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Conferinţa Internaţională „Muzeul mileniului trei:
ştiinţă, cultură şi educaţie prin patrimoniu" (22-24

octombrie 2009)

Cristian GOJINESCU

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (MNEIN) din Chişinău
(Republica Moldova) a sărbătorit 120 de ani de la înfiinţare (considerat unul dintre cele mai
vechi stabilimente muzeale din R. Moldova, constituit pe baza mostrelor expoziţiei agricole
din 1889). Sărbătoarea a demarat la 21 octombrie 2009, când a fost inaugurată Expoziţia
Filatelică Naţională, în cadrul căreia a fost lansată publicaţia „Retrospectiva poştal filatelică"
(volumul 2 şi 3) şi plicul poştal dedicat expoziţiei, obliterat cu ştampilă specială. Un alt plic
poştal a fost lansat cu ocazia aniversării a 120 de ani de la fondarea MNEIN. În cadrul acestui
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eveniment aniversar s-a desfăşurat în perioada 22-24 octombrie 2009, în incinta acestui
muzeu Conferinţa Internaţională „Muzeul mileniului trei: ştiinţă, cultură şi educaţie prin
patrimoniu" (organizat de către MNEIN în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii
Moldova şi Academia de Ştiinţe a Moldovei). La conferinţă au participat cercetători şi cadre
didactice din învăţământul universitar din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Federaţia
Rusă, Austria, Suedia, Bulgaria, Germania, Statele Unite ale Americii. Au fost prezentate un
număr impresionant de comunicări din mediul muzeal, academic şi universitar în limba
romănă, engleză, rusă, germană.

.Conferinţa şi-a desfăşirat lucrările în patru secţii:

 Etnografie: Modernitate în abordarea tradiţiei şi tradiţie în abordarea modernităţii;
 Ştiinţele naturii: Afirmarea şcolilor naţionale în perioada de tranziţie;
 Muzeologie: Interacţiunea teoriei şi practicii în domeniul patrimoniului cultural
 Etnoistorie şi etnodemografie: Etnicitatea în timp şi spaţiu.

Deschiderea lucrărilor simpozionului a avut loc pe 22 octombrie 2009, orele 10.00, în
incinta Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, într-o atmosferă de elevată ţinută
ştiinţifică. Cu această ocazie au fost lansate Buletinului ştiinţific al MNEIN. Revistă de
Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie (v. 8 (21), 9(22)) şi Ghidul MNEIN. În cadrul
primei secţii Etnografie şi Muzeografie au conferenţiat, printre alţii: Valeiu Matei (Uniunea
Scriitorilor din Moldova), Descrierea Siberiei de Nicolae Milescu-Spătaru, sursă pentru
studierea etnologiei istorice a popoarelor băştinaşe ale Siberiei; Dr. Elena Şişcanu
(cercetător şi coordonator MNEIN), Nunta ca rit de trecere. Studiu de caz: nunta cehilor
din Republica Moldova; Mathias Thesing (Universitatea Munster, Germania), Din cântecele
Mariei Tănase; Alexandru Magola (cercetător ştiinţific, Centrul de Etnologie, Institutul
Patrimoniului Cultural, AŞM), Excluziune şi incliziune confesională; Dr. Natalia
Kalaşnikova (Muzeul de etnografie Sankt-Petersburg), Moldavskaia etnografia v Sankt-
Petersburghe (Etnografia moldovenească la Sankt-Petersburg); Radu Spinei (muzeograf,
Muzeul Satului), Oraşele din Basarabia în lumina izvoarelor narative din sec. al XVIII-lea;
prof. dr. Thede Kahl (Comisia de Balcanologie, Academia de Ştiinţe a Austriei), Rudarii din
Grecia. Limba, etnografie şi cultură; conf. dr. Iurie Josanu (Academia de Administrare
Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova), Identitatea naţională în Sud-estul
Europei; Dr. Dorin Lozovanu (cercetător ştiinţific superior, MNEIN), Populaţia românofonă
din Serbia. Răspândire, identitate, grupuri etnografice; dr. Ionel Boamfă (Univeristatea
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi), Păstoritul românesc în spaţiul carpato-balcanic reflectat în
onomastică; dr. Emil Ţârcomnicu (Institutul de Etnografie şi Folclor, Academia Română),
Albotina – loc spiritual şi reper identitar pentru românii timoceni din Bulgaria; Dr. hab.
Veaceslav Stepanov (director Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM),
Istoriceskie mifî i problema formirovania etniceskih stereotipov (Miturile istorice şi
problema formării sterotipurilor etnice); Andrei Corobcean (Facultatea de Istorie şi Filozofie,
Universitatea de Stat din Moldova), Implicaţii ale etnicului în cultură. Aspecte etno-
arheologice; prof. dr. Vasil Kondov (Universitatea Plovdiv, Bulgaria), K voprosu o
bolgarskih nazvaniah na karte Respubliki Moldova (Denumirile bulgare de pe harta
Republicii Moldova). Toate comunicările prezentate în cadrul conferinţei au vizat subiecte de
real interes, majoritatea fiind prezentate la un nivel ştiinţific deosebit. Şirul manifestărilor a
continuat cu expuneri şi dezbateri (întrebări numeroase şi discuţii interesante pe marginea
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celor expuse), lansări de carte (Arhitectura vernaculară în piatră, E. Bâzgu, M. Ursu;
Constantin Mimi. O viaţă dedicată Basarabiei, C. Ciobanu, M. Ursu; Leova. File de istorie,
I. Mititelu, I. Ştefăniţă; Talmaza. Localitate străveche de pe Valea Nistrului de Jos, Vasile
Grosu), panouri documentare şi inaugurarea la 23 octombrie 2009 a expoziţiei jubiliare
„Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală: 120 de ani împreună cu publicul şi pentru
public” (colecţii inedite constituite pe parcursul a celor 120 de ani de activitate cultural-
ştiinţifică).

La ultima secţiune, cu genericul „Etnicitatea în timp şi spaţiu”, a fost prezentată în ziua

de 24 octombrie 2009 Harta Etnică a Moldovei, „Structura şi conştiinţa etnică a populaţiei
din Moldova” (prima hartă etnografica a Republicii Moldova, plasată în cadrul Atlasului
Europei de Est şi Sud-Est, dar şi prima hartă detaliată asupra structurii etnice actuale a
populaţiei Moldovei, la nivel de comune), realizată în cadrul unui proiect comun derulat de
către Academia de Ştiinţe a Austriei (prin susţinerea financiară a acestei academii si sub
egida Guvernului), în colaborare cu Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din
Moldova şi Asociaţia de Geografie şi Etnologie din Moldova (EGEA Moldova). Această

hartă prezintă nu doar teritoriul Republicii Moldova, dar şi teritorii adiacente - din România
(judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Bacău, Neamţ, Vrancea, parţial Suceava, Tulcea) şi
din Ucraina (regiunile Odesa, Viniţa, Cernăuţi, Kirovograd, Nicolaev). A fost elaborată de
către dr. Dorin Lozovanu (cercetător ştiinţific superior la Muzeul Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală din Moldova şi preşedinte al EGEA Moldova) şi dr. Thede Kahl (profesor la
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Universitatea din Viena şi cercetător la Academia de Ştiinţe a Austriei) şi prezentată şi în
cadrul academic din Austria şi Germania, fiind apreciată ca o lucrare importantă pentru
cunoaşterea realităţilor etnice din Moldova la nivel european şi internaţionali. Potrivit dr.
Thede Kahl, aceasta este prima hartă detaliată asupra structurii etnice actuale a populaţiei R.
Moldova, la nivel de localităţi, editată în baza datelor ultimului recensământ. Dr. Dorin
Lozovanu a menţionat faptul că harta este editată în limbile germană şi engleză şi este
„realizată la scara de 1:600000 în baza diagramelor circulare care prezintă distribuţia etniilor
la nivel de comune, precum şi populaţia totală a acestora, având o importanţă de ordin

internaţional”. Harta a fost publicată în limbile engleză şi germană şi urmează să fie însoţită
de o lucrare întitulată „Conştiinţa etnică a populaţiei din Moldova" (vor fi prezentate toate
detaliile hărţii, alte 15 hărţi la scara mai mica, în special la nivel teritorial-administrativ,
privind situaţia pentru fiecare etnie în parte, aspecte privind evoluţia istorică, descrierea
fiecărei etnii ş.a.), care va apărea în acest an la Viena.

La finalul manifestării a urmat un program artistic consacrat aniversării susţinut de

către grupul etnofolcloric „Ethnos" (a fost constituit în anul 1994 şi are în componenţă trei
membri: Maria Stoianov – vioară; Luminiţa Stoianov – cobza; Tamara Ancuţei – voce).
Deviza grupului este "Dintr-o scânteie, noi facem un foc mare. Iar scânteia aceasta o luăm
de la ţărani!". Grupul etnofolcloric „Ethnos" a prezentat o serie de cântece populare
româneşti, moment ce s-a bucurat de un real succes în rândul auditoriului, atât datorită
frumuseţii costumelor prezentate şi a pasiunii membrilor grupului, cât şi a mesajului de trăire

şi simţire românească transmis.

Ansamblul etnofolcloric Ethnos
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Programul conferinţei Internaţionale „Muzeul mileniului trei: ştiinţă,
cultură şi educaţie prin patrimoniu" (21-24 octombrie 2009)

Miercuri, 21 octombrie 2009

14.00 Inaugurarea Expoziţiei Filatelice Naţionale (cu participare internaţională) 650
de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc şi 120 de ani de la fondarea
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

◦ Lansarea publicaţiei Retrospectiva poştal filatelică, volumul 2 şi 3.
Chişinău 2009.

◦ Lansarea plicului poştal dedicat expoziţiei şi obliterarea lui cu ştampilă
specială.

Joi, 22 octombrie 2009

10.00-
11.00

11.30-
17.00

Deschiderea lucrărilor Conferinţei Internaţionale Muzeul mileniului trei:
ştiinţă, cultură şi educaţie prin patrimoniu.

◦ Lansarea Buletinului ştiinţific al MNEIN. Revistă de Etnografie,
Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie. v. 8 (21), 9(22), Chişinău, 2008.

◦ Lansarea Ghidului MNEIN. Autor M. Ursu.

◦ Lansarea cărţilor din proiectul Urban Cultural and Architectural
Heritage in an Ethnic Cross-Road of Europe West Ukraine and Moldova:
Docent Bo Larson, Universitatea din oraşul Lund, Suedia.

Continuarea lucrărilor Conferinţei Internaţionale. Lucrul în secţii.

Vineri, 23 octombrie 2009

09.00-
13.00

Continuarea lucrărilor Conferinţei Internaţionale. Lucrul în secţii.

14.00-
15.00

Lansări de carte:
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◦ Arhitectura vernaculară în piatră . E. Bâzgu, M. Ursu, Chişinău. 2009.

◦ Constantin Mimi. O viaţă dedicată Basarabiei. C. Ciobanu, M. Ursu.
Chişinău, 2009.

◦ Şcoala fitonematologică în Republica Moldova (În memoria
profesorului Petru Nesterov). Maria Melnic, Erhan Dumitru, Poiras Larisa.
Chişinău, 2009.

◦ Leova. File de istorie. I. Mititelu, I. Ştefăniţă. Chişinău. 2009.

◦ Talmaza. Localitate străveche de pe Valea Nistrului de Jos. Vol.1,
Chişinău, 2009

Ora 15.30 Inaugurarea expoziţiei jubiliare „120 de ani împreună cu publicul şi pentru
public”

Ora 16.00 Adunarea festivă şi programul artistic consacrate aniversării.

Sâmbătă, 24 octombrie 2009

10.00-
18.00

Ziua uşilor deschise. Acces liber la expoziţii.

10.00-
12.00

Continuarea lucrărilor Conferinţei Internaţionale. Lucrul în secţii.

◦ Prezentarea Hărţii Etnice a Moldovei Structura şi conştiinţa etnică a
populaţiei Moldovei 2004, elaborată de Academia Austriacă de Ştiinţe în
colaborare cu MNEIN. Prof. Dr. Thede Kahl, Academia de Ştiinţe a Austriei.
Dr. Dorin Lozovanu, MNEIN.

12.00 Lansarea plicului poştal şi ştampilei ocazionale dedicate aniversării a 120 de
ani de la fondarea MNEIN

12.00-
14.00

Program artistic pentru publicul vizitator prezentat de Grupul etnofolcloric
„ETHNOS”.
◦ Întâlniri cu donatorii muzeului.

14.00-
16.00

Totalizările Conferinţei Internaţionale.

i Harta a provocat o serie de discuţii ample şi unele reacţii polemice datorită faptului că a fost realizată în baza
recensământului realizat de către regimul comunist Voronin în toamna anului 2004. Potrivit acestei hărţi
populaţia Republicii Moldova este compusă din 76% moldoveni şi 2,4% români, susţinând astfel teoriile
moldoveniste ale comuniştilor (în localităţile unde o minoritate etnică avea o pondere de sub 3%, aceasta nu a
fost reprezentată pe harta, ceea ce face ca situaţia „pe teren" sa fie mai complexa decât statistica oficiala!).
Trebuie să amintim faptul că în 2004 a fost trimisă de către Consiliul Europei o echipa de monitorizare a
recensământului condusă de John Kelly, care a menţionat şi a avertizat că recensământul comunist conţine date
eronate şi false cu privire la componenţa etnică a Republicii Moldova (Buletinul informativ al reprezentanţei
ONU la Chişinău, iunie 2005). În acest sens, John Kelly a raportat  că şapte din cele zece echipe de observatori
ai Consiliului Europei, care au cuprins aproape toate raioanele R. Moldova, au raportat cazuri în care recenzorii
încurajau respondenţii să declare ca sunt moldoveni, nu români şi au atenţionat Biroul naţional de statistică şi
opinia publică despre depistarea unor nereguli în obţinerea de către recenzori a datelor referitoare la etnia şi
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limba vorbită de către respondenţi. Foarte mulţi dintre cetăţenii recenzaţi s-au declarat „moldoveni" pentru a nu
suferi apoi „persecuţii" din partea autorităţilor comuniste. Totodată, potrivit Romanian Global News această
harta etnică prezentată la Chişinău este o copie fidelă a ultimelor recensăminte realizate de R. Moldova  şi
pentru Sudul Basarabiei şi Hotin, de către  Kiev.
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