
A apărut volumul XII/2020 al revistei „Archiva Moldaviae”!

Volumul XII/2020 al „Archiva Moldaviae” tocmai a apărut. Acesta conține – în cele 472
de pagini – studii  de istorie,  de arhivistică și  prezentări  de surse,  dezbateri  istoriografice,
documente și recenzii. Au contribuit la apariția acestui număr 21 de autori. Dintre subiectele
avute în vedere putem aminti: dezbaterea în jurul termenilor medievali de Rex Dacie/regina
Dacie;  relația  agronomului  Ion  Ionescu  de  la  Bradcu țăranii;  un  memoriu  din  anul  1918
privind construcția unei autonomii germane în nordul Mării Negre; organizarea alegerilor în
Transilvania,  Banat,  Crișana  și  Maramureș  în  primii  ani  interbelici;  atitudinea  Episcopiei
Romana-Catolice de Iași față de evrei în anii celui de-al Doilea Război Mondial, în particular
între 1941-1944; o pledoarie pentru cunoașterea și recuperarea perspectivelor unor istorici din
alte culturi, în special a celor care au scris în limbi locale despre Moldova istorică; apariția
societății  multietnice  în  Basarabia  secolului  XIX;  etnogeneza  românilor  reflectată  în
istoriografia  poloneză;  izvoare  topografice  și  cartografice  de  la  Kiev  care  privesc  spațiul
românesc; arhivistica la începuturile regimului comunist, cu privire specială asupra situației
de la Iași; prezervarea memoriei comunitare și buna administrare a instituțiilor publice, cu o
privire  asupra  rolului  Arhivelor  Naționale  ale  României;  discuțiile  purtate  de  Vasile
Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a RSR, cu diplomații sovietici la București, în 1966-
1976; proiectul „Archiva Moldaviae” la un bilanț de etapă, după un deceniu de la apariție;
două texte în memoria lui Keith Hitchins (1931-2020).

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

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul XIII/2021

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 iulie 2021.

Echipa editorială „Archiva Moldaviae”

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


Volume XII/2020 of the “Archiva Moldaviae” Journal has just been published!

The volume XII/2020 of the  “Archiva Moldaviae” journal has just been published.
Totaling 472 pages, this volume includes article-length historical studies, works in the field of
archival studies, presentations of source materials, historiographical debates, documents, and
book reviews. Twenty-one authors have contributed to the current issue. Among the discussed
subjects and topics, one could mention the following: the debates focusing on the medieval
concepts  of  Rex  Dacie/regina  Dacie;  the  relations  between  the  agronomist  and  political
thinker Ion Ionescu de la Brad and the peasants; a memorandum drawn up in 1918 concerning
the creation of a German autonomous region in the space situated in the Northern Black Sea
area; the organization of elections in Transylvania, the Banat, Crișana, and Maramureș during
the first years of the interwar period; the attitude of the Roman Catholic Bishopric of Iași
towards the Jews during World War II, particularly between 1941 and 1944; a manifesto for
enhancing  the  current  knowledge  about  and recuperating  certain  approaches  belonging to
historians with a different cultural background, especially to those authors who have produced
works about the historical region of Moldavia in local vernacular languages; the emergence of
a  multi-ethnic  society  in  nineteenth-century  Bessarabia;  the  Romanian  ethnogenesis  as
reflected in Polish historiography; topographic and cartographic sources originating in Kiev
which concerned the Romanian geographical area; the discipline of archival studies during the
early stages of the Communist regime in Romania, mostly focusing on the particular situation
in Iași;  the preservation of the collective  memory of local  communities  and the effective
management of public institutions, with an emphasis on the role of the National Archives of
Romania;  the  discussions  and  exchanges  between  Vasile  Malinschi,  the  governor  of  the
National Bank of the Socialist Republic of Romania, and the Soviet diplomats accredited in
Bucharest,  between  1966  and  1976;  an  intermediary  balance  sheet  of  the  „Archiva
Moldaviae” project, marking a decade since the publication of the journal’s first issue; two
obituaries celebrating the life and career of the late Keith Hitchins (1931-2020).

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 XIII/2021

“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: July 15, 2021.

The Editors of “Archiva Moldaviae”
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