Raportul de activitate
al academicianului Andrei E ANU pentru anul 2008

1.

Activitatea tiin ific
Conduc tor al programului de stat „Dinastia Cantemir: Polifonismul preocup rilor
tiin ifico-artistice”, proiectelor din cadrul programelor de stat „Cantemire tii – o celebr
dinastie din sec. XVII-XVIII”, ef de proiect institu ional „Personalit i, mentalit i i
valori c rtur re ti în sistemul de rela ii na ionale i europene (sec. XIV-XX) ef se sec ie
„Istoria Universal ” la IISD al A. .M.

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total:
Inclusiv
Articole în reviste interna ionale
Articole în reviste locale
Monografii
Participarea la foruri tiin ifice

11
10
1
6

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin ( pân la 100 cuvinte)
Rezultatele investiga iilor i publica iilor au fost reflectate în monografia „Dinastia
Cantemire tilor, sec. XVII-XVIII”, Chi in u, Ed. tiin a, 2008, 604 p. al c rui coordonator ,
redactor tiin ific i autor este. Sunt scoase în eviden
i aprofundate biografiile multor
personalit i ale dinastiei, inclusiv fra ii Dimitrie i Antioh Cantemir, domni ai rii Moldovei,
precum i cele ale Casandrei Cantemir , Anastasia Trube koi, urma ii: Maria, Smaragda, Matei
,Constantin, Serghei i Smaragda-Ecaterina. Dezv luit în plan european leg turile lui
D.Cantemir cu Academia din Berlin i mediul tiin ific din Rusia, analizat i apreciat valoarea
tiin ific a operelor istorice, geografice i cartografice. Ar tat rolul lui Antioh Cantemir în
editarea i propagarea operelor tat lui s u. Întocmit un arbore genealogic. Efectuat
compartimentarea i redactarea întregului volum. Înzestrat volumul cu material ilustrativ.
Articolele din reviste cuprind un spectru larg legat de istoria i importan a c ii în evolu ia
cultural a rii Moldovei, precum i cartea în opera tiin ific a lui D.Cantemir, diverse aspecte
de istorie politic i cultural din sec. XVIII-XX. Într-un ir de recen ii apreciat valoarea
tiin ific a unor lucr ri de istorie.
Coordonator al volumului „Tradi ii i valori culturale la Est de Carpa i” (sec. XVI-XIX)”,
Chi in u, 2007, 164 p.
4. Activitatea didactic
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat

2

1

