
JOI, 11 DECEMBRIE 2014 // THURSDAY, DECEMBER 11TH, 2014 

 

9:30 – 10:00 Înregistrarea invitaților // Registration 

� Expoziție de carte // Book exhibition  

� Expoziție de costume populare tradiționale din fondul Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală // 
Exhibition of traditional folk costumes from the collection of the Ethnography and Natural History Museum  

� Expoziție de vestimentație modernă cu elemente tradiționale (Catedra Design vestimentar, AMTAP) // 
Exhibition of modern costumes with traditional elements (The Clothing Design Department)  

 

10:00 DESCHIDEREA CONFERINȚEI: // FOREWORD 

Victoria Melnic, doctor în studiul artelor, profesor interimar, rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, directorul 
proiectului 

Gheorghe Postică, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru de onoare al Institutului de Arheologie al Academiei 
Române, viceministru al culturii  

Varvara Buzilă, doctor în filologie, conferențiar universitar, președinte al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului 
Cultural Imaterial, președinte a societății de Etnologie din Republica Moldova, director-adjunct al Muzeului Național de Etnografie și 
Istorie Naturală din Moldova  

 

10:20 – 13:00  Sesiunea plenară // The opening session 
Moderator: 

Victoria MELNIC 
� Victor Ghilaș, doctor habilitat în studiul artelor, director al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM, Folclorul și etnografia 

muzicală în preocupările științifice ale lui Dimitrie Cantemir // Folklore and musical ethnography, a scientific study of Dimitrie 

Cantemir 

 

� Vasile Chiseliță, doctor în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Categorii ale popularului muzical în 



Republica Moldova // The categories of contemporary popular music in the Republic of Moldova (a preliminary approach) 

 

� Iulian Cătălin Dănilă doctor în studiul artelor, lector universitar, Universitatea Apollonia din Iaşi: „De gustibus non 

disputandum” sau televiziunile de muzică populară din România între folclor, postfolclor şi rating // „De gustibus non 

disputandum” or Romaian folk music TV channels amidst folklore, post-folklore and rating 
 

� Rodney Garnett, PhD, Universitatea Wyoming, SUA, The International Legacy of Moldovan Folklore Music: Aurality and 

Virtuosity // Patrimoniul internațional al folclorului moldovenesc: oralitate și virtuozitate 
 

� Irina Ciobanu-Suhomlin, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Ştefan 

cel Mare – erou cultural al contemporaneităŃii // Stephen the Great – a cultural hero of the modern era 
 

� Iaroslav Mironenko, doctor habilitat în studiul artelor, Universitatea de Cultură și Arte din Krasnodar, Rusia, On the prayers, 

an unknown folk music genre of Moldovan diaspora from north-western Caucasus //  Rugăciunea – un gen necunoscut în 

folclorul diasporei moldovenești din Caucazul de nord-vest  

 
� Veronica Laura Demenescu, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Universitatea de Vest, Timişoara, România, 

Elemente de limbaj componistic reflectate în creaŃia muzicală românească din a doua jumătate a secolului XIX. Rolul sursei 
de inspiraŃie folclorică în definirea limbajului naŃional  // Compositional language and its elements in Romanian music during 

the second half of the nineteenth century. The role of folklore as inspirational resource for the establishment of the national 

language 
 

� Dumitru Olărescu, cineast, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 
Abordări etnografice şi etnofolclorice din perspectiva esteticii filmului de artă // Etnographic and etnofolkloric approaches from 

the aesthetics perspective of the  motion picture art  

 

� Tatiana Comendant, doctor în sociologie, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; Arina 
Țurcan, master în psihologie, lector superior, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Valori şi potențialităŃi cultural-

educaŃionale ale tinerei generaŃii prin folclor // Folklore values and its cultural-educational potential for the young generation 

 
� Valery Mozgot, doctor habilitat în estetică, doctor habilitat în tehnologii pedagogice, academician, Academia de Științe 

Pedagogice și Sociale din Rusia, profesor universitar, Universitatea de Stat din Adyghea,  Maikop, Rusia, Folk music within the 

system of values of the modern Western culture // Музыкальный фольклор в системе ценностей современной 
западноевропейской культуры // Folclorul muzical în sistemul valoric al culturii vest-europene contemporane 
 

� Maxim Ciorbă, masterand, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, prezentarea filmului etnografic Rapsodii Săpânța // 

The demonstration of the ethnographic film - Rapsodii Săpânța 



 
13:00 – 14:00  PAUZĂ DE MASĂ // LUNCH TIME 

 
PROBLEME ACTUALE ALE CERCETĂRII 

ETNOMUZICOLOGICE 
 

VARIOUS ASPECTS OF MODERN 
ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH 

 

 
CONTINUITATE ȘI DIVERSITATE ÎN CULTURA 

TRADIȚIONALĂ 
 

THE CONTINUITY AND DIVERSITY OF THE 
TRADITIONAL CULTURE 

14:00 – 16:00  SALA MARE // GREAT HALL 14:00 – 16:00  SALA 73 // ROOM 73 
Moderator: 

 Svetlana BADRAJAN 
Moderator: 

Diana BUNEA 
 
Svetlana BADRAJAN, Muzicanții și muzica stradală de 

conotație folclorică – repere sociale și funcționale // Musicians 

and street folk music – social and functional references 

 

Natalia CERNEA, Despre câteva obiceiuri mai puțin cunoscute 

ale românilor din sudul Basarabiei (raionul Reni, regiunea 
Odessa) // On the less known Romanian rites from south 

Basarabia (Reni district, Odessa area) 

 

Constanța CRISTESCU, Tipuri melodice în colindele din 

Bucovina // Melodic types in the Christmas carols from Bucovina  

 
Daniela CEBAN, Viața muzicală a unui sat: pe urmele 

investigațiilor folclorice în satul Văratic, raionul Râșcani // The 

musical life of a village: tracking folklore investigations in 

Văratic, Râșcani district 
 

Victor BOTNARU, Studierea și interpretarea muzicii 

tradiționale în baza cercetării fonogramelor expedițiilor  

folclorice //The study of traditional music and its performance 

based on the analysis of recordings from folklore expeditions 

 

Victoria TCACENCO, Fenomenul tango-ului în realitățile 

 
Irina Zamfira DĂNILĂ, TradiŃie şi continuitate în interpretarea 

muzicii populare bucovinene: Maria Surupat şi Mina Pâslaru // 
The tradition and continuity of performing folk music in Bucovina: 

Maria Surupat and Mina Pâslaru 

 
Diana BUNEA, O melodie funebră cu valoare de unicat în 

repertoriul lăutarilor de la Edineț // A unique funeral melody in 

the lautars repertoire from Edinet 

 

Svetlana DOROȘ, Cântecul propriu-zis din zona de Codru în 

colecții de folclor muzical din Republica Moldova // The lyric 

song from Codru area in the collection of folklore music of the 

Republic of Moldova 

 
Vasile DRAGOI, Cântecul liric din stânga Nistrului în culegeri 

de folclor // The lyric song from Nistru valley in the collections of 

folklore music 
 
Sergiu CÂRSTEA, Trompeta în muzica populară românească // 

The role of trumpet in Romanian folk music  

 
Svetlana COȘCIUG, Muzica folclorică în viața culturală a 

orașului Bălți // Musical folklore in the cultural life of Bălți 

 



multiculturale ale Suediei contemporane // The phenomenon of 

Tango in the contemporary multicultural reality of Sweden 

 

Elena TONU, Structura arhitectonică în cântecul de leagăn 

propriu-zis // The architectonic structure of lullaby song 

 

Svetlana TÎRCUNOVA, Проблемы и перспективы 

системного изучения фольклора //The concerns and the 

perspectives of a systematic research of the folklore 

 
Răzvan ROȘU „Corinzile” de sorginte precreştină în arealurile 

Ardealului. Studiu de caz: „crângurile” comunei Mărişel din 
łara MoŃilor // Pre-Christian „Corinzi” in Ardeal area. A case 

of study: „crângurile” from Mărișel village, Țara Moților 
 
Valentina URSU, doctor în istorie, conferențiar, șefa Catedrei 
Etnologie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat Ion 

Creangă, Valorificarea folclorului muzical din RSS 

Moldovenească în anii ʼ40 -ʼ50 ai sec. XX: realizări și 

dificultăți // The valorization of musical folklore in the Soviet 

Moldova during 1940’s – 1950’s: achievements and drawbacks 

 

Mihaela NUBERT-CHEȚAN, Teatrul popular Irozii. 

Considerații asupra repertoriului muzical // Folk theater Irozii. 

On the musical repertoire 

 
Nadejda NICOLAEVA, Современные болгарские семейно-

бытовые обряды с. Парканы // Contemporary Bulgarian rites 

from Parcani village 

 
Nicolae SLABARI, Muzica de joc în repertoriul lăutarilor 

violoniști din zona de nord a Republicii Moldova // Dance music 

in the repertoire of violinists lautars from northern Moldova 

 
Umut Deniz TOPCUOGLU, Ney-ul între tradiție și modernitate 

// The Ney between tradition and modernity 

 

 
16:00 – 16:20  PAUZĂ DE CAFEA // COFFEE BREAK 

 

 
16:00 – 16:20  PAUZĂ DE CAFEA // COFFEE BREAK 

 
 

16:20 – 18:30 
 

16:20 – 18:30 
 

FOLCLORUL ÎN CERCETĂRI ETNOLOGICE ȘI 
SOCIOLOGICE 

 
THE ETHNOLOGIC AND SOCIOLOGIC STUDIES 

OF THE FOLKLORE 

 
MUZICIA TRADIȚIONALĂ ÎN CREAȚIA 

COMPONISTICĂ: CERCETĂRI DE 
MUZICOLOGIE ȘI BIZANTINOLOGIE 

 
TRADITIONAL MUSIC AND COMPOSITION: 

STUDIES OF MUSICOLOGY AND 
BYZANTINOLOGY 

Moderator: Moderator: 



Tudor COLAC Irina CIOBANU-SUHOMLIN 
 
Ludmila D. COJOCARU, Manuscrise etnografice din prima 

jumătate a sec. XX privind moravurile și tradiția de nuntă în 

Basarabia // Ethnographic manuscripts from the first half of the 

twentieth century: wedding traditions of Basarabia 
 
Tudor COLAC, CorelaŃii dintre melodie şi particularităŃile 

fonetice/lexicale ale graiurilor populare în cântecul folcloric 

tradiŃional (pe exemple din repertoriul festivalului de folclor 

„Maria Drăgan”, ed. I-VI şi festivalului „Doinei”, ed. I-III // 
The correlation of melody and phonetic/lexical features of the 

speech in the traditional folk song (based on the repertoire of the 

folk music festival „Maria Drăgan”, edition I-VI, and „Doina” 

festival, edition I-III) 

 
Mariana COCIERU, Digitalizarea – o provocare a viitorului sau 

oportunitate a prezentului // Digitization - a future challenge or 

present opportunity 

 
Octavian GAIVAS, Aspecte comparative ale obiceiurilor 

nupŃiale româneşti şi ucrainene din nordul Republicii Moldova 
// A comparative study of Romanian and Ukrainian wedding rites 

from northern Moldova 
 
Ludmila MOISEI, Motive folclorice în ornamentica națională // 

Folk elements in the national embroidery  

 
Pavel POPA, SemnificaŃia simbolică a prosopului de ritual - 

conservarea şi valorificare unităŃii identitare româneşti // The 

symbolism of the ritual towel – the preservation of Romanian 

identity 

 
Elena SAMBRIȘ, Народная художественная культура 

Приднестровья как объект исследования // Transnistrian 

folk culture as research subject  

 
Aliona VÂRLAN, Balada populară în fondurile Arhivei de 

Folclor a Academiei de Științe a Moldovei  // Folk ballad in the 

 
Galina COCEAROVA, Проблема композитор и фольклор в 
аспекте интертекстуальности // The composer and the 

folklore: intertextual aspects 

 
Elena MIRONENCO, Формы бытования музыкального 

фольклора в современной Молдове // Lifestyle forms of the 

folklore in modern Moldova 

 
Victoria MELNIC, Natalia CHICIUC, Influențe folclorice în 

sonatele compozitorului Gheorghe Neaga // The folklore 

influences in the sonatas of Gheorghe Neaga  

 

Angela MOLODOJAN-MITIȘOV, Tatiana BEREZOVICOVA, 
Exponentul folcloric în concertele pentru vioară și orchestră ale 

compozitorilor din Republica Moldova (anii 1950) // Folklore 

elements in violin concertos of the 1950’s Moldovan composers  

 
Svetlana MOZGOT,  Folklore semantics in the works of Aslan 

Gotov (Adyghea Republic) // Семантика фольклора в 
творчестве Аслана Готова (Республика Адыгея) // 

Semantica folclorului în creația compozitorului Aslan Gotov 

(Republica Adyghea) 
 
Tatiana MUZÎCA, Perpetuarea tradițiilor neoromantismului și 

neofolclorismului în Concertul nr 2 pentru vioară și orchestră 

simfonică de Boris Dubosarschi // The perpetuation of 

neoromantic and neofolklore traditions in the „Concerto for violin 

and orchestra” nr.2 by Boris Dubosarschi 

 
Snejana PÂSLARI, O некоторых особенностях передачи 

оркестровыми средствами звучания народного 

инструментария в симфоническом творчестве Павла 
Ривилиса // Some procedures of emulating folk orchestra 

sonorities via symphonic orchestra, on the examples of symphonic 

works by Pavel Rivilis 

 
Valentina NEVZOROVA, Музыкально-теоретическое 



Folklore Archive of the Academy of Sciences of Moldova  

 
Veaceslav DOLGODVOROV, Народные обряды на 

территории Приднестровья: исторические подходы к 
исследованию // Folk rites in Transnistria: a historical 

approach for scientific research 

 

наследие болгарского композитора-фольклориста Добри 
Христова // The musical-theoretical legacy of the Bulgarian 

composer-folklorist Dobre Hristov 

 
Diana BUNEA, Angela ROJNOVEANU, Natalia CHICIUC, 
Cântece din colecția Voievidca armonizate de Eusebie 

Mandicevschi // Songs form the Voievidca’s collection 

harmonized for voice and piano by Eusebius Mandicevschi 

 
Margarita CIORICI, Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC 
Tradiție și continuitate în sursele psaltice autohtone (în baza 

descrierii codicologice și a conținutului liturgic al 

manuscrisului engl.simplu ANMR, fond nr.2119, inv. 4, u. P. 2 

din colecția Mănăstirii Noul-Neamț) // The tradition and 

continuity of local psaltic sources (based on codicological 

description and liturgical content of the manuscript nr.2119, inv. 

4, u. P. 2 from Noul-Neamț monastery collection) 

 
Ecaterina GÎRBU, Repere imnografice și liturgice în Antifonul 

marianic Salve Regina ca reflectare a surselor tradiționale // 

Hymnographic and liturgical landmarks of the marianic 

Antiphone Salve Regina, a reflection of traditional folk sources 

  
Hristina BARBANOI,  Abordarea monodiei bizantine - exemplu 

al vechilor melodii de strană de influență populară - în  

Răspunsurile Mari (Mila Păcii), glasul al 5-lea din ciclul Imnele 
Sfintei Liturghii de M.Berezovschi // The approach of the 

Byzantine monody - old church melodies of folkloric origins in the 

„Mercy of Peace”, the 5–th tone from the Hymns of the „Holy 

Liturgy” by M.Berezovski 
 

 

 

 

 



 

VINERI, 12 DECEMBRIE 2014 // FRIDAY, DECEMBER 12TH, 2014 

 

 
FOLCLORUL – SURSĂ DE INSPIRAȚIE PENTRU CREAȚIA COMPOZITORILOR CONTEMPORANI 

 
FOLKLORE AS INSPIRATIONAL RESOURCE IN THE ART OF CONTEMPORARY COMPOSERS  

 
9:30 – 11:45  SALA MARE // GREAT HALL 

Moderatori: 
Ghenadie CIOBANU, Sergiu ROȘCA 

 
Ghenadie CIOBANU, Moduri de abordare a folclorului in propriile creatii // Approaching folklore in own works  
 
Johannes KRETZ, WEI-YA-LIN, Sound articulation – from Ethnomusicology about Taiwanese aborigines to Contemporary 

Composition // Articularea sunetului – de la etnomuzicologie (muzica aborigenilor taiwanezi) la componistica contemporană 
 
Vlad BURLEA, Snejana PÂSLARI, Doina-Cezara PROCOPCIUC, Folclorul ca punct de reper în revivalizarea activității muzicale 

componistice // The folklore as a revival landmark for compositional activity  

 

Sergiu ROȘCA, Scurtă sinteză asupra creației Trei Preludii pentru pian, pe motiv de Doină // Short annotation on 3 Preludes for 

piano, based on Doina folk song 

 
Pavel GAMURARI, „Arhaika. Muzica in D” - trio pentru clarinet in B, pian si cello // „Arhaika. Music in „D” – trio for clarinet, 

piano, and cello 

 
11:45 – 12:00 PAUZĂ DE CAFEA // COFFEE BREAK 

 

 

 
DIMENSIUNEA SCENICĂ A FOLCLORULUI ȘI A CREAȚIILOR MUZICALE INSPIRATE DIN 



FOLCLOR 
SCENIC ASPECTS OF FOLKLORE AND FOLKLORE-INSPIRED MUSICAL WORKS 

 
12:00 – 13:00  SALA MARE // GREAT HALL 

Moderator: 
Silvia ZAGOREANU 

 
Silvia ZAGOREANU, Tezaurul folcloric – icoana nemuririi neamului // The folklore thesaurus – an icon of the nation’s  immortality 

 

Cristina PINTILIE, Importanța cunoașterii folclorului muzical pentru însușirea tehnicii de interpretare în arta vocală de estradă // 

The significance of musical folklore knowledge for learning performing techniques of vocal art in pop music 

 
Zinaida BOLBOCEANU, Scena – factorul industrializării folclorului // The stage – the key factor of industrialization of folklore 

 

Natalia TANASIICIUC, Contribuția cunoașterii folclorului pentru arta vocală academică. Particularități interpretative în creațiile 

„Doina”, prelucrare de S. Zlatov  și „Doina” de V. Rotaru // The contribution of folklore knowledge for the academic vocal art. A 

comparative analysis of performing characteristics in „Doina” arranged by S.Zlatov and „Doina” by V.Rotaru  
 
Zinaida BRÎNZILĂ-COȘLEȚ, Particularitățile formei și stilului „Baladei” de C. Porumbescu în tratarea interpretativă a lui 

Serghei Lunchevici // The form and style: musical performance vision of Serghei Lunchevici on „Balada” by C.Porumbescu  

 
Elena GUPALOV, Особенности изучения произведений молдавских авторов в классе преп. Л. Ваверко // Some aspects of 

learning music works by Moldovan composers with prof. L. Vaverko 

 

Larisa BALABAN, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Aptitudinile 

muzicale și specificul dezvoltării acestora prin intermediul foclorului muzical // Music skills and their development through music 

folklore 
 

13:00 – 14:00  PAUZĂ DE MASĂ // LUNCH TIME 

 
VALORIFICAREA FOLCLORULI ÎN MASS-MEDIA  

FOLKLORE AND THE MEDIA  
 

14:00 – 15:30  SALA MARE // GREAT HALL 
Moderator: 

Dumitru OLĂRESCU 



 
Nina BOLBOCEANU, Rolul emisiunii „Evantai folkloric” în salvgardarea și promovarea folclorului muzical // The role of 

„Evantai folcloric” TV show in preservation and promotion of folk music  

Maxim CIORBĂ, O viziune cinematografică asupra muzicii folclorice moderne românești // A cinematographic vision on modern 

Romanian folklore music 

15:30 – 16:00  PAUZĂ DE CAFEA // COFFEE BREAK 
16:00 – 18:00  SALA MARE // GREAT HALL 

 
Dumitru OLĂRESCU, prezentarea filmelor etnofolclorice „Măria sa Hora” (regie E. Loteanu) și „Tălăncuța” (regie A. Codru) // 

exhibition of the ethno-folkloric films „Măria sa, Hora” (dir. E. Loteanu) and „Tălăncuța” (dir. A. Codru) 
 
Shaun WILLIAMS, „O viață trăită în muzică”: Performing Lăutar Identity in the Borderlands of Ukraine and Moldova // „O viață 

trăită în muzică”: expresii ale identității lăutareaști în zonele de frontieră ale Ucrainei și Republicii Moldova    

 

DISCUȚII ASUPRA REZULTATELOR CONFERINȚEI //  

DISCUTIONS REGARDING THE RESULTS OF THE CONFERENCE 


