Raportul de activitate
al academicianului Corbu Haralambie pentru anul 2008
1.

Activitatea tiin ific
Conduc tor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor independente
(institu ionale, granturi, de transfer tehnologic, interna ionale)

Proiect institu ional: „Na ional i universal în opera lui Ion Creang ”.
Proiect interna ional „”Fenomenul artistic Ion Dru ”.
Proiect interna ional „Dinastia Cantemire tilor”
2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total:
Inclusiv investiga ii, eseuri, în volum de cca 10 c/a., printre care: trei în
volumele Dinastia Cantemiri tilor („Dimitrie Cantemir, scriitor”, „Polifonism
cultural i civiliza ional la Dimitrie Cantemir”, „Antioh Cantemir, scriitor”) i
trei în „Fenomenul artistic Ion Dru ” („Ion Dru în mediul academic al
oamenilor de tiin ”, „Ion Dru : suprema ia demnit ii i istoria”, „Epopeea
furnicii lui Ion Dru ”); studiu-prefa la edi ia „Ion Dru . Opere” în 8 (opt)
volume; dou eseuri în reviste recenzate na ionale/interna ionale: „Akademos”
(Dimitrie Cantemir i problema sincretismului cultural-spiritual) i „Moldova”
(Ion Dru la 80 de ani. Ca o piramid în fa a timpului); în alte publica ii: în
volumul colectiv „Academicianul Vladimir Andrunachievici – savant cu
renume european”, rev. „S pt mîna”, ziarul „Moldova Suveran ”.
Participarea la foruri tiin ifice
Particip ri cu rapoarte i comunic ri tiin ifice la conferin e na ionale i
interna ionale
Prezen e la radio i TVM
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3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin ( pân la 100 cuvinte)
A fost continuat munca de acumulare a materialelor de arhiv i documentare la proiectul
institu ional „Na ional i universal în opera lui Ion Creang ”. La proiectele interna ionale
„Dinastia Cantemiri tilor” i „Fenomenul artistic Ion Dru ” au fost efectuate cercet ri de
aprofundare i sintez privind opera literar i filozofic a lui Dimitrie i Antioh Cantemir; de
analiz , interpretare i reinterpretare a unor aspecte fundamentale ale metodei de crea ie,
concep iei artistice i manierei stilistice dru iene, dar i de analiz concret a unor scrieri de
valoare, importan a c rora a fost subestimat sau neglijat de c tre istoria i critica literar din
ar i de peste hotare. Cercet rile din ambele proiecte interna ionale sunt conectate i realizate
la re eaua informa ional i de gîndire european i, în m sura posibilit ilor, la cea mondial ,
completînd i l rgind în felul acesta cîmpul de cunoa tere i sfera influen a personalit ilor
investigate.
4. Activitatea managerial
a) Membru al Consiliului Na ional pentru s rb torirea Anului dinastiei Cantemire tilor;
b) Membru al Comisiei Na ionale pentru marcarea Anului Ion Dru . 80 de la na tere;
c) Pre edinte al Consiliului tiin ific Editorial al A M;
d) Membru al Consiliului tiin ific pentru Expertizare al A M;
e) Membru al Comisiei îns rcinat cu întocmirea noului Regulament privind decernarea
Premiului Savantul Anului, ini iat de c tre Banca de Economii i Academia de tiin e a
Moldovei;
f)
Membru al Biroului Sec iei de tiin e Umanistice i Arte.
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