Cele mai remarcabile rezultate ştiinţifice ale anului 2006 în Republica Moldova
Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Antioh Cantemir - poet, gânditor şi om politic
(Chişinău 2006)
de Gheorghe
cercetător

Bobână,

doctor

habilitat,

profesor

Cartea este dedicată analizei activităţii literare,
diplomatice, concepţiilor filosofice şi social-politice ale
eminentului reprezentant al culturii ruse din prima
jumătate a secolului al XVIII-lea - Antioh Cantemir. Se
analizează evoluţia gîndirii scriitorului de la concepţiile
teologice de la începuturile creaţiei spre umanismul
Renaşterii şi filosofia modernă, de la ideile teoriei
dreptului natural spre ideile iluministe. Se concretizează
locul lui Antioh Cantemir in istoria gandirii filosofice şi
sociale ruse şi europene din prima jumătate a secolului
al XVIII-lea.

MONOGRAFIA „INTERESELE, BINELE OMULUI –
PROBLEMA-CHEIE A REFORMELOR”. SINTEZE
SOCIOLOGICE(Chişinău 2006)
de Andrei Timuş, membru corespondent, profesor
universitar
În baza cercetărilor sociologice efectuate în Moldova în
anii de transformare a societăţii se examinează
dezvoltarea proceselor economice şi sociale, discordanţa
lor în mai multe domenii ale vieţii sociale.
O deosebită atenţie se acordă formării relaţiilor de piaţă,
schimbărilor orientărilor valorice, structurii sociale şi
mobilităţii sociale a diferitor grupuri ale populaţiei. Se
analizează diferite mecanisme de perfecţionare
managementului, de stimulare şi cointeresare
oamenilor privind activizarea capacităţilor sale.
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Semantica şi morfosintaxa verbului în limba
română (Chişinău 2006)
de Elena Constantinovici, doctor habilitat

Lucrarea conţine o descriere amplă a celor mai
importante aspecte legate de structura morfologică,
structura semnatică şi semantico-sintactică a verbului. O
importanţă deosebită sub aspect teoretic prezintă
compartimentele

consacrate

descrierii

semantice

a

lexemelor din clasa verbului. Dintr-o perspectivă nouă de
cercetare este prezentată şi structura semanticovalenţială a verbului. La finele lucrării este ataşat un
dicţionar semantico-sintactic al verbelor analizate;
acesta va servi ca sursă de documentare privind schema
actanţială a fiecărui verb în parte, cu indicarea numărului
de actanţi şi a rolurilor tematice implicate de fiecare
verb.
Conceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura
stratiformă a operei literare (Chişinău 2006)
de Anatol Gavrilov, doctor habilitat
Lucrarea generalizează rezultatele cercetărilor
în domeniul teoriei şi criticii romanului universal şi
naţional. Se demonstrează că opiniile lui Ibrăileanu
despre roman constituie o primă analiză a structurii
stratiforme a romanului in critica de la noi.
Rezultatele cercetării au demonstrat că numai o
metodă structurală bazată pe o concepţie esteticoliterară poate depăşi eficient împărţirea dihotomică a
operei literare în conţinut şi formă şi consecinţele
negative ale acesteia. Se argumentează concepţia
despre structura stratiformă a operei literare ca o
macrostructură formată din macrostructuri
stratiforme şi aplicarea ei la analiza structurii artistice
a caracterului in roman.

Prometeu şi pandora
(Tîrgovişte, 2006)
De Mihai Cimpoi, academician
Lucrarea conţine eseuri despre Ion Heliade Rădulescu,
abordat în raport cu Negrizzi şi Bogdan Petriceicu
Hasdeu, despre scriitorii dâmboviţeni (Vladimir Streinu,
Radu Petrescu, Dragomir Petrescu), despre romanul
basarabean
contemporan şi poezia basarabeană
contemporană
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Gramatica practică a limbii române (Chişinău 2006)
de Ion Bărbuţă, doctor,
Elena Constantinovici, doctor habilitat,
Aurelia Hanganu, doctor,
Elena Ungureanu, doctor
Lucrarea conţine noţiunile fundamentale despre
structura gramaticală a limbii române, cuprinde o
descriere a claselor lexico-gramaticale de cuvinte, a
categoriilor gramaticale ale limbii române, precum şi
a regulilor de modificare şi îmbinare a cuvintelor in
propoziţie.
Pe lângă numeroasele recomandări menite să
asigure folosirea lor corectă, gramatica dată
constituie şi o introducere în studiul limbii, oferind şi
unele noţiuni de lingvistică generală.

Istoria vămii din Moldova
(Chişinău 2006)
de Ion Chirtoagă, doctor habilitat
Nicolae Vilcu, doctor
In lucrare sunt elucidate etapele principale ale
evoluţiei sistemului vamal, a politicii vamale în
Moldova din secolul al XIV-lea pînă în anul 2005. O
atenţie deosebită s-a acordat activităţii vamale din
Republica Moldova in anii 1991-2005. Activitatea
vamală este studiată pe fundalul evoluţiei comerţului
exterior din Moldova.

Românii din Ucraina între trecut şi viitor, vol. I,
Românii din regiunea Cernăuţi (studiu
etnodemografic şi sociolingvistic) (Cernăuţi 2005 –
Oradea 2006)
de Ion Popescu, doctor (Ucraina), Constantin
Ungureanu, doctor
În această lucrare pentru prima dată se studiază foarte
detaliat evoluţia demografică şi etnică a populaţiei din
teritoriul actual al regiunii Cernăuţi în perioada 17742001. Este analizat evoluţia populaţiei din nordul
Bucovinei, nordul Basarabiei şi zona Herţei pînă în anul
1918. Detaliat s-a cercetat recensământul populaţiei
din România din 1930 fiind prezentată informaţia
despre populaţia tuturor localităţilor din teritoriul actual
al regiunii Cernăuţi.
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Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova. În
honorem Demir Dragnev. Studii (Chişinău 2006)
Colectiv de autori, coordonator Lilia Zabolotnii, doctor
Culegere conţine un şir de studii în care sunt abordate şi
reflectate diverse aspecte privind economia, societatea,
politică internă şi externă, evoluţia culturii, spiritualităţii
şi mentalităţii în Ţara Moldovei Volumul editat vine să
completeze un gol imens in domeniul studiului istoric a
Moldovei în epoca medievală şi modernă
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