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Conferința științifică studențească „Idei și practici imperiale
în trecut și prezent: universalism, imperialism, globalizare”,
Chișinău (10-11 aprilie 2014)
Studenții Facultății de Istorie și Geografie a UPS „Ion Creangă” au organizat, în perioada 10-11 aprilie 2014, conferința științifică cu genericul „Idei și practici imperiale în trecut și prezent: imperialism, universalism și globalism”. La eveniment au participat peste 20 studenți
ai facultăților de istorie de la UPS „Ion Creangă”, USM și ULIM.
Conferința s-a remarcat, în special, prin tematica deosebită de
alte forumuri științifice studențești realizate în ultimii ani la Chișinău.
Ideile imperialismului, globalismului și universalismului au constituit
punctele de reper pentru discuții. Aceste teme au fost potrivite și din
punct de vedere al situației internaționale.
Lucrările conferinței s-au desfășurat în patru ateliere:
1. Forme de hegemonie în Antichitate: state și imperii;
2. Specificul imperiilor medievale;
3. Modernism și imperialism. Apogeul colonialismului în secolul XIX;
4. Globalizarea și fenomenul (post)imperial.
Fiecare comunicare, în mare parte, s-a axat pe fenomenul imperial, începând din Antichitate până în zilele noastre, menționându-se
state, regate, imperii și personalități istorice care s-au remarcat prin
tendințe și practici hegemonice în plan regional și global.
Globalizarea și universalismul au fost concepte, care exprimă
configurația social-politică, economică și culturală constituită pe glob
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în ultimele decenii, menite să uniformizeze anumite aspecte ale vieții cotidiene care nu țin cont de granițe și bariere instituționale între
continente și state, și care exprimă dorințele oamenilor de a merge
într-un pas cu schimbările de ultimă oră.
Dezbaterile au fost captivante și constructive, dată fiind actualitatea subiectelor, în mod special prin faptul că Republica Moldova în
ultimele două decenii este antrenată în procesul de globalizare și suportă o serie de transformări social-politice și culturale fără precedent
în istoria sa.
Ideea imperialismului s-a bucurat de o mare popularitate în cadrul Conferinței, atât ca subiect principal al întrunirii, cât și ca reacție
la evenimentele din luna martie, care zdruncinaseră Ucraina, și anume tendințele imperialiste ale Rusiei în contextul intervenției militare
în peninsula Crimeea și al anexării ei la Rusia. Conferința a avut menirea nu doar de a aduce în discuție ultimele evenimente cu caracter
(post)imperial petrecute în lume, ci și de a da apreciere acestor evenimente și a lua anumite învățăminte din practica și diplomația internațională, ce este corect și ce e incorect. Deseori participanții asociau
„diplomația corectă” cu anumite state sau cu lideri de state cu renume
mondial care desfășoară o diplomație internațională transparentă și
spre binele public, la această etapă de discuții provocându-se chiar
dezbateri privind modele de diplomație constructivă. Astfel, timp de
două zile, participanții au reușit să abordeze o serie de probleme istorice legate de tendințele și practicile imperialiste din Antichitate, Evul
Mediu, perioadele modernă și contemporană. Conferința a fost și un
exemplu reușit de parteneriat, realizat de studenții celor trei facultăți
de profil istoric din Chișinău.
Alexandru Șavga
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