A apărut volumul XIII/2021 al revistei „Archiva Moldaviae”!
Volumul XIII/2021 al „Archiva Moldaviae” are 482 de pagini, în care se regăsesc studii
de istorie, de arhivistică și prezentări de surse, documente, memorii și recenzii. Materialele
sunt realizate de 17 autori. Contribuțile privesc o tematică largă: situația din interfluviul PrutNistru de la mijlocul secolului V la mijlocul secolului XI; disputele din sistemul educațional
al Moldovei în anii 1857-1858; învățământul în limba ucraineană din Bucovina în anii
dictaturii regale, 1938-1940; igredientele identității evanghelicilor din România în secolul XX;
dosarele de Securitate ale Mănăstării Vladimirești; relațiile dintre România și URSS în anii
1950-1970; probleme care privesc documentele clasificate în Fondul Arhivistic Național al
României; gestionarea arhivei de folclor obscen; fondul 438 din Arhiva Militar-Istorică din
Moscova (RGVIA); istoricul „Fondului de Aur” al României de la Moscova în documente din
arhivele românești și rusești; evaluările CC al PCUS asupra politicii interne și externe a
României în anul 1967; părți din memoriile generalului N.M. Condiescu, cu referire la Primul
Război Mondial și impactul asupra României.
Volumul este disponibil pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).
Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej
Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul XIV/2022
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: 1 septembrie 2022.
Echipa editorială „Archiva Moldaviae”

Volume XIII/2021 of the “Archiva Moldaviae” Journal has just been published!
The most recent issue – volume XIII/2021 – of the “Archiva Moldaviae” journal has
just been published. Totaling 482 pages, this volume features various materials that might be
of interest to our potential readers. It includes article-length historical studies, works in the
field of archival studies, presentations of source materials, documents, memoirs, and book
reviews. Seventeen authors have contributed to the current issue. The featured materials
discuss and cover a wide range of topics. Among the discussed subjects, one could mention
the following: the situation in the Prut-Dniester interfluve during the period between the midfifth and the mid-eleventh century; the conflicts and debates within the educational system of
the Moldavian Principality in 1857 and 1858; the Ukrainian-language education in Bukovina
under the royal dictatorship (1938-1940); the ingredients of the Evangelical community’s
identity in Romania in the twentieth century; the Securitate files relating to the Vladimirești
Monastery; the relations between Romania and the USSR from the 1950s to the 1970s; certain
issues and debates regarding the classified documents and records preserved in the Romanian
National Archival Fonds; the management of the ‘prohibited archival fund’ containing
materials on obscene folklore; a presentation of Fund 438 of the Russian State Military
Historical Archive (RGVIA) in Moscow; an historical overview of the Romanian “Golden
Fund” in Moscow, based on the archival sources held in various Romanian and Russian
documentary collections; the assessments and perceptions of the CC of the CPSU regarding

Romania’s domestic and foreign policy during the year 1967; and, finally, some fragments and
excerpts from the memoirs of General N. M. Condiescu, mostly focusing on World War I and its

impact on Romania.

The volume is available on the journal’s website (www.archivamoldaviae.ro).
On this occasion, the Editors of „Archiva Moldaviae” have issued a
Call for Papers for “Archiva Moldaviae”, Volume XIV/2022
“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 (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: September 1, 2022.
The Editors of “Archiva Moldaviae”

