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Conferinţa ştiinţifică „Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european”,
Chișinău, 27-28 septembrie 2013

Conferinţa ştiinţifică cu genericul „Noi tendințe în protecția și
promovarea patrimoniului cultural național și european” s-a
desfășurat la 27-28 septembrie 2013 la Universitatea Pedagogică de
Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Ea a fost organizată de grupul de lucru din proiectul instituțional „Patrimoniul cultural-național din Republica Moldova – componentă a civilizației europene” și de Catedra
de Etnologie și Geografie a Facultății de Istorie și Etnopedagogie.
Conferința s-a bucurat de un interes major din partea specialiștilor
în domeniul protejării patrimoniului cultural. La manifestare au participat 53 de cercetători, profesori universitari și școlari, masteranzi,
doctoranzi de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, Institutul de Istorie al AȘM,
Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM, Muzeul Național de Istorie a Moldovei; Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor,
Centrul Internațional pentru Cultura Turismului în Republica Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Studii
Umanistice, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, L.T. „Petru Movilă”,
L.T. „Dacia”, Liceul „Serghei Rahmaninov”, Liceul „Mihail Sadoveanu” din Chișinău, L.T. „Luceafărul” (orașul Biruinţa, r-nul Sângerei),
L.T. „Ivan Vazov” (or. Taraclia), Liceul din s. Biești (Orhei), Gimna-
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ziul din s. Sănătăuca (Florești), Gimnaziul Coșernița (r-nul Criuleni),
Gimnaziul din s. Ghiliceni (r-nul Telenești) etc.
Ședința plenară a fost inaugurată de către conf. univ. dr. Valentina
Ursu, șefa Catedrei de Etnologie și Geografie. Aici au fost prezentate
doua comunicări. Prima l-a avut ca protagonist pe conf. univ. dr. Sergiu Musteață, decanul Facultății de Istorie și Etnopedagogie. Dânsul
a expus subiectul Rolul rețelei europene HEREIN în promovarea și protejarea patrimoniului cultural. A doua comunicare, Presa basarabeană
interbelică – tribun al identității naționale, a fost ținută de către conf.
univ. dr. Larisa Noroc, cercetător științific la Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM.
Participanții la conferință au activat în patru ateliere: Patrimoniul
cultural: concepte, teorii, practici; Perspective europene asupra politicilor în domeniul studierii și propagării patrimoniului cultural-istoric; Cercetarea patrimoniului cultural în instituțiile superioare de
învățământ; Valorificarea patrimoniului național din perspectiva curriculară şcolară.
Programul conferinței a cuprins și două lansări de carte, acțiuni organizate în colaborare cu Biblioteca Științifică a UPS „Ion Creangă”.
Participanții la conferință și studenții Universității au asistat la prezentarea volumului de documente „Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandisti-
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ce antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente. Vol. I.
(1965-1989), îngrijit de Elena Negru și Gheorghe Negru, cu o prefață
de dr. Larry L. Watts. Prezentarea a fost susținută de către editorul
Gh. Negru, conf. univ. dr., și de către colegii săi, Gh. Nicolaev, conf.
univ. dr., și Șt. Boldișor, drd, Institutul de Istorie al AȘM.
Cea de-a doua apariție editorială lansată a fost volumul Cultura Moldovei Sovietice în documente și materiale, 1944-1991 (Editura Pontos), asupra căruia s-au aplecat membrii grupului de lucru din cadrul
proiectului „Patrimoniul cultural-național din Republica Moldova –
componentă a civilizației europene”: V. Cozma, An. Lisnic, V. Enachi,
V. Ursu, C. Zagoreț. Culegerea a fost prezentată de către conf. univ.
dr. Valentina Ursu, coordonatoarea volumului, și Marcela Mardare,
directoarea Editurii Pontos.
Ambele volume pot fi consultate de toți cei interesați în Biblioteca Științifică a UPS „Ion Creangă”. Textele comunicărilor expuse la
Conferință sunt incluse într-o culegere de studii.
Valentina Ursu

251

