
ANUNȚ

A apărut volumul XI/2019 al revistei „Archiva Moldaviae”!

Tocmai a apărut volumul XI/2019 al revistei „Archiva Moldaviae”. În cele
540 de pagini cei interesați pot găsi studii de istorie, documente, dezbateri
istoriografice, recenzii etc., realizate de 24 de autori. Subiectele abordate
sunt variate: „frontul din spatele frontului” în România Primului Război
Mondial; pacea de la București (1918) și chestiunea dinastică; alegerile
parlamentare din 1919 la Iași; manipularea presei în timpul guvernului Goga
și al dictaturii regale; evreii bucovineni după 1918; cazul poetei Dusza Csara-
Rosenkranz; chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea politică
moldovenească în anii 1874-1902; ideile federaliste, autonomiste și
regionaliste în discursul lui Alexandru Vaida-Voevod în primii ani de după
intrarea Ardealului în componența României; Constantin Erbiceanu ca
profesor la Universitatea din București; frica și sfârșitul în discursul etnologiei
românești; planificarea spațială și politicile regionale în România și Bulgaria în
comunismul târziu; drumul Republicii Moldova de la suveranitate la
independență; Arhivele Statului în Basarbia imediat după 1918; situația
colecției arhivistice a lui Gheorghe Ghibănescu; situația României ceaușiste
prezentată sovieticilor de Vasile Malinschi; guvernatorul Băncii Naționale a
RSR; însemnările unui țăran român din Bucovina la Montreal (începutul
secolului XX); un interviu privind activitatea de traducător a lui Dumitru
Cornilescu; o perspectivă critică asupra României în ultimul secol.

Volumul este disponibil pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul XII/2020

„Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din
domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie,
heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de
instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria
arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale
realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai
apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi
note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri,
expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație
internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a
materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei se află regulile
editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa
electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr.
25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu
precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a
materialelor: 15 mai 2020.

Echipa editorială „Archiva Moldaviae”

http://www.archivamoldaviae.ro/
mailto:editor@archivamoldaviae.ro


ANOUNCEMENT

Volume XI/2019 of the „Archiva Moldaviae” Journal has just been
published!

The most recent issue – volume XI/2019 – of the „Archiva Moldaviae”
journal has just been published. Totaling over 540 pages, this volume
features various materials that might draw the attention and interest of our
potential readers. It includes article-length historical studies, documents,
historiographical debates, book reviews, etc. Twenty-four authors have
contributed to the current issue. Among the discussed subjects and topics,
one could mention the following: ‘the front behind the front’ in Romania
during World War I; the Peace of Bucharest (1918) and the dynastic question
in Romania; the 1919 parliamentary elections and their specific dynamics in
Iași; press manipulation during the government led by Octavian Goga and
the subsequent royal dictatorship; the Bukovinian Jews after 1918; the case
of the poet Dusza Csara-Rosenkranz; the issue of compensations for the city
of Iași in the framework of the Moldavian elite’s political actions during the
period 1874-1902; the role of federalist, autonomist, and regionalist ideas in
Alexandru Vaida-Voevod’s political discourse during the first years following
Transylvania’s integration into the Romanian state; Constantin Erbiceanu and
the development of his teaching career at the University of Bucharest; the
tropes of ‚fear’ and ‚end’ in the discourse of Romanian ethnology; spatial
planning and regional policies in Romania and Bulgaria during the phase of
late Communism; the trajectory of the Republic of Moldova from sovereignty
to independence. This issue also features texts focusing on the Bessarabian
State Archives in the immediate aftermath of the 1918 events; the situation
and legacy of Gheorghe Ghibănescu’s archival collection; a reconstruction of
the image of Ceausescu’s Romania presented to the Soviet diplomats by
Vasile Malinschi, governor of the SRR’s National Bank; the personal notes and
diary of a Romanian peasant of Bukovinian origin written in Montreal in the
early twentieth century; an interview concerning Dumitru Cornilescu’s activity
as a Bible translator; and, finally, a discussion and analysis of a critical
approach to Romania’s historical record during the last century.
The volume is available at the website of the journal

(www.archivamoldaviae.ro).

On this occasion, the Editors of „Archiva Moldaviae” have issued a

Call for Papers for “Archiva Moldaviae”, Volume XI/2019

“Archiva Moldaviae” publishes historical articles and studies, documents,
works within the auxiliary fields of history (paleography, diplomatics,
genealogical studies, heraldry, sigillography), descriptions of archival funds
and collections held by public institutions or private persons, archival studies.
The journal also focuses on the history of archives, the publication of
previously unpublished historical and archival texts, and historiographical
debates (discussions, academic polemics). It welcomes reviews and
bibliographic notes, presentations of exhibitions, and so forth. Articles can be
submitted in Romanian or in other internationally recognized languages

http://www.archivamoldaviae.ro/


(English, French, German). A peer-review system is used to assess and select
articles for publication. The editorial guidelines and requirements of this
journal can be found, in Romanian and English, at the end of each volume.

Materials should be sent electronically to editor@archivamoldaviae.ro or
mailed to: Str. Nicolae Gane, Nr. 25, Corp C, Ap. 18, 700110, Iaşi, jud. Iaşi,
România. Please write „Archiva Moldaviae” in the subject line. The deadline
for submissions is: May 15, 2020.

The Editors of “Archiva Moldaviae”

mailto:editor@archivamoldaviae.ro

