FIŞA
raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii aleşi ai AŞM
I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM
Dr. hab. Andrei Țurcanu, secția Umanistă
II.Activitate ştiinţifică
Executor al programului de stat, conducător de teze de doctorat

III.Rezultate ştiinţifice principale
ȚURCANU, A. Fenomenul literar 60-ist. O
Coordonare de culegere națională

paradigmă identitară. Coord.: Andrei Țurcanu.
Institutul de Filologie Română „B. P. - Hasdeu”
al MECC. Chișinău: Pro Libra, 2019, 524 p.
ISBN 978-9975-3289-8-2.

Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare
de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1,0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria A+
ȚURCANU, A. Mircea Platon și rolul elitelor în
structurarea personalității naționale. Akademos
nr, 3, 2019, p. 102 – 106. ISSN 1857-0461.
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria B +
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în alte reviste naționale neacreditate
ȚURCANU, A. Andrei Țurcanu: nu sunt un
habotnic.

VIP

Magazin,

15

mai

2019.

http://vipmagazin.md/test/andrei-turcanu-nu-suntun-habotnic/
Articole de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Articole în culegeri internaționale
1. ȚURCANU, A. Identitate națională și
reflexele mutantului totalitarist. În vol.:
Fenomenul literar 60-ist. O paradigmă
identitară.
Articole în culegeri naționale

Coord.:

Andrei

Țurcanu.

Institutul de Filologie Română „B. P. -

Hasdeu” al MECC. Chișinău: Pro Libra,
2019, p. 5-8. ISBN 978-9975-3289-8-2.
2. ȚURCANU, A. Identitate Prefigurarea
literară a semnelor de identitate. În vol.:
Fenomenul literar 60-ist. O paradigmă
identitară.

Coord.:

Andrei

Țurcanu.

Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” al MECC. Chișinău: Pro Libra,
2019, p. 8-15. ISBN 978-9975-3289-8-2.
3. ȚURCANU, A. Forme de creativitate cu
inerția dogmei. În vol.: Fenomenul literar
60-ist. O paradigmă identitară. Coord.:
Andrei Țurcanu. Institutul de Filologie
Română „B. P. - Hasdeu” al MECC.
Chișinău: Pro Libra, 2019, p. 15-25. ISBN
978-9975-3289-8-2.
4.

ȚURCANU,
masculin

A.

versus

Interdependențe
feminin.

În

vol.:

Fenomenul literar 60-ist. O paradigmă
identitară.

Coord.:

Andrei

Țurcanu.

Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” al MECC. Chișinău: Pro Libra,
2019, p. 25-32. ISBN 978-9975-3289-8-2.
5. ȚURCANU, A. Imaginarul marginii între
metamorfoză și pseudomorfoză. În vol.:
Fenomenul literar 60-ist. O paradigmă
identitară.

Coord.:

Andrei

Țurcanu.

Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” al MECC. Chișinău: Pro Libra,
2019, p. 32 - 44. ISBN 978-9975-3289-82.
6. ȚURCANU, A. Ion Ciocanu – un
„plebeu” în arenă. În: Maestru și salahor.
Modele și forme moderne. Ion Ciocanu:
unul în trei. Chișinău: Pontos, 2019, p.
129. ISBN 978-99-9975-72-348-0.
7. ȚURCANU, A. Viziunea asupra
romanului „rural”. În: Maestru și salahor.
Modele și forme moderne. Ion Ciocanu:
unul în trei. Chișinău: Pontos, 2019, p.
214. ISBN 978-99-9975-72-348-0.
8. ȚURCANU, A. Hiperbola poetică a
cotidianului - un model de percepție a

lumii în romanul Din Calidor. În: Paul
Goma. Cuvântul basarabeanului răzvrătit.
Prefață, selecția textelor de Aliona Grati.
Chișinău, Știința, 2019, p. 174-177.
ISBN 978-9975-8517-3-2.
Articole în materiale ale conferințelor
internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice
internaționale

ȚURCANU, A. Mircea Platon și rolul elitelor în
structurarea personalității naționale. Colocviul
național cu participare internațională. Filologia
Modernă: realizări și perspective în context
european, ediția a XIII. Institutul de Filologie
Română „B. P. - Hasdeu”, 10 - 11 octombrie
2019.

Participarea cu raport la foruri ştiinţifice
naționale

ȚURCANU, A. Dumitru Matcovschi față în față
cu entropia identitară. Dumitru Matcovschi – 80.
In memoriam. Institutul de Filologie Română „B.
P. - Hasdeu”, 13 octombrie 2019.
ȚURCANU, A. Conferință științifico-practică
națională

Republica

Moldova

în

contextul

implimentării acordului de asociere. Institutul de
Filologie Română „B. P. - Hasdeu”, Institutul e
Istorie, 27 iunie 2019.
ȚURCANU, A. Andrei Hâncu – 90 de ani de la
naștere. Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”, 4 iunie 2019.
Activitate inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
IV.Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)
Șaizecismul, ca efort de relansare a unei tradiții de continuitate creatoare, a fost șansa istorică de
supraviețuire a Basarabiei în expresia ei originară de spiritualitate românească. Aceasta e valoarea și
semnificația esențială a fenomenului. Celelalte, dacă e să ne referim la particularitățile diverselor
categorii de artă sau de genuri literare aparte, sunt derivate cu specificările de rigoare necesare, care
însă nu pot face abstracție de (est)etica de bază a curentului general.
În poezie, fenomenul șaizecist nu are un caracter pronunțat generaționist. Apariția unui Labiș în
Basarabia era imposibilă. Fractura culturală operată aici după război a fost una brutală, completă, cu
implicații, lingvistice mai ales, lamentabile. Doar scriitorii mai în vârstă, cu o experiență mai mult sau

mai puțin semnificativă în cadrul literaturii române interbelice, au fost în stare să dibuie alte
orizonturi de creație. În deschiderile firave care se întrevăd, ei sunt primii care descoperă teme și
motive insolite, de un curaj oarecum neobișnuit pentru climatul general de suspiciune și teroare. E
ceva cu totul neașteptat pentru peisajul arid emanat de directivele oficiale.

V.Activitate didactică
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

VI.Activitate managerială

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
ȚURCANU, A. Membru al seminarelor științifice de profil - Seminarul științific de profil al Institutului
de Filologie Română „B. P-Hasdeu
ȚURCANU, A. Membru al colegiului de redacție al revistei Philologia.

IX. Alte activităţi

Data completării fișei
15.01.2020
Semnătura
Dr. hab. A. Țurcanu

