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BIOBIBLIOGRAFIE – O COLECŢIE MONUMENTALĂ

Doctor în politologie, conferențiar universitar Constantin MANOLACHE
Doctor în istorie Ion XENOFONTOV
Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a AȘM

Începând cu anul 2012, Instituția Publică Biblio-
teca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a 
Academiei de Științe a Moldovei (organizație formată 
în urma fuziunii prin absorbție a Bibliotecii Științifice 
Centrale „Andrei Lupan” a AȘM de către Institutul de 
Studii Enciclopedice al AȘM, înscrisă în Registrul de 
stat al persoanelor juridice al Î.S. Camera Înregistră-
rii de Stat cu nr. 302201 din 15 decembrie 2014) ela-
borează și editează colecția Biobibliografie. Volumele 
se editează cu ocazia aniversării unor personalități 
consacrate din domeniul științei și educației din Re-
publica Moldova. Scopul colecției îl constituie pro-
movarea imaginii celor mai reprezentativi cercetă-
tori din țara noastră, personalități notorii în diferite 
domenii de cercetare științifică, management acade-
mic și universitar. Totodată, s-a dorit familiarizarea  
publicului larg cu performanțele științei naționale 
prin intermediul celor mai iluștri savanți din Repub-
lica Moldova. Sub aspect teoretico-metodologic, vo-
lumele respective se încadrează în aria de cercetare a 
istoriei ştiinței și a biografiei ştiințifice. Reamintim, că 
în cadrul instituției a mai fost editată o serie de lucrări 
destinate organizațiilor din sfera științei și inovării [1], 
savanților din Republica Moldova [2] și managemen-
tului academic [3].  

În total, colecția  Biobibliografie include 16 cărți. 
Prima lucrare a fost consacrată academicianului  
Gheorghe Duca [4], chimist, fondatorul direcției 
științifice de chimie ecologică, președintele Academiei 
de Științe a Moldovei (din 2004), președintele Cole-
giului de redacție al Enciclopediei Moldovei (din 2008), 
autor și coautor a peste 70 de monografii și manuale, 
1500 de articole științifice, deținător a 150 de brevete 
de invenție, cavaler  al „Ordinului Republicii” (2012). 
Următoarele biobibliografii îi au ca protagoniști pe 
academicianul Gheorghe Rusnac, politolog și istoric, 
fondatorul școlii naționale de științe politice, autor și 
coautor a peste 200 de lucrări științifice, inclusiv 32 de 
monografii, cavaler  al „Ordinului Republicii” (1999) 
[5]; academicianul Andrei Eșanu, istoric, specialist no-
toriu în istoria culturii medievale și moderne a româ-
nilor, autor și coautor a peste 400 de lucrări științifice, 
inclusiv 35 de cărți, cavaler al „Ordinului Republicii” 
(2010) [6]; academicianul Andrei Andrieș [7], fizician, 
fondatorul școlii științifice în domeniul semicon-

ductorilor necristalini, cel de-al treilea președinte al 
Academiei de Științe a Moldovei (1989–2004), autor 
a circa 600 de publicații științifice, cavaler al „Ordi-
nului Republicii” (1996); academicianul Haralambie 
Corbu [8], critic și istoric literar, membru al Co-
legiului de redacție al Enciclopediei Moldovei (din 
2008), autor a circa 600 de lucrări științifice, cavaler  
al „Ordinului Republicii” (1996); academicianul Ale-
xandru Roșca [9],  politolog și filosof, care a elaborat 
concepția proceselor integraționiste în sistemul „oraș-
sat”, membru al Colegiului de redacție al Enciclope-
diei Moldovei (din 2008), autor a peste 220 de lucrări 
științifice, inclusiv 6 monografii, deținătorul titlului 
onorific „Om Emerit”(1999), al Premiului „Savantul 
Anului 2007”; academicianul Gheorghe Țîbîrnă [10],  
medic-oncolog, fondatorul școlii științifice de chirur-
gie în tratamentul tumorilor maligne și metodei mi-
crochirurgicale în oncologie, membru al Colegiului 
de redacție al Enciclopediei Moldovei (din 2008), ca-
valer al „Ordinului Republicii” (2010); academicianul  
Ion Ababii, întemeietorul școlii academice de otorino-
laringologie, ministrul Sănătății (2005–2008), rectorul 
Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemițanu”, membru al Colegiului de redacție al 
Enciclopediei Moldovei (din 2008), autor a peste 500 
de lucrări științifice, inclusiv 12 monografii și manu-
ale, deținător a 35 de brevete de invenție, cavaler al 
„Ordinului Republicii” (2004) [11]; academicianul  
Ion Bostan, fondatorul școlii științifice în dome-
niul transmisiilor planetare precesionale, rectorul 
Universității Tehnice a Moldovei (1992–2015), mem-
bru al Colegiului de redacție al Enciclopediei Moldo-
vei (din 2008), autor a peste 600 de lucrări științifice, 
inclusiv 11 monografii și manuale, deținător a 210 
brevete de invenție, cavaler al „Ordinului Republi-
cii” (2004) [12]; membrul corespondent Ion Dediu 
[13], savant-ecolog, fondatorul direcției de cercetare 
științifică „Biogeografia ecologică a bazinelor de ape 
continentale”, autor a peste 500 de lucrări științifice, 
inclusiv 11 monografii, dicționare și manuale, ca-
valer al „Ordinului Republicii” (2010); membrul 
corespondent Anatol Ciobanu [14], figură mar-
cantă a lingvisticii românești, autor a peste 1 000 de 
publicații științifice, cavaler  al „Ordinului Republicii”  
(1995); doctorul habilitat Ion Ețcu, lingvist și sintaxo-
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log, autor a peste 200 de lucrări științifice, inclusiv 3 
monografii personale, 15 lucrări colective, 14 culegeri 
Cultivarea limbii [15]; academicianul Valeriu Canțer, 
fizician care a dezvoltat direcția științifică „Fizica 
proceselor electronice în materiale și nanostructuri 
cu anizotropie și mai multe tipuri de cvasiparticu-
le”, autor a peste 500 de lucrări științifice, inclusiv 8 
monografii și manuale, deținător a 30 de brevete de 
invenție, decorat cu Ordinul „Gloria Muncii” (2010), 
președintele Consiliului Național pentru Acreditare și 
Atestare (din 2009), membru al Colegiului de redacție 
al Enciclopediei Moldovei (din 2008) [16]; academi-
cianul Ion Tighineanu, personalitate cunoscută și 
apreciată în țară și peste hotare pentru realizările sale 
în domeniul nanotehnologiilor, tehnologiilor semi-
conductoare, prim-vicepreședinte al Academiei de 
Științe a Moldovei (din 2012), autor a peste 600 de 
lucrări științifice, inclusiv 5 monografii în limba en-
gleză, deținător a 52 de brevete de invenție, decorat 
cu „Ordinul de Onoare” (2015) [17]; academicianul  
Mircea Bologa, savant notoriu, cunoscut pentru re-
alizări excepționale în domeniul termofizicii, electro-
fizicii, electrotehnologiilor, membru al Colegiului de 
redacție al Enciclopediei Moldovei (din 2008), autor 
a 1 726 de titluri, inclusiv 14 monografii în limbile 
română, rusă, engleză, deținător a 358 de brevete de 
invenție, decorat cu „Ordinul de Onoare” (2009) [18], 
academicianul Valeriu Pasat, istoric contemporane-
ist, fondatorul a două direcții de cercetare: „Moldova  
în timpul regimului stalinist” și „Relațiile dintre putere,  
biserică și enoriași în RSS Moldovenească”, autor a 
peste 50 de publicații științifice, inclusiv 3 monogra-
fii, 6 culegeri de documente, deținător al Premiului 
Național (2012) [19]. 

Prin aceste lucrări s-au pus în circuitul 
informațional științific biografiile și bibliografiile 
științifice complexe ale protagoniștilor, considerent 
expus cu lux de amănunte în concepția colecției, care 
însumează două dimensiuni: biografia științifică și bi-
bliografia (opera științifică a protagonistului). 

Biografia științifică include prezentarea generală 
a protagonistului în diferite ipostaze: munca de cer-
cetare și activitatea managerială, activitatea didactică 

și publică. Sunt expuse percepțiile și atitudinile in-
dividuale ale savantului despre știință, țară, univers, 
aprecierile și felicitările personalităților etc. Lucrările 
includ Curriculum vitae cu următoarele specificări: 
date personale, studii, titluri științifice, grade profe-
sionale și titluri onorifice, aria intereselor științifice, 
experiența profesională, activitatea științifică, di-
dactică, editorială, publică, managerială, proiecte 
științifice naționale și internaționale, pregătirea cadre-
lor științifice, activitatea de expertiză și consultanță, 
colaborarea internațională, organizarea conferințelor 
științifice, participări la elaborarea cadrului norma-
tiv, titluri onorifice și distincții. Unele lucrări conţin 
și arborele genealogic al protagonistului. Majoritatea 
lucrărilor sunt prefațate de academicianul Gheorghe 
Duca.

Bibliografia, elaborată de bibliografi-experți  
(Valentina Eșanu, Janna Nikolaeva, Lidia Zasavițchi, 
Silvia Golban, Tatiana Celpan, Valentina Tcacenco, 
Ion Șpac, Diana Rotaru, Ludmila Lipcanu, Liubov 
Karnaeva, Valentina Gurieva, Maria Poștarencu, Lud-
mila Spinei, Tamara Marian) conform standardelor 
internaționale, include lucrările de doctorat, manus-
crisele înregistrate, monografiile, capitolele din mo-
nografii, manualele, preprinturile, articolele și stu-
diile științifice, comunicările, rapoartele, brevetele 
de invenție, participările la expoziții internaționale, 
activitățile științifico-editoriale (redactor, coordonator, 
referent), calitatea de membri ai comitetelor științifice, 
cronicile, lucrările de popularizare a științei, intervi-
urile, activitățile în calitate de conducător/consultant 
științific, personaliile, referințele la viața și activitatea 
științifică a savantului.

În concluzie, școala enciclopedică și de istorie a 
științei din Republica Moldova, reprezentată prin Bib-
lioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) 
a Academiei de Științe a Moldovei, este în proces de 
promovare, dezvoltare și consolidare a noilor direcții 
științifice și se impune pe piața cărții științifice cu noi 
produse editoriale, necesare atât comunității științifice 
naționale și internaționale, cât și publicului larg de ci-
titori.
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