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CONGRESUL INTERNAŢIONAL DE STUDII BIELARUSE,
ediția a V-a,
2-5 octombrie 2015, Kaunas, Lituania
Ion HOLBAN
În perioada 2-5 octombrie
2015, la Kaunas, Lituania, a avut
loc cel de al 5-lea Congres
Internaţional de Studii Bielaruse
(Fifth International Congress of
Belarusian Studies). Despre
lucrările acestui for ştiinţific am
aflat de la dna prof. L.S.
Labanova, cercetător la „Centrul
de Cercetare a Potenţialului
Ştiinţifico-Tehnic şi a Istoriei
Ştiinţei” „G.M. Dobrov” al
Academiei Naționale de Ştiințe a
Ucrainei, instituţie preocupată la
modul serios de probleme de scientometrie, editând şi o revistă internaţională „Science and
Science of Science”.
Raportul nostru pentru Congresul de la Kaunas: Ion Holban, Cristina Petrov „Ştiinţa şi
pregătirea cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova în comparaţie cu ţările dezvoltate şi în
contextul alegerii de către ţară a vectorului european de dezvoltare”, a fost acceptat de
organizatori, mai mult, ei şi-au asumat cu generozitate acoperirea cheltuielilor legate de
transport și cazare, lucru pentru care le mulţumim din inimă.
Trebuie să recunosc că cea mai dificilă problemă legată de participarea la Congres a fost procurarea
biletelor de călătorie. Din păcate, nu am experienţa de a procura bilete on-line și am acceptat propunerea
nepotului Mugur, elev în cl. a XI-a la Liceul „Mircea Eliade”, care vorbeşte fluent germana, franceza şi engleza,
de a mă însoţi și ajuta, el având și interesul adolescentin de a cunoaşte ţările din Europa Răsăriteană. Unele
dintre bilete ne-au fost procurate de dna Lobanova, lucru pentru care ţin să-i mulţumesc. De asemenea, am apelat
la serviciile profesorului kievean V.A. Şenderovskii de la Academia Națională de Ştiinţe din Ucraina cu care ne
cunoaştem de mai bine de 30 de ani. Graţie Domniei sale, la Kiev am reuşit să validăm rapid biletele de autobuz
Kiev-Chişinău şi, până la plecarea trenului Kiev-Minsk, să vizităm partea istorică a oraşului şi renumitul
„Maidan” unde au căzut eroii pentru libertatea Ucrainei. O bucurie a fost pentru noi să ajungem și la teiul lui
Petru Movilă, unde un bătrân cânta la harpă (vezi fotografia), tei având vârsta de peste 365 de ani, pe care l-am
găsit întâmplător cu vreo 30 de ani în urmă.
Este de remarcat faptul că în această călătorie am apreciat mult avantajul de a deţine paşaport biometric,
pe care îl datorăm semnării de către R. Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, la Vilnius, în
data de 29 noiembrie 2013. La trecerea dintr-o ţară în alta, numai în Bielarusi şi aşa zisa Pridnestrovie am avut
de completat fişe-declaraţii. În Ucraina am fost întrebaţi de grăniceri doar care-i tema Congresului şi atât, în rest
- lumină verde. Aici am întâlnit peisaje asemănătoare cu cele din Moldova, arbori arși de secetă, parcele de
pământ lucrate, cultivate ca pe la noi cu păpuşoi, bostani, sfeclă. Abia spre Jmerinka copacii devin mai veseli,
mai verzi. Casele din localităţile rurale se aseamănă cu cele din nordul Moldovei. În Ucraina, am întâlnit oameni
îngânduraţi, preocupați de grijile cotidiene, dar și femei pe biciclete.
Bielarusia ne-a întâlnit cu ceaţă, păduri şi case de lemn, care se aseamănă mai mult cu cele din Rusia,
iar pe lângă case - sere mici. Din tren, ni s-a părut o ţară îngrijită. Vitele pasc agale pe şesuri verzi. Se văd lanuri
de porumb, cultivat pentru siloz, ferme de vite. Aprovizionarea cu furaj a vitelor pare a fi o preocupare serioasă a
conducerii ţării. În Bielarusi ne-am aflat numai în trecere. În Minsk, unde am schimbat trenul spre Vilnius, am
stat doar câteva ore. Ne-am plimbat în preajma gării și ne-am amuzat puţin, atunci când nişte oameni aflând că
suntem din R. Moldova, au zis: „A-a-a-a, Zdub i Zdob”.
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La întoarcere, am trecut prin Bielarusi noaptea,
cu autobuzul Vilnius –Kiev, pe autostrăzi foarte bune. Din
Kiev spre Chişinău am mers tot cu autobuzul, pe şoseaua
Kiev – Odesa care e bună, dar inferioară autostrăzilor
bielaruse, apoi pe o porţiune de şosea Poltava (la noi Balcani), care pare a fi bombardată.

Congresul Internaţional de Studii
Bielaruse a fost bine pregătit şi a beneficiat de
spijin financiar acordat de Ministerul de Externe
al Lituaniei, Consiliul Cercetării al Lituaniei,
Fondul Marshall pentru Germania al SUA,
Fondul Konrad Adenauer, Fondul Heinrich Böll
(scriitor german, Laureat al Premiului Nobel) şi
alte instituţii. La Congres s-a discutat un spectru
larg de probleme ce ţin de toate aspectele vieţii
şi activităţii bieloruşilor şi ale relaţiilor acestora
cu lumea:
1.Relaţii internaţionale şi politică
externă. 2. Instituţii politice. Politică economică.
3. „Reguli” gender: discursuri, politici, practici.
4. Cultura cărţii în Bielarusi, istorie şi teorie. 5. Istoria Marelui Cnezat al Lituaniei. 6. Istoria
Bielarusiei, secolul XIX şi XX. 7. Studii literare şi lingvistice. 8. Filozofie şi psihologie. 9.
Antropologia, Etnografia şi conservarea tezaurului istoric şi cultural. 10. Istoria bisericii şi
teologie. 11. Cultura bielorusă contemporană.
Cercetătorii bielaruşi din întreaga lume organizează al cincilea an consecutiv acest
Forum ştiinţific la Kaunas, pentru a-şi ajuta ţara să se deschidă către lume şi să zidească o
societate bazată pe cunoaştere şi integrare armonioasă cu ţările civilizate, dar și pentru a
încuraja bielaruşii să gândească în bielarusă și să folosească limba maternă în toate sferele de
activitate, inclusiv în ştiinţă. Drept dovadă poate servi şi ecusonul scris numai în bielarusă.
Mai mulţi reprezentanţi ai Lituaniei, printre care şi ambasadorul Lituaniei în Bielarusia, au
vorbit în bielarusă.
Congresul are deja priză la cercetătorii din lume. La Congres au fost trimise 510
referate (semnate fiecare de mai mulţi autori) din 21 de ţări. Vom enumera aceste ţări în
ordine descrescătoare (numărul de referate din ţara respectivă se dă în paranteze): Bielarusi
(322), Polonia (61), Ucraina (42), Rusia (29), Lituania (17), Cehia (7), Germania (6), SUA
(6), Marea Britanie (3), Ungaria (3), Armenia (2), Italia (2), Kazahstan (2), Danemarca (1),
Georgia (1), Israel (1), Letonia (1), R. Moldova (1), Serbia (1), Slovacia (1), Turcia (1).
Congresul s-a desfășurat sub deviza „Libertate, Democraţie, Solidaritate”. Dat fiind
numărul mare de referate, lucrările s-au derulat în paralel pe mai multe secţii, astfel că nu a
fost posibil să asist la prezentarea multor referate pe care aş fi dorit să le ascult. Organizatorii
au avut grijă să asigure traducerea simultană în bielarusă şi engleză a referatelor prezentate în
alte limbi.
Referatul din Moldova a fost prezentat în subsecţia „Programele de doctorat: problema
calităţii şi schimbările instituţionale” din cadrul secţiei 2 „Instituţii politice. Politică
economică”. A fost dată o privire de ansamblu a dezvoltării ştiinţei (ca locomotivă a
progresului) în lume şi în R. Moldova, precum şi a sistemului de pregătire şi atestare a
cadrelor ştiinţifice din R. Moldova în contextul dezvoltării acestui sistem în lume, cuprinzând
şi date referitoare la Bielarusi şi ţările vecine acesteia și fiind evidenţiate părţile tari şi cele
slabe în domeniul abordat.
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În jurul datelor prezentate s-a încins o discuţie sinceră la subiect, care a durat aproape
o oră, cei prezenţi solicitând la urmă exemplarul electronic al referatului şi al articolului, pe
care autorul l-a oferit cu plăcere.
Aducem aici unele din datele prezentate de autor la Congres. În primul rând, cele ce
ţin de ţările cu cel mai înalt potenţial ştiinţific uman şi cu cele mai mari investiţii în cercetare
(a se vedea tabelul ce urmează).

Nu întâmplător cercetătorii din aceste ţări au obținut cele mai multe Premii Nobel (datele
prezentate aici sunt actualizate şi pentru 2015), dovadă că ei se pot realiza cel mai bine sub

aspect profesional și exodul de creiere se îndreaptă anume către aceste ţări.
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Prezintă interes şi numărul mediu de cercetători la 100 000 de locuitori,

precum şi numărul mediu de titluri ştiinţifice conferite anual, raportat la 100 000 de locuitori.

FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 14, nr. 1-2, 2016

Conferinţe ştiinţifice

69

Numărul mediu de persoane cu titlu ştiinţific pe cap de locuitor în R. Moldova este de
cel puţin 8 ori mai mic decât cel din SUA şi de cel puţin 4 ori mai mic decât cel din
Germania. Este clar că avem încă mult de muncit până a fi în rând cu ţările dezvoltate.
Referatul nostru a fost menţionat și la şedinţa de închidere a Congresului. Important
pentru noi a fost faptul că în timpul discuţiilor vorbitorii au ţinut să sublinieze că cercetătorii
moldoveni sunt foarte activi în acest domeniu, că au lucrări de pionierat, amintind în acest
sens numele academicianului Alexandru Dicusar, apoi pomenind un articol semnat de V.
Canţer, Gh. Cuciureanu, I. Holban V. Minciună, publicat în revista kieveană. Mai mult, mi s-a
înmânat cel mai proaspăt număr al revistei menţionate, „Science and Science of Science”, în
care am găsit un articol semnat de Alexandru Dicusar şi Rodica Cujbă. Recunosc, m-am
simţit mândru pentru cercetătorii noştri.
Merită să fie menţionate şi celelalte referate prezentate la tematica dată sau înrudită,
foarte utile pentru noi:
1. Liudmila Lobanova (Ucraina) „Finanţarea studiilor doctorale – indicatorul politicii
ştiinţifico-tehnice a statului”. Cea mai dureroasă problemă în pregătirea cadrelor ştiinţifice
este finanţarea, asigurarea calităţii, excluderea cazurilor comice gen cum Ianukovici a obţinut
titlul de doctor în ştiinţe.
2. Alina Gumeniuk (Ucraina) „Noi tendinţe în dinamica dezvoltării studiilor doctorale
în Ucraina”. Din păcate, Ucraina traversează o perioadă foarte grea pentru a putea vorbi de
anumite succese în acest domeniu.
3. Alexandr Allahverdean (Rusia) „Paradoxul ştiinţei ruseşti: „bumul de aspiranţi” pe
fundalul prăbuşirii numărului de cadre ştiinţifice (1990-2010)”. Fenomen care nu are
motivaţii ştiinţifice: vin tot mai multe persoane la doctorat, în timp ce locuri de muncă în
cercetare sunt tot mai puţine (ex., unii vin la doctorat ca să scape de armată); este de
menţionat că în Rusia susţin tezele de doctorat în termen circa 20 – 25% din doctoranzi, în
timp ce în Moldova – doar 3 – 8 %.
4. Larisa Tatarenko (Bielarusi) „Aderarea Bielarusiei la Procesul de la Bologna:
europenizarea sau simularea învăţământului”. O comunicare foarte critică, în Bielarusi ca şi la
noi este omniprezent fenomenul de mimare a reformelor; s-a atras atenţia că în regimurile
autoritare există mai multe şanse ca reformele să fie simulate, decât implementate, dar mai
este şi teama de reforme ce duce la tărăgănarea acestora; dacă va reuşi să facă reformele
necesare, Bielarusi va putea adera la procesul de la Bologna abia către 2018.
5. Volha Kryzhanouskaya „Sistemul naţional de calificări, cadrul naţional de calificări
şi standardele profesionale ca regulator al pieţei muncii şi învăţământului”. Însemnată este
coordonarea diferitelor registre de calificare.
6. Andrei Laurukhin (Bielarusi) „Ştiinţa universitară bielarusă - între moştenirea
sovietică şi perspectiva europeană”. Concluzia – orientarea spre sistemul european în
învăţământul superior.
7. Alexej Burnosenka (Bielarusi) „Insuficienţa de deprinderi (capacităţi) şi influenţa
acestora asupra carierei profesionale şi a succesului. O greşeală a sistemului de învăţământ”.
O problemă foarte actuală: cu ce deprinderi părăsește specialistul instituţia de învăţământ
superior?
8. Aliaksandr Boldak (Bielarusi) „Organizarea bussines-învăţământului pentru
antreprenoriatul mic şi mijlociu”. O problemă ce ţine de colaborarea institutelor de învăţământ
cu întreprinderile particulare în pregătirea cadrelorde înaltă calificate pentru acestea. Au creat
aşa-zisul Business-masterat (o experienţă care merită a fi studiată), pentru ca studenţilor de la
orice ciclu de învăţământ superior să li se dea nu numai cunoştinţe, ci şi competenţe, iar prin
colaborare cu întreprinderile ei să înceapă a se adapta la câmpul muncii încă din universităţi.
Se urmăreşte participarea eficientă a sectorului privat la finanţarea ştiinţei, a unor proiecte.
Cercetătorii bielaruşi sunt preocupaţi la modul serios de problema exodului de creiere, de
FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 14, nr. 1-2, 2016

70

Conferinţe ştiinţifice

aceea se caută soluţii la problema creării în ţară a unei pieţe a muncii adecvate pentru
absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior. Se urmărește armonizarea Legii educaţiei cu
Codul Muncii, salvarea întreprinderile individuale falimentare prin organizarea de
întreprinderi corporative.
9. Katsiaryna Palkhouskaya „Studiul comportamentului migraţional al tinerilor
oameni de ştiinţă în baza cercetărilor sociologice din Bielarusi”, ș.a.
La Congres s-a discutat şi despre aşa zisa interdicţie la profesie, despre listele negre,
prin care oamenii incomozi regimului sunt scoşi din învăţământ, subliniindu-se totodată că o
tratare realistă a problemelor nu înseamnă o tratare pesimistă a acestora.
Spiritul Bologna planează şi în Bielarusi. Minţile luminoase ale ţării îşi doresc să vadă
ţara îndepărtându-se de cursul totalitar, ieşită din sfera izolării, contribuind ele înseşi la
deschiderea largă către Occident, la apropierea de Uniunea Europeană - spaţiu al democraţiei,
al funcţionării legilor juridice şi morale, al libertăţii de gândire şi exprimare. Ele contribuie,
de asemenea, la întărirea legăturilor prieteneşti şi de colaborare ale Bielarusiei cu vecinii săi,
Polonia, Ucraina, Rusia, Lituania. Mulţi tineri bielaruşi obţin studii superioare în
universităţile UE, mai ales în cele din Polonia şi Lituania.
Se doreşte a edifica un învăţământ superior aşezat pe temelii juridice sigure, bazat pe
autonomia instituţiilor ca sisteme democratice cu conexiune inversă şi asigurarea
transparenţei în luarea deciziilor la orice nivel, un învăţământ diversificat și integrat în
învăţământul internaţional, cu o mobilitate a studenţilor care să corespundă cerinţelor la zi,
având ca reper simţul demnităţii persoanei, conştiinţa ei naţională, integrarea acesteia în
societatea multiculturală, multinaţională. Este conştientizat faptul că toate aceste lucruri cer,
în primul rând, finanţe şi cunoaşterea câtorva limbi de circulaţie internaţională.
Au fost discutate şi probleme ce ţin de interferenţa literaturilor, de religie, de
petrecerea timpului liber, de conştientizarea sensului vieţii, de consolidarea familiei – a
instituţiei care orientează cel mai mult profesional generaţia în creştere.
Am izbutit să ascultăm şi câteva referate de ordin general.
1. Johan Wadephus „Perspectiva relaţiilor germano-bielaruse”. Membrul
Parlamentului german a expus perspective reale şi optimiste, mesajul principal fiind:
„Occidentul este dispus a se deschide către ţările est-europene, dacă acestea îşi doresc această
deschidere”.
2. Waitmanj Beorn „Crime în afara dreptului” (despre crimele oştirilor germane din
timpul războiului faţă de evreii din Bielarusi). Imaginile prezentate erau destinate să trezească
un plâns din adâncime, astfel ca tragedii de acest gen să nu se mai repete.
3. Serghei Novicov „Acţiunile militare în Bielarusi în vara anului 1941, mituri,
istorioare şi realităţi istorice”. Autorul a studiat şi contrapus documente de arhivă atât din
URSS, cât şi din Germania, privind începerea războiului din 21 iunie 1941, pledând pentru
tratarea obiectivă a problemelor istorice în orice circumstanţe.
Un fenomen care la început ne-a părut curios: în pauzele de cafea pe masă totdeauna erau puse urcioare
cu lapte. Când am gustat laptele, am rămas surprinşi: era atât de gustos, încât părea că este proaspăt muls de la
vacă. La înapoiere am cumpărat un pachet de lapte ca să le arăt şi celor de acasă, ce lapte beau lituanienii, care
au realizat în ţara lor reforme cu adevărat, nu au mimat reformele, ca noi. La Kaunas, care s-ar părea că este un
oraş de provincie, am descoperit un centru comercial mall de câteva ori mai mare decât cel din Iaşi, având
interiorul ornamentat în stil lituanian. Am făcut tot posibilul să vizităm muzeul compozitorului, pictorului și
omului de creaţie lituanian Ciurlionis, care-şi învăţa compatrioţii că problemele cele mari ale omenirii se rezolvă
în Cer, acolo unde nu umblă hoţul, nu rod şoarecii, nu mănâncă molia, nu erodează caria. Nu întâmplător în oraş
este şi o stradă a Astronomilor.
Având cea mai mare colecţie de denumiri ale Binelui şi Răului Suprem în limba română, nu a fost chip
să nu vizităm şi Muzeul Dracilor, unde am făcut multe fotografii. Două femei în vârstă care supravegheau sălile
muzeului, păreau că nici nu observă ce făceam noi. Dar când am terminat de vizionat expoziţia şi ne pregăteam
să plecăm, una din ele s-a apropiat de noi şi ne-a atras atenţia că n-am văzut nişte draci. Ne-am întors înapoi și
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ne-am amuzat mult văzându-i, erau Hitler şi Stalin cu coarne (duhul cărora mai planează şi azi pe undeva în
lume), a căror imagine o reproducem aici.

4 octombrie 2015, ora 22.00, Vilnius, urcăm în autobuz, spre casă. Avem acces la
Internet, vedem ce se întâmplă la Chişinău: „Opolcenţii lui Dodon au înconjurat
Parlamentul”... La revedere, vrednică şi luminoasă Lituanie, Uniune Europeană, sperăm să
mai revenim. Bună noapte, Donbas Fruktovîi, întunericul se lăţeşte asupra ta. Ne întoarcem în
speranţă că vom putea aprinde o candelă cât de mică, doar anul 2015 este declarat Anul
Internaţional al Luminii.
Ţara /
regiunea
Toate ţările
UE28
SUA
China
Japonia
CSI
Coreea de
Sud

Numărul de
locuitori
[Wikipedia]
504 361 856
315 712 000
1 350 695
000
127 799 000
279 256 333
50 004 441

Numărul de
cercetători
ştiinţifici

PIB,
mil. US$

Cota PIB
(%) alocată
C&D

Finanţare
C&D,
mil. US$

1 672 014
1 412 639
1 152 311

71 707 302
16 641 111
15 684 750
8 227 037

2,03
2,77
1,84

337 777,794
434 467,575
151 377,481

889 341
528 606
345 912

5 963 969
2 635 655
1 155 872

3,26
0,95
3,74

194 425,389
25 106,948
43 229,613

Primit la redacție: 1 noiembrie 2015.
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