
Conferinţa Știinţifică Internaţională 
Patrimoniul Cultural – Cercetare, Valorificare, Promovare, ediţia a VIII-a

Deja a devenit o tradiţie frumoasă, ca la sfâr-
șitul primăverii cercetătorii știinţifici preocupaţi de 
patrimoniul cultural să se întrunească la manifesta-
rea știinţifică anuală organizată sub egida Institutu-
lui Patrimoniului Cultual al Academiei de Știinţe a 
Moldovei, în parteneriat cu Agenţia Naţională Arhe-
ologică (Chișinău), Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan” (București) și Complexul Muzeal Naţional 
„Moldova” (Iași). Totodată, merită de menţionat ro-
lul important și contribuţia partenerilor naţionali și 
sponsorilor: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, Insti-
tutul de Știinţe ale Educaţiei și Asociaţia Răsăritul 
Românesc din Republica Moldova.

Cea de a VIII-a ediţie a Conferinţei Știinţifi-
ce Internaţionale Patrimoniul Cultural –Cercetare, 
Valorificare, Promovare (cunoscută în ediţiile an-
terioare cu genericul Probleme actuale ale arheo-
logiei, etnologiei și studiului artelor) s-a desfășurat 
în perioada 31 mai – 2 iunie 2016 și a fost dedicată 
celor 70 de ani de la fondarea primelor instituţii de 
cercetare, 55 de ani de la fondarea Academiei de 
Știinţe a Moldovei și 10 ani de la fondarea Institu-
tului Patrimoniului Cultural. 

La ședința în plen, moderată de dr.hab. Victor 
Ghilaș, directorul Institutului Patrimoniului Cul-
tural, au venit cu mesaje de salut acad. Gheorghe 
Duca, Președintele Academiei de Științe a Moldo-
vei, dr.hab. Gheorghe Postică, Viceministrul Cultu-
rii, dr.hab. Victor Țvircun, Coordonator al Secției 

Științe Umanistice și Arte a AȘM, și reprezentanți 
ai misiunilor diplomatice acreditate în Republi-
ca Moldova – Ungaria, Ucraina și Federația Rusă. 
Domnul dr.hab. Victor Ghilaș, directorul Institutu-
lui Patrimoniului Cultural, a prezentat comunicarea 
Institutul Patrimoniului Cultural: zece ani în servi-
ciul valorificării științifice a patrimoniului cultural 
al țării, trecând în revistă cele mai importante reali-
zări științifice ale cercetătorilor, proiecte, publicații, 
conferințe, premii ș.a. În încheierea ședinței plenare 
domnul dr. Dumitru Olărescu a vorbit despre Fe-
nomenul Brâncuși și ecranul documentar, fiind 
proiectat filmul documentar „Sculptorul” (în cadrul 
manifestărilor organizate în 2016 „Anul Constantin 
Brâncuși” – 140 de ani de la naștere).

O altă noutate a acestei ediții a fost separarea 
Secției Arheologie și Cercetări Interdisciplinare 
în două ateliere de lucru: Arheologie Preistori-
că și Tracologie, și respectiv Arheologie Antică 
și Medievală, condiționată de numărul mare de 
participanți înscriși la lucrările conferinței.

Menționăm, că de la an la an numărul 
participanților și a comunicărilor susținute este în 
creștere continuă, ceea ce este îmbucurător, faptul 
reprezintând și o dovadă a calității și recunoașterii 
internaționale a manifestării științifice. La ediția cu-
rentă s-au înscris 93 de cercetătători cu 76 de comu-
nicări, dintre care 42 în limba română, 26 în limba 
rusă și 8 în limba engleză. În cadrul Secției Arheo-
logie Preistorică și Tracologie au fost incluse 40 de 
comunicări, și, respectiv, 36 comunicări la Secția Ar-
heologie Antică și Medievală. Din numărul total de 
participanți, 38 au fost din Republica Moldova, iar 45 
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de peste hotare: 27 din Ucraina, 16 din Ro-
mânia, 6 din Germania, 3 din Belarus  și câte 
unul din Franța, Georgia și Federația Rusă.

Credem că merită menționată și afi-
lierea instituțională a cercetătorilor, care 
reprezintă centre de cercetare importante: 
Institutul Patrimoniului Cultural, Agenția 
Națională Arheologică, Universitatea de 
Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” (Moldova); Institutul 
de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, 
Secția de Cercetări Antropologice a Acade-
miei Române, Filiala Iași, Complexul Mu-
zeal Naţional „Moldova” din Iași, Muzeul 
Județean din Vaslui, Muzeul Bucovinei din 
Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Su-
ceava, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 
din Cluj Napoca, Muzeul de Istorie și Etnografie 
din Târgu Neamț, Muzeul Județean de Istorie și 
Arheologie Maramureș din Baia Mare (România); 
Institutul de Arheologie al Academiei Naţionale de 
Știinţe a Ucrainei din Kiev, Secţia de Arheologie a 
spaţiului nord-vest pontic a ANȘU, Muzeul de Ar-
heologie din Odesa, Complexul istorico-cultural 
Kievo-Pecherskaia Lavra din Kiev (Ucraina); Insti-
tutul German de Arheologie din Berlin, Universita-
tea Liberă din Berlin, Institutul de Pre- și Protoisto-
rie din Kiel (Germania); Muzeul de Arheologie din 
Batumi (Georgia); Institutul de Istorie din Minsk 
(Belarus ); Institutul Culturii Materiale din Sankt-
Petersburg (Ferdereația Rusă) ș.a.

Cum ne-am obișnuit deja, tematica a fost una 
variată, atât din punct de vedere al arealului (de la 
local/regional la întreg spațiul euro-asiatic), cât și 
cronologic (de la paleolitic până în epoca premo-
dernă). Cercetătorii s-au axat pe prezentarea di-
verselor probleme legate de patrimoniul arheolo-

gic: cercetare, promovare, valorificare, salvgardare 
și consolidare. Menționăm, că de rând cu abordă-
rile tradiționale, capătă teren și noile metode de 
cercetare non-distructivă (atât a siturilor propriu-
zise, cât și a unor categorii de artefacte), care vin să 
completeze informațiile deja etalate și nicidecum 
să diminueze rolul metodelor tradiționale. 

Toate comunicările în ansamblu, cât și fieca-
re în parte au avut noutate, originalitate și ținută 
științifică înaltă. Pe marginea fiecărui subiect pre-
zentat au fost făcute anumite constatări, trasate 
anumite concluzii și stabilite diverse puncte de 
interes. Subliniem că unele aspecte ale discuțiilor 
au fost susținute cu vădit interes din partea celor 
prezenţi, altele fiind completate, iar pe alocuri dis-
cursul a fost ușor redirecționat. Toate acestea au 
condus la valorificarea unor rezultate științifice 
într-un mediu academic divers, la dezbaterea 
unor probleme care depășesc de multe ori anu-
mite limite și bariere, la stabilirea unor convingeri 
și realități, și nu în ultimul rând, la trasarea unor 
concluzii și colaborări ulterioare. 

În cele din urmă, considerăm că scopul și 
obiectivele actualei ediţii a conferinței au fost 
realizate, iar această tradiție frumoasă va con-
tinua și pe viitor la același nivel știinţific înalt, 
aprecierea fiind etalată prin creșterea interesu-
lui cercetătorilor faţă de întrunirile anuale de la 
Chișinău.

Livia Sîrbu


