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Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSS 
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Deportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii individuale și colective, 

valorificări istoriografice, 17.00419.06.03F. 

Coordonatorul  programului: dr. hab. Anatol PETRENCU 
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REZUMAT 

Obiectivele cercetării științifice rezidă în rolul pe care îl joacă memoria istorică traumatizată 

(sursa istorică primară) și literatura de specialitate la subiectul în cauză (produsul istoriografic) în 

reconstituirea unui segment istoric important în istoria spațiului actual al Republicii Moldova. 

Dezideratele trasate au determinat şi caracterul interdisciplinar al lucrării. Au fost utilizate metode 

de cercetare şi materiale teoretice din diferite discipline conexe (istorie, psihologie, antropologie, 

culturologie, filosofie, politologie, literatură, studii de gen/feminism etc.), care s-au intersectat cu 

studierea biografiilor individuale şi cu cele colective. Au fost reflectate aspecte teoretice și 

aplicative ale discursului istoric din aria memorialisticii, recuperate prin intermediul istoriei orale. 

Cercetările realizate constituie o platformă de transmitere a unor memorii ale martorilor 

direcți la evenimentele tumultuoase desfășurate  în RSS Moldovenească, și anume ale deportărilor 

realizate de autoritățile sovietice în anii 1941 și 1949.  

Au fost realizate și cercetări bibliologice la subiectul enunțat. 

Rezultatele cercetărilor sunt valorificate editorial prin: 

- Elaborarea și editarea unei bibliografii tematice - 1 lucrare;  

- Elaborarea și pregătirea pentru editare  a materialul colectat pe teren de la persoanele 

deportate pentru colecția Arhivele memoriei (2 volume de mărturii).  

- Publicarea a 4 articole științifice în culegeri naționale/internaționale; 

- Publicarea a 11 capitole în monografii/culegeri de articole; 

- Publicarea a 4 rapoarte / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în 

culegeri (naţionale / internaţionale); 

- Publicarea a 3 articole de popularizare a științei; 

- Prezentartea unei emisiuni tematică la radio; 

- Drept urmare a materialului elaborat va fi susținută o teză de licență la Facultatea de Istorie 

și Filosofie la Universitatea de Stat.  

 

 


