
Rezumat 

Proiectul „Ucraina și Moldova: memorie istorică comună, lecții și perspective” a avut ca 

scop realizarea unei largi cercetări asupra problemelor controversate ale comunităților de la granița 

moldo-ucraineană, pentru depășirea stereotipurile și pentru stabilirea unui dialog intercultural 

deschis. Studierea experienței comune a procesului de formare și afirmare a Ucrainei și Moldovei, 

bazată pe patrimoniul cultural și interacțiunea etnică. Proiectul a pus bazele unei colaborări 

durabile între două instituții universitare din Republica Moldova și Ucraina și a contribuit direct 

la dezvoltarea unui dialog deschis și la transferul de experiență între istoricii din Republica 

Moldova și Ucraina. Astfel, pe parcursul celor doua etape de proiect au fost realizate următoarele 

rezultate: 

1. Elaborarea și publicarea mai multor studii privind istoria Basarabiei în revista Universității 

Umaniste de Stat din Ismail și revista Plural. HIstory. Culture. Society. 

2. Elaborarea și publicare volumului enciclopedic „Personalități remarcabile din sudul 

Basarabiei”, care conține peste 100 de informații biografice. 

3. Participarea istoricilor din Republica Moldova la Conferința „Общность историко-

культурного наследия Украины и Молдовы”, organizate de partea ucraineană pe 20-21 

decembrie 2017  

4. Publicarea în numărul 37 al revistei Universității din Ismail (Науковий вісник 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Збірник наукових праць, 

Серія «Історичні Науки», Випуск 37, 2017). 

5. Organizarea la Chișinău a Conferinței Internaționale „Noi tendințe în formarea toleranței 

etnice din perspectiva multiculturalismului european: experiența Ucrainei și Republicii 

Moldova” în perioada 21-22 septembrie 2018. La conferință au participat 39 de istorici, 2 

din România, 17 din Ucraina și 16 din Republica Moldova. Lucrările vor fi publicate în 

2019 în volumul conferinței.  

6. Publicarea în revista Facultății de Istorie și Geografie a UPS „Ion Creangă” PLURAL. 

History. Culture. Society a patru studii privind istoria Basarabiei, vol. 6. nr. 1 din 2018 

7. Șase vizite de cercertare la biblioteci, arhive și muzee din Odesa și Ismail, inclusiv cinci 

lecții publice la universitățile din aceste orașe.  

8. Participarea studenților de la Ismail împreună cu studenții de la UPS „Ion Creangă” la 

săpăturile arheologice de la Orheiul Vechi, vara anului 2018.  

9. Elaborarea a două proiecte, unul în cadrul Orizont 2020 și altul la BST.  

 

Proiectul a avut un impact direct asupra relațiilor bilaterale stabilite între universitățile 

noastre și a contribuit la fortificarea și la construcția unor schimburi academice durabile. Membrii 



echipelor implicate în proiect, atât profesorii, cât și studenții, au stabilit legături de parteneriat atât 

șa nivelul temelor de cercetare de interes comun. cât și la nivel instituțional (catedre. facultăți, 

universități). De aceea, putem cu siguranță afirma că acest proiect a pus bazele unui partneriat 

durabil între universitățile noastre, care va facilita schimbul continuu de publicații, cercetări și 

publicații comune, organizarea conferințelor comune, elaborarea și implementarea altor proiecte 

comune, vizite de studiu, participarea la șantierele arheologice etc. La fel, lucrul în arhivele de la 

Chișinău, Ismail și Odesa este o prioritate comună și de perspectivă lungă. Totodată, colaborarea 

noastră a demonstrat nu doar utilitatea, dar și necesitatea studierii moștenirii culturale comune și 

construirea unor relații de bună vecinătate. Ceea ce ne încurajează să gândim și activăm strategic 

în această direcție. Deoarece doar implicând studenți, doctoranzi și cadre didactice din Republica 

Moldova și Ucraina în procesul cercetării patrimoniului istoric și cultural comun, putem construi 

societăți durabile, democratice și tolerante.  

 


