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Conferinţa internaţională „Istorie, cultură şi civilizaţie în 
Europa de Sud-Est”, ediția a XIII-a,
Chișinău, 28-30 noiembrie 2013

Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM), în 
parteneriat cu Asociația Europeană a Profesorilor de Istorie EURO-
CLIO, Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă” și Primăria municipiului Chișinău, a organizat, în 
perioada 28-30 noiembrie 2013, cea de-a XIII-a ediţie a Conferinţei 
Internaţionale „Istorie, cultură și civilizaţie în Europa de Sud-Est”. La 
conferinţă au participat peste 50 de istorici din România, Turcia și 
Republica Moldova, care și-au expus comunicările în cadrul a patru 
ateliere de discuții:

I. Noi despre vecini și vecinii despre noi.
II. Rolul istoriei în formarea cetățeanului.
III. Migrația și impactul ei asupra societăților în tranziție.
IV. Istoria orală – sursă de cunoaștere a istoriei recente.

Lucrările conferinței au fost inaugurate de către rectorul Universității 
„Ovidius” din Constanța, istoricul Florin Anghel, care a prezentat co-
municarea La marginea Europei: stereotipuri ale istoriei vecinătăţii ro-
mâno-bulgare.

Primul atelier a fost cel mai solicitat și a întrunit 20 de comunicări, 
care au abordat diverse aspecte ale relațiilor dintre țările române și 
vecinii lor de-a lungul istoriei. Discuțiile s-au axat pe probleme de re-
ligie, învățământ teologic, cultură, istorie socială în contextul național 
și internațional al istoriei. Fiecare temă a oferit deschideri generoase 
spre numeroase subiecte importante ce vizează relațiile celor doua 
state românești cu vecinii și impactul evenimentelor și proceselor din 
Europa asupra acestei evoluții.
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La cel de-al doilea atelier au fost prezentate 16 comunicări privind 
rolul istoriei în formarea cetățeanului (aspecte identitare, rolul cultu-
rii, importanța sărbătorilor etc.). Profesorii de istorie au relatat des-
pre experiența acumulată în proiectul „Împărtășind istoria. Dialoguri 
culturale. Inovarea educației istorice în regiunea Mării Negre”, im-
plementat de EUROCLIO în 2011-2014. Comunicările s-au axat în 
special pe concepte și abordări inovative în predarea istoriei în cheia 
educației culturale, cum ar fi: comunicarea/dialogul intercultural, di-
versitatea culturală, multiculturalismul, dezvoltarea culturală, multi-
perceptivitatea, toleranța și înțelegerea reciprocă etc.

Atelierul „Migrația și impactul ei asupra societăților în tranziție” a fost 
dedicat unei probleme foarte actuale pentru societățile post-totalita-
re – emigrarea în masă; cele 9 comunicări s-au axat pe probleme de 
ordin istoric, social, politic și cultural. Merită a fi evidențiate discuțiile 
privind relația între biserică și migrație, privind migrarea forței de 
muncă, diminuarea capitalului intelectual din Republica Moldova în 
urma procesului migrațional.

În cadrul atelierului „Istoria orala – sursa de cunoaștere a istoriei recen-
te” au fost expuse 5 contribuții privind rolul istoriei orale în cercetarea 
și educația istorică, majoritatea fiind axate pe experiențe și proiecte din 
activitatea didactică. Dezbaterile au pus accent pe importanța istoriei 
orale în demersul educațional, în mod special pe aplicarea metodolo-
giei ei în predarea istoriei, ce ar diminua transmiterea informațiilor ri-
gide în favoarea dezvoltării competențelor specifice la elevi.

Conferința a facilitat schimbul de experiență între istoricii din mediul 
academic și educațional (licee, universități) din România, Turcia și Re-
publica Moldova. Colaborarea între diferite subdomenii ale istoriei a 
contribuit la dezvoltarea unui parteneriat strategic de valorificare parti-
cipativă a preocupărilor cadrelor didactice și a cercetătorilor științifici. 
Publicarea materialelor Conferinței în Anuarul „Analele ANTIM” va 
consolida pe termen mediu și lung relația de colaborare și va facilita 
accesul mediilor academice și educaționale autohtone la cercetările cu 
caracter regional, iar schimbul de experiență va spori impactul socio-
cultural al cercetărilor istorice asupra societății moldovene.

Participarea la conferință a rectorului Universității „Ovidius” din 
Constanța, a decanilor facultăților de istorie din Constanța, București 
și Chișinău a dus la semnarea unor noi acorduri și discutarea 
oportunităților de colaborare în următorii ani. Astfel, au fost stabilite 
un șir de acțiuni comune cu partenerii din Constanța și București.

Sergiu Musteață


