E-ISSN 2537–6152

THE JOURNAL OF ETHNOLOGY AND CULTUROLOGY

2018, Volume XXIII

123

VIAŢA ȘTIINŢIFICĂ
SIMPOZIONUL ȘTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL
„NUME BULGARE ÎN ISTORIA UCRAINEI ȘI MOLDOVEI”
(HARKOV, 26 IANUARIE 2018)
În dată de 26 ianuarie 2018, la Universitatea
Națională din Harkov „V. N. Karazin” s-a desfășurat
Simpozionul științific internațional „Nume bulgare
în istoria Ucrainei și Moldovei”. Forumul a fost dedicat memoriei Irinei Dimitrova (1936–2017), care a
înființat Societatea Bulgară din Harkov. Manifestarea
științifică a fost organizată de către Centrul de bulgaristică și balcanistică „Marin Drinov” al Universității
Naționale din Harkov „V. N. Karazin” în parteneriat
cu Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului
Culturii, Educației și Cercetării din Republica Moldova și Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova.
La conferință au participat 35 de cercetători, patru generații din Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria. Istoricii au prezentat materiale noi, documente
rare din arhivele personale, ce abordează biografiile
personalităților marcante de origine bulgară.
Simpozionul a fost deschis de către membrul străin al Academiei de Științe a Bulgariei prof. Mihail
Stancev, care a prezentat subiectul „Nume de neuitat: bulgari marcanți din Imperiul Rus, URSS și țările
CSI”. Comunicări de plen au ținut prof. Grighori Demidenko (Academia Juridică din Harkov) – „Despre
metodologia genului istorico-biografic”, și prof. Nicolai Cervencov (președintele Societății Științifice a
Bulgariștilor din Republica Moldova) – „Bulgarii care
s-au consacrat în domeniul muzicii din Republica
Moldova”.
Lucrările simpozionului s-au desfășurat în cadrul
celor două secțiuni: „Urme bulgare în istoria Ucrainei
și Moldovei în epoca modernă” și „Oameni și destine:
bulgarii din Basarabia și Taurida în perioada sovietică
și în statele post-sovietice”.
Să menționăm doar comunicările care au trezit un
interes sporit din partea celor prezenți la evinementul
dat. Igor Pușkov din Bolgrad a descris activitatea pastorală a lui Mihail Cazanacli, preot-paroh al Catedralei
„Schimbarea la Față a Mântuitorului” din Bolgrad. La
rândul său, prof. Alexandr Prigarin și conf. Alexandr
Gancev din Odesa au povestit despre Gheorghi Agura, un general bulgar de origine basarabeană. Prof.
Oxana Mikitenko (Academia de Științe a Ucrainei) a
analizat activitatea folcloristică a lui Petar Draganov.
Prof. Serghei Potrașkov din Harkov a prezentat date
noi referitor la biografia generalului Radko Dimitriev
și s-a oprit mai detaliat asupra activității lui în Galiția

în perioada Primului Război Mondial. Cu mare interes au fost ascultate comunicările dr. hab. Maria Tortika și a doctorandului Iaroslav Șkabura despre Krăstio
Rakovski, a conf. Volodimir Turkov (Universitatea Pedagogică de Stat „A. S. Makarenko” din Sumî) despre
A. Dividjiev (1897–1938), a dr. Natalia Krasiko despre cercetaș sovietic Zinovi Hristov (Nikolai Dobrev).
Maria și Serghei Pacev din Melitopol au vorbit despre
scriitorul Mișo Hadjiiski și despre cercetări biografice
în bulgaristica istorică din Ucraina. Tatiana Doțenko
și Olga Palamarciuk din Kiev au abordat personalitatea bulgaristului ucrainean Alexandr Ketkov.
Savanții Olena Cimir din Kiev și Krasimira Koleva din Șumen (Bulgaria) au dedicat comunicările sale personalității lui Ivan Andreevici Stoianov
(28.12.1935–30.01.2016), un renumit bulgarist-lingvist ucrainean. Prof. Nadia Eliseeva din Harkov a vorbit emoționant despre tatăl său – prof. Petar Gancev.
La rândul său, prof. Volodimir Milcev (Universitatea
Națională din Zaporojie) a deschis pentru publicul
prezent un nou nume bulgăresc din Taurida – Mihail
Șatalinski, folclorist, cercetător de istorie locală, cel
care a scris unica biografie a lui Afanasii Vărbanski.
La finalul conferinței, a fost aniversat jubileul de
70 de ani ale prof. Nicolai Cervencov (născut la 2 ianuarie 1948), savant care și-a dedicat viața și activitatea cercetării bulgarilor din Republica Moldova și
Ucraina. În acest sens, dr. Ala Saipanova (Universitatea Națională din Harkov „V. N. Karazin”) a ținut o
comunicare la tema „Rolul profesorului Nicolai Cervencov în cercetarea epocii de Renaștere Bulgară”, iar
prof. Mihail Stancev, din partea Centrului de bulgaristică și balcanistică „Marin Drinov” al Universității
Naționale din Harkov „V. N. Karazin”, a oferit în numele bulgăriștilor ucraineni o adresare de felicitare
și un cadou comemorativ. Simpozionul și-a finalizat
lucrările într-o atmosferă de prietenie în cafeneaua
„Varna” din Harkov.
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