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Conferinţa Internaţională „Istorie, cultură și civilizaţie în Europa de 
Sud-Est”, ediția a XV-a
Chișinău, 28-29 aprilie 2015

Asociația Națională a Tinerilor Istorici 
din Moldova (ANTIM), în parteneri-
at cu Asociația Europeană a Profesori-
lor de Istorie EUROCLIO, Facultatea 
de Istorie și Geografie a Universității 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău și Direcția Generală Educa-
ție, Tineret și Sport a Consiliului mu-
nicipal Chișinău, a organizat cea de-a 

XV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Istorie, cultură și civilizaţie în Europa 
de Sud-Est”. Evenimentul a avut loc la Chișinău, în perioada 28-29 aprilie 2015. 
La această ediție au participat 20 de istorici din Republica Moldova și România. 
Ținând cont de faptul că în 2015 s-au împlinit 70 ani de la sfârșitul celui de-al 
Doilea Război Mondial, dezbaterile s-au axat pe următoarele teme:

1. Memoria celui de-al Doilea Război Mondial: monumente, complexe me-
moriale, cimitire și muzee.

2. Narativul celui de-al Doilea Război Mondial în manualele de istorie.
3. Istoria orală în predarea și cercetarea celui de-al Doilea Război Mondial.
În cadrul primului atelier au fost prezentate diverse studii de caz din Româ-

nia și Republica Moldova privind modul în care sunt edificate, protejate și valo-
rificate locurile memoriei celui de-al Doilea Război Mondial. Deși majoritatea 
monumentelor conțin o mare doză de ideologie, ele rămân a fi un simbol al su-
ferințelor, o parte a memoriei colective, care merită să fie protejate pentru a cu-
noaște istoria tragică a secolului XX.

În atelierul doi s-au discutat comunicări privind narativul celui de-al Doilea 
Război Mondial în manualele de istorie contemporană, în cazul Republicii Mol-
dova în clasele a IX-a și a XII-a. O temă interesantă a fost utilizarea caricaturii 
drept sursă istorică în predarea temei „Tratatul Molotov-Ribbentrop și consecin-
țele lui”. Discuțiile din cadrul acestui atelier au evidențiat o serie de aspecte cri-
tice privind modul în care sunt tratate evenimentele celui de-al Doilea Război 
Mondial în manualele de istorie, mod care necesită o îmbunătățire. Editurile și 
autorii de manuale trebuie să fie mai receptivi la criticile și comentariile elevilor, 
profesorilor de istorie și cercetătorilor preocupați de analiza manualelor.

În al treilea atelier au fost prezentate mai multe studii de caz din România 
și Republica Moldova privind rolul istoriei orale în studierea celui de-al Doilea 
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Război Mondial. Domeniul istoriei orale, deși este unul cunoscut, rămâne a fi 
modest aplicat în ambele state. În acest sens, profesorii de istorie trebuie să fie 
mai activi în aplicarea acestei metode și în valorificarea resurselor istorice pri-
vind realitățile secolului XX. Profesorii de istorie pot deveni persoane-cheie în 
promovarea educației istorice, a comunicării între generația tânără și cea în etate, 
precum și în crearea unor fonduri de resurse orale, a căror valoare va fi în conti-
nuă creștere.

Prin realizarea celei de-a XV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Istorie, cul-
tură și civilizaţie în Europa de Sud-Est”, ANTIM a demonstrat importanța aces-
tui proiect și necesitatea continuării unor astfel de conferințe, care contribuie 
direct la schimbul de idei, experiențe și realizări științifice. Participanții au men-
ționat importanța și oportunitatea de a menține și dezvolta relații profesionale 
între istoricii din diferite state.

Mulțumim și pe această cale colegilor de la Direcția Generală Educație, Tine-
ret și Sport a Consiliului municipal Chișinău pentru sprijinul acordat la realizarea 
acestei ediții a conferinței și la publicarea lucrărilor în Analele ANTIM, vol. 12.
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