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Scopul proiectului: Proiectul reflectă asupra necesității de a depăși abordările tradiționale ale 

istoriei secolului XX şi are ca scop contestarea unui număr de modele conceptuale obișnuite ale 

procesului de modernizare. Substanța abordării se bazează pe două presupoziții teoretice 

fundamentale. În primul rând, s-a analizat natura regimurilor politice ale secolului XX din 

Europa de Est din punctul de vedere al proiectului de modernizare pe care acestea l-au inițiat și 

urmărit. În al doilea rând, s-a încercat regândirea critică a cadrului şi rezultatelor pe termen lung 

al procesului de modernizare prin scoaterea în evidență a dimensiunilor sociale ale acestui 

proces. Mobilitatea socială accentuată, care a însoțit modelul modernizator al actorilor politici şi 

sociali ai secolului XX, scot în evidență tensiunile, conflictele şi nesiguranța care au creat o stare 

de criză socială perpetuă caracteristică tuturor societăților analizate. Pentru a minimaliza efectele 

șocante ale acestui proces de modernizare, elitele politice au conceput diferite ideologii 

mobilizatoare. Aceste ideologii au structurat anumite cadre intelectuale care încă împiedică o 

analiză echilibrată a fenomenului modernizării. Deoarece aceste trăsături sunt în mod special 

evidente în sistemul nostru educațional, scopul nostru principal este să oferim cunoștințele şi 

expertiza necesară pentru a regândi critic atât procesul de modernizare în regiune, cât şi 

ideologiile care îl legitimează.  

Obiectivele proiectului: 

1. Depășirea izolării tradiționale, a parohialismului şi a lipsei de comunicare între 

disciplinele academice înrudite care analizează societatea.  

2. Stimularea unei comunicări constante şi crescânde între cercetare şi predare. 

3. Necesitatea de a asigura un grad de autonomie universitară capabilă să contracareze 

influența sferei politice şi proliferarea viziunilor ideologizate ale istoriei secolului XX 

Profesorii locali implicaţi în proiect: Igor Caşu, Universitatea de Stat din Moldova; Andrei 

Cuşco, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”; Diana Dumitru, Universitatea 

Pedagogică de Stat “Ion Creangă”; Petru Negură, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion 

Creangă” 

Profesorii invitaţi implicați în proiect: Don Kalb, Universitatea Central Europeană 

(Budapesta); Viktor Karady, Universitatea Central Europeană (Budapesta); Alexei Miller, 

Universitatea Central Europeană (Budapesta); Constantin Iordachi, Universitatea Central 

Europeană (Budapesta); Sorin Antohi, Fundația Berendel, Londra; Lilian Negură, Universitatea 

din Otava; Lynne Viola, Universitatea din Toronto; Michael David-Fox, Universitatea 

Georgetown; Mathijs Pelkmans, Școala Economică de la Londra (London School of 

Economics); Vintila Mihailescu, Universitatea din București; Elena Osokina, Universitatea din 

Carolina de Sud. 

Acțiuni realizate în cadrul programului: “Teorii ale modernizării și ideologii ale 

schimbării sociale în Europa de Est” - I Sesiune de vară, 31 iulie - 15 august, 2011; “Inginerie 

socială și acțiune afirmativă: politici și practici în secolul XX în Europa de Est”, I Sesiune de 

iarnă, 8-14 ianuarie, 2012; “Mobilitate socială descendentă și strategii de rezistență și acomodare 

în Europa de Est sub dominația nazistă și comunistă”, a II-a Sesiune de vară, 1-15 august, 2012; 



“Statutul social și viața cotidiană în Europa de Est înainte și după al Doilea Război Mondial”, a 

II-a Sesiune de iarnă, 7-12 ianuarie, 2013; Sesiunea a V-a a programului RESET “Exploring 

Late Socialism and Post-Socialist Society: Interdisciplinary Approaches to Teaching and 

Research” (28 iulie -11 august, 2013); Sesiunea a VI-a a programului RESET “Eastern Europe 

between Post-Modernity and Globalization” (30 aprilie - 7 mai, 2014, Orheiul Vechi). 

 

 

 


