FIŞA
raportului de activitate în anul 2013 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM
I.
Titlul, numele şi prenumele – Haralambie CORBU, academician
II.
Activitatea ştiinţifică
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de cercetări proiectelor
bilaterale, internaţionale
Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
–
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
–
Monografii editate în ţară
1
Academcianul Haralambie Corbu: Bibliografie. Chişinău, Foxtrot, 2013, 256 p.
Capitole în monografii editate în ţară
2
Un Om de Omenie ca pâinea caldă: academicianul Iachim Grosul. În: volumul colectiv Amintiri despre
Iachim Sergheevici Grosul. Chişinău, 2013, p. 122-126;
Câteva pagini din istoria recentă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În volumul colectiv:
Academicianul Andrei Andrieş. Biobibliografie, Chişinău, 2013, p. 48-53.
Articole în reviste naţionale, categoria A
–
Articole în reviste naţionale, categoria B
1
O nouă pagină în creaţia compozitorului şi omului de cultură Constantin Rusnac: Poezia.
Akademos.2013,nr. 3, p. 164-166. (0,4 c/a).
Articole în reviste naţionale, categoria C
–
Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste
2
Triumful şi calvarul lui Constantin Stere. În: „Literatura şi arta”, 14 februarie 2013 (0,6 c/a).
Un alt „Singur împotriva tuturor”: Paul Goma. În: „Literatura şi arta”, 6 iunie 2013 (0,3 c/a).
Participarea la foruri ştiinţifice
5
Comunicări la conferinţe ştiinţifice omagiale:
Savantul şi omul de omenie: Anatol Gavrilov. 70 de ani de la naşterea savantului, 23 februarie 2013;
Academicianul Victor Gaţac – savant folclorist de talie europeană. 80 de ani de la naşterea lui Victor
Gaţac, 4 iunie 2013;
Pavel Boţu, scriitor al poporului şi cântăreţ al sufletului neamului său. Adunarea Generală a Uniunii
Scriitorilor din Moldova din 11 iulie 2013, consacrată aniversării a 80-a din ziua naşterii scriitorului;
Academicianul Ion Druţă, reprezentantul neamului nostru pe meridianele lumii. – Cuvânt rostit la
TVM-1 pe 15 octombrie 2013 cu prilejul aniversării a 85-a din ziua naşterii scriitorului;
Actualitatea operei marelui savant şi om de cultură Dimitrie Cantemir. Lansarea volumului
„Димитрие Кантемир. Описание Молдавии” – Санкт-Петерсбург, 2013; 12 septembrie 2013.
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
–
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
–
Numărul de brevete obţinute
–
Numărul de brevete implementate
–
IV.
Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
Studiile efectuate în anul 2013 ţin de domeniul cercetării şi interpretării fenomenului literar sub aspect
strict documentar şi istoric concret, dar privit în context teoretic şi metodologic naţional şi internaţional de
dimensiuni corespunzătoare. Sub acest unghi de vedere sunt interpretate – în studii aparte – aspecte din creaţia
scriitorilor Constantin Stere, Paul Goma, Constantin Rusnac, dar şi în luările de cuvânt la conferinţele ştiinţifice
consacrate unor scriitori şi oameni de cultură, din trecut şi din prezent, de talia lui Dimitrie Cantemir, Victor
Gaţac, Ion Druţă, Pavel Boţu, Anatol Gavrilov. Un capitol aparte al cercetărilor efectuate în anul 2013 îl
constituie studiile-evocări despre ex-preşedinţii AŞM academicienii Iachim Grosul şi Andrei Andrieş, în care
sunt puse în circuit momente importante şi inedite din viaţa ştiinţifică, culturală, publică şi organizatorică a
acestor distinse personalităţi. Am adunat, am selectat şi am pus la dispoziţia colectivului de autori-redactori:
Aurelia Hanganu, Ion Şpac, Valentina Tcacenco, Tatiana Celpan – materialul documentar, ştiinţific şi ilustrativ
III.

din Arhiva personală pentru volumul „Academicianul Haralambie Corbu, Biobibliografie”. – Chişinău, 2013,
256 p. Volumul a fost lansat pe 31 octombrie 2013 la Biblioteca AŞM „Andrei Lupan”.
V.

VI.

VII.

VIII.
1.

Activitatea didactică
Numărul cursurilor 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 manualelor, materialelor didactice editate
Activitatea managerială
Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie, Membru al Biroului Secţiei de Ştiinţe
Umanistice; Membru al Asambleii generale a AŞM;.
Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
Diplomă AŞM pentru 62 de ani de activitate în instituţiile de cercetare a AŞM
Alte activităţi
Membru al Consiliului Editorial de pe lângă Asociaţia Internaţională a academiilor de ştiinţe.

–
–
–
–

