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Conferinţa internaţională „Istorie, cultură şi civilizaţie în
Europa de Sud-Est”
Ediția XIV (Chişinău, 7-9 Mai 2014)

Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM), în
parteneriat cu Asociația Europeană a Profesorilor de Istorie EUROCLIO și Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice
de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, a organizat cea de-a XIV-a ediţie
a Conferinţei Internaţionale „Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa
de Sud-Est”. Evenimentul a avut loc la Chişinău, în perioada 7-9 mai
2014. La această ediție au participat peste 25 de istorici din Republica Moldova și România.
Conferinţa s-a desfăşurat în patru ateliere. În cadrul primului atelier „Cercetarea și predarea Primului Război Mondial” s-au prezentat
patru comunicări, în care, în contextul celor 100 ani de la începutul
acestui război, au fost abordate diverse aspecte pornind de la impactul războiului asupra Europei până la modul în care acesta este cunoscut și predat în manualele contemporane de istorie din Republica
Moldova și România.
Reflectarea celui de-al Doilea Război Mondial în manualele de istorie a fost discutată în cadrul atelierului doi.
Unul dintre subiectele dezbătute a fost „Repatrierea în URSS
după cel de-al Doilea Război Mondial” (al treilea atelier); au fost prezentate cinci comunicări axate pe aspecte privind repatrierea prizonierilor de război și revenirea refugiaților basarabeni și bucovineni.
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Atelierul „Practici de comemorare și celebrare a Zilei Victoriei”
a găzduit șase comunicări, care au suscitat dezbateri aprinse privind
apariția și semnificația istorică a Zilei Victoriei în perioada postbelică,
precum și în prezent în România, Rusia și Republica Moldova.
Prin realizarea celei de-a XIV-a ediții a Conferinţei Internaţionale
„Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa de Sud-Est”, ANTIM a demonstrat necesitatea continuării unor astfel de conferințe, care contribuie
direct la schimbul de idei, experiențe și realizări științifice. Participanții au menționat importanța și oportunitatea de a menține și dezvolta
relații profesionale între istoricii din diferite state. La conferință a fost
semnat un acord de colaborare între facultățile de istorie și geografie
a UPS „Ion Creangă” din Chișinău și a Universității „Ștefan cel Mare”
din Suceava. Acordul vizează intensificarea colaborării pe mai multe
paliere: educație, cercetare, mobilități de studenți și cadre didactice.
Pentru a informa opinia publică despre problemele examinate în
cadrul manifestării, lucrările conferinței urmează să fie publicate în
nr. XII al revistei „Analele ANTIM”.
Sergiu Musteaţă
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