
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI CULTURALĂ ÎN 

ANUL 2014 A MEMBRULUI CORESPONDENT AL ACADEMIEI DE 

ŞTIINŢE DIN REPUBLICA MOLDOVA NICOLAE DABIJA 

 

În anul 2014 mi-au apărut mai multe volume de poezie, de proză, de 

eseistică şi de traduceri. 

A văzut lumina tiparului ediţia a cincea a romanului „Tema pentru acasă”, 

într-un tiraj total de 32 000 de exemplare, considerat, conform unor sondaje 

efectuate de Biblioteca Naţională, „cea mai citită carte de beletristică din ultimii 20 

de ani”. 

Tot în 2014 a apărut ediţia a doua a cărţii de nuvele „Nu vă îndrăgostiţi 

primăvara”, care la Salonul Internaţional de Carte, desfăşurat la Chişinău la 

sfârşitul lunii august-începutul lunii septembrie, a fost declarată „Cea mai citită 

carte a anului 2013”. 

Asociaţia Culturală „Regal D’ Art” din Botoşani mi-a editat în 2014 cartea-

album de 380 de pagini, „Tăceri tălmăcite-n cuvinte”, conţinând poeme, referințe 

critice, fragmente de eseu, fotografii, un CD cu imprimarea a 31 de poezii citite de 

autor, tipărită şi într-o variantă de carte-liliput pentru bibliofili, ea învrednicindu-se 

la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău din august-septembrie 2014 cu 

marele premiu „Arta Cărţii”. 

La Editura „Vicovia” din Bacău mi-au fost tipărite volumele de eseuri 

„Biserica pe roţi” şi „Mihai Eminescu, un poet de mâine…”. 

La Editura „Princeps Multimedia” din Iaşi mi-a apărut cartea „Întâmplări 

cu Grigore Vieru”. 

La sfârșitul anului 2013 în oraşul Trieste (Italia) a avut loc ediţia a 16-a a 

Festivalului Internaţional de Poezie, considerat cel mai important festival de poezie 

din Europa, care mi-a acordat Marele Premiu pentru volumul „Diritto all’ errore” 

(„Dreptul la eroare”,) apărut la prestigioasa editură italiană „Franco-

PuzzoEditore”. 



La Festival au participat peste 300 de poeţi din diverse ţări ale lumii şi, cum 

au menţionat organizatorii, pentru prima dată Marele Premiu a fost acordat unui 

poet din Est. 

Pe parcursul anului 2014 am participat la mai multe conferinţe, simpozioane, 

festivaluri, congrese cu comunicări. 

Menţionez câteva:  

Zilele „M. Eminescu” de la Botoşani şi Ipoteşti (13-15 ianuarie 2014); 

Forumul „Presa Românească din străinătate” (7 februarie); 

Forumul moldo-român de la Academia de Ştiinţe (21 februarie); 

Şedinţele Academiei Române (4 martie, 8 aprilie ş.a.); 

Festivalul Internaţionale de Poezie de la Urziceni (29 martie); 

Festivalul Internaţional de Poezie „N. Stănescu” de la Ploieşti (30-31 

martie); 

Salonul Internaţional de carte pentru Copii şi Tineret, la care e lansată 

cartea-surpriză „Aşchii de cer” de Nicolae Dabija (3 aprilie); 

Masa rotundă „60 de ani ai săptămânalului Literatura şi Arta” (9 mai, 4 

octombrie); 

Festivalul Internaţional de Poezie „Gr. Vieru”, Iași-Chișinău (21-24 mai); 

Simpozionul „M. Eminescu” la Oradea (10-13 iunie); 

Festivalul „M. Eminescu” la Putna şi Dumbrăveni (21 iunie); 

Festivalul Internaţional de Poezie de la Iaşi (23-24 iunie); 

Festivalul Internaţional de Poezie „A. Păunescu” de la Craiova (17-20 iulie); 

„Podul de reviste” la Curtea de Argeş (8-9 august) şi Chişinău (4-5 

septembrie şi 3-6 noiembrie); 

Simpozionul „25 de ani de la decretarea Limbii de Stat şi trecerea scrisului 

la alfabet latin” (25 august); 

Congresul de Eminescologie (3-4 septembrie); 

Festivalul Internaţional de Poezie „M. Eminescu” de la Craiova (16-18 

septembrie); 



Simpozionul „Experimentul Piteşti – reeducarea prin tortură” , Piteşti (16-18 

septembrie); 

Simpozionul „Cucuteni-5000” (24-25 octombrie); 

Conferinţa „Basarabia în căutarea identităţii” (ţinută de subsemnat la 31 

octombrie la Filiala Iaşi a Academiei Române) ş.a. 

În 2014 am participat la numeroase lansări de carte, întâlniri în instituţii de 

învăţământ din Republica Moldova şi România. 

Am fost ales în acest an Cetăţean de Onoare al comunelor Vorona (jud. 

Botoşani) şi Miroslăveşti (jud. Iași) din România şi Alexăndreni, raionul Sângerei, 

din Republica Moldova 

Am susţinut în revistele Literatura şi Arta şi Flacăra lui Păunescu rubrici 

săptămânale. 

Am avut mai multe emisiuni la posturile de radio şi televiziune. 

Prin decretul nr. 307 din 26 martie 2014 Preşedintele României Traian 

Băsescu „în semn de înaltă preţuire pentru îndelungata şi prestigioasa activitate 

pusă în slujba promovării culturii, limbii şi spiritualităţii româneşti în Republica 

Moldova conferă domnului Nicolae Dabija Ordinul «Meritul Cultural» în grad de 

«Mare Ofiţer» categoria A – Literatură”. 

 

 

 

 

27 ianuarie 2014                      m.c. al A.Ş.M.                       Nicolae DABIJA 

 

 

 

 


