĂ: 

iNtERFERENȚE MEMORiALiStiCE Și iStORiCO-EtNOLOGiCE

Frontiera de la Prut reprezintă o consecință directă a agresiunii militare și a expan-
siunii teritoriale a imperiului Rus, succedat de uRSS. Ocupația sovietică a Basarabiei a 
despărțit românii de pe ambele maluri ale Prutului, fiindu-le impuse multiple restricții 
de ordin social, economic, cultural și spiritual. Autoritățile comuniste din uRSS au creat 
la Prut un regim securizat de frontieră, comparabil cu îngrădirile fortificate din lagăre-
le sovietice. Frontiera de la Prut a perturbat cursul firesc, tradițional al vieții oamenilor 
din satele de pe Valea Prutului, restricționându-le drepturile și libertățile de deplasare, 
habitatul cotidian, practicile economice, activitățile spirituale și culturale. În mod parado-
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xal, securizarea și militarizarea frontierei dintre două state socialiste, România și uRSS, 
a fost însoțită de o propagandă sovietică acerbă privind inviolabilitatea graniței, asigura-
tă de grănicerii sprijiniți de cetățenii din localitățile de pe malul basarabean al Prutului. 
instituționalizarea frontierei includea multiple bariere tehnice, pichete și posturi de grăni-
ceri, iar simbol al despărțirii timp de decenii a fraților de pe ambele maluri ale Prutului a 
devenit sârma ghimpată care a fost demontată abia în anul 2010. 

În comunitățile de pe Valea Prutului au persistat multiple mituri cu tematica fronti-
erei, iar după căderea comunismului a urmat un proces de demitizare și de creare a unor 
noi mituri, inspirate din noile realități ale vieții de la granița uniunii Europene. Prutul 
continuă să-i separe geografic pe românii de pe ambele maluri, apropiindu-i totodată spi-
ritual, cultural și, mai puțin, economic. Actualmente este prioritară și determinantă voința 
românilor de pe ambele maluri ale Prutului, ca emanație a suveranității populare de care 
depinde modalitatea și termenii când Prutul va reveni la starea sa firească de arteră fluvi-
ală internă din cadrul spațiului românesc reîntregit.

Elena ARdELEAN
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PARtiCULARitĂŢi ÎN CONSERvAREA Și REStAURAREA 
CĂRŢiLOR vECHi BiSERiCEȘti. StUdii dE CAZ

În spaţiul românesc, de a lungul timpului, cartea bisericească a fost cel mai preţuit 
și respectat element de cultură. Sute de ani, cartea a fost privită și considerată un obiect 
sacru, poate cel mai valoros dintre odoarele bisericești. 

Cărţile bisericești au slujit nu doar la săvârșirea slujbelor în lăcașurile de cult, ci și 
ca manuale școlare, ca instrumente de răspândire a limbii române literare, ca depozitar 
pentru comori de înţelepciune și nu de puţine ori, ca suport pentru însemnări particulare, 
constituindu-se în martor al problemelor existenţiale umane, transmiţând memoria vie a 
secolelor trecute și permiţând regăsirea începuturilor evoluţiei spirituale, culturale, politi-
ce, economice și sociale definitorii ale poporului român. 

Realizate însă din materiale organice (hârtie, piele, cleiuri animale sau vegetale) in-
stabile din punct de vedere chimic și fizic, depozitate de multe ori în condiţii improprii, 
cărţile riscă să sufere deteriorări ireversibile. Așadar, este din ce în ce mai evident faptul că 
activitatea de conservare și restaurare a acestor valori constituie atât un act de responsabi-
litate cât și o datorie faţă de înaintași și faţă de generaţiile viitoare.

Lucrarea prezintă intervenţiile de conservare și restaurare asupra câtorva cărţi biseri-
cești tipărite în secolele XViii și XiX, cărţi care au suferit deteriorări și degradări cauzate 
de factori fizici, chimici, biologici și sociali. Scopul intervenţiilor de conservare-restaurare a 
fost de a salva integritatea materială și de a face posibilă valorificarea muzeală a acestor cărţi.
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REPRESiUNiLE StALiNiStE ÎN POLitiCA COMEMORAtivĂ 
A AdMiNiStRAȚiEi SEPARAtiStE dE LA tiRASPOL (1990–2019)

În comunicarea de față sunt analizate funcțiile și semnificațiile locurilor memoriei 
și practicilor comemorative în raioanele din estul Republicii Moldova, în perioada anilor 
1991–2019. Analiza formelor discursiv-performative din cadrul unor acțiuni de cercetare 
și comemorare a victimelor regimului totalitar-comunist denotă că organele administrației 
autoproclamatei republicii moldovenești nistrene rămân în mare parte tributare elemen-
telor fundamentale a propagandei sovietice. 

Locurile memoriei și amneziei din spațiul public, de fapt, sunt o „panoplie” a for-
melor de pedagogice pentru mase de tristă pomină, în care discursul (post)imperial arti-
culează doar „veacuri de glorie” și, exclusiv, misiuni „eliberatoare” ale imperiului, de la o 
etapă istorică la alta. În acest context, ororile regimului totalitar-comunist în propaganda 
regimului secesionist prezintă o pagină inconvenabilă a istoriei și este omisă prin tăcere 
în spațiul public. Acest tip de ideologie mizează preponderent pe memoria comunităților 
cu identități relictare, exploatându-se inerțiile sociale și nostalgia după imperiul sovietic, 
producând reactualizări ce vizează doar evenimentele considerate fondatoare din trecutul 
imperiului rus și, mai frecvent, din cel sovietic.

Arcadie BOdALE
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Arhivele Naționale din România, Filiala iași, România 

E-mail: abodale@yahoo.com

CÂtEvA OBSERvAȚii ASUPRA LOCALiZĂRii CEtĂȚii HMELOv 
Și A ÎNtiNdERii ŢĂRii SEPENiŢULUi!

În istoriografia română, puţini istorici au fost preocupați despre locul în care s-a aflat 
cetatea Hmelov și despre importanța sa în ansamblul defensiv al Ţării Moldovei. Ca atare, 
nu s-a observat că aceasta era situată la vest de hotarul care mergea, de la Prut spre Nistru, 
pe valea pârâului Colacin. Mai mult chiar, această localizare arată o cedare a unei părţi din 
Ţara Sepeniţului de către Ștefan al ii-lea către regele Vladislav al ii-lea jagiello, ca preţ al 
neimplicării craiului în luptele pentru tronul Moldovei în favoarea cumnatului său, iliaș 
vodă. În ceea ce privește vechile hotare nordice și apusene ale Ţării Sepeniţului, acestea 
rămân greu de precizat. Posibile indicii asupra lor par să ofere câteva toponime românești 
din Pocuţia și aria de răspândire a huţulilor.


