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DIONISIE LIBONI 

 

ldibone@ymail.com 

 

Educație și formare: 

- 2015 – prezent – doctorand, Facultatea de Istorie a Universităţii ,,Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi; 

- 2015 – absolvent al Masterului „Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale”,  

Facultatea de Istorie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

- 2013 – licenţiat în Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi. 

Domenii de interes: 

- constituirea culturii legislative şi modernizarea formelor administrative, în perioada 

domniilor regulamentare din Principatele Dunărene; 

- istoria administraţiei publice centrale şi locale din Imperiul Rus în perioada 

guvernării ţarului Nikolai I (1825-1855), din perspectiva metodologică a ,,noii istorii 

imperiale”, curent istoriografic dezvoltat şi cristalizat în jurul revistei ,,AbImperio”, 

începând cu anii ’90 ai secolului trecut; 

- istoria elitelor politice şi interacţiunea cu intelectualitatea, cu punctarea exemplelor 

ce se referă la provinciile occidentale din Imperiul Rus şi spaţiul românesc (prima 

jumătate a secolului XIX); 

- evoluţia ,,ştiinţelor moderne ale statului” : statistică, etnografie, analiză socială şi 

diversificarea posibilităţilor de control ale entităţilor naţionale moderne. 

 

Activitate ştiinţifică: 

Granturi, burse, stagii de cercetare: 

- 30 august 2016 – 31 mai 2017, mobilitate ERASMUS MUNDUS, proiectul  

HUMERIA, la Universitatea de Stat din Belarus, Minsk, Republica Belarus. 

- 19-30 octombrie 2016, stagiu de documentare la Arhiva Istorică de Stat a Rusiei, 

Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă. 

- 29 februarie – 5 iulie 2016, mobilitate ERASMUS+ cu ţările partenere, la 

Universitatea Naţională Eurasiatică ,,L.N. Gumilyov” din Astana, Republica 

Kazahstan. 

- 7 septembrie 2014 – 25 ianuarie 2015, mobilitate ERASMUS MUNDUS, proiectul  

EMERGE, la Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova. 

Prelegeri publice susținute: 
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- La 17 octombrie, 20 decembrie 2016 şi 20 februarie 2017, la invitaţia Catedrei de 

istorie a slavilor occidentali şi meridionali a Facultăţii de Istorie a Universităţii de 

Stat din Belarus, am susţinut prelegeri publice cu tematicile: ,,Istoricul dezvoltării 

conceptului de identitate naţională la români în secolul al XIX-lea” (I,II) şi 

,,Reformele luminate ale Ministrului Afacerilor Interne, Lev Perovski în provinciile 

occidentale ale Imperiului Rus”. 

Comunicări ştiinţifice : 

A . La manifestări din străinătate 

- Этнографические заметки русских чиновников о бессарабских румынах и 

поляках (40-е – 50-е гг. XIX века): сравнительный обзор [Notiţele etnografice ale 

funcţionarilor ruşi despre românii basarabeni şi polonezi (anii ’40 –’50 ai secolului 

XIX): privire comparată], susţinută în cadrul Conferinţei Европа: актуальные 

проблемы этнокультуры, Institutul Naţional de Istorie al Belarusului, Minsk, 25-26 

mai 2017, 

- Реалии «конфессионального государства». Контроль над процессом 

строительства православных приходов на территории Северо-Западных 

Губерний как проявление создания единообразной опеки над церковью (40-е гг. 

XIX в.) [Realităţile statului confesional. Controlul asupra construcţiilor lăcaşelor 

ortodoxe de pe teritoriul Guberniilor de Nord-Vest ca o formă de manifestare a tutelei 

sistematizate asupra Bisericii (anii 1840)], susţinută în cadrul Conferinţei Религия и 

письменность как факторы формирования славянской культуры, Biblioteca 

Naţională a Belarusului şi Institutul de Teologie ,,Sf. Mefodii i Kirill” a Universităţii 

de Stat din Belarus, Minsk, 22-26 mai 2017, 

- Когнитивные стратегии Министерства Внутренних Дел Российской Империи 

в отношении раскола и католицизма как выражения «инакости» (1840-e гг.) 

[Strategiile cognitive ale Ministerului Afacerilor Interne al Imperiului Rus în raport cu 

curentele schismatice şi catolicismul ca expresii ale alterităţii (anii 1840)], susţinută în 

cadrul conferinţei Религия и История, Institutul de Teologie ,,Sf. Mefodii i Kirill” şi 

Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Belarus, Minsk, 20-22 aprilie 2017, 

- Точки соприкосновения и общая историческая память народов Республики 

Казахстан и Румынии [Punctele de convergenţă şi memoria istorică comună a 

popoarelor din Republica Kazahstan şi România], susţinută în cadrul Conferinţei  

Память во имя будущего, Adunarea Poporului din Kazahstan, Jezkazgan – Ulîtau, 

29-31 mai 2016, 

- Впечатления о румынском обществе (1906-1908 гг.) в «Воспоминаниях» Ю.Я. 

Соловьева [Impresiile despre societate românească în memoriile lui Iu.Ia. Soloviev 

(1906-1908)], susţinută în cadrul Conferinţei Наука и Образование, Universitatea 

Eurasiatică ,,L.N. Gumilyov”, Astana, 14 aprilie 2016, 

- «Научные одиссеи» молодых историков в Румынии: амбиции или 

необходимость?, [Odiseile ştiinţifice ale tinerilor istorici din România: aspiraţii sau 

realităţi?]susţinută în cadrul Seminarului Практические подходы в научьных 

исследованиях. Непредвзятые дискуссии, Facultatea de Istorie, Universitatea 

Eurasiatică ,,L.N. Gumilyov”, Astana, 12 aprilie 2016. 

 

B. La manifestări din România şi Republica Moldova 
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- Regulamentul lui Voronţov din 1828: convergenţa dintre cultura legislativă şi 

procesul de construcţie a identităţii provinciale, susţinută în cadrul Sesiunii Naţionale 

de Comunicări Ştiinţifice, Asociaţia Studenţilor la Istorie ,,Dacia”, Facultatea de 

Istorie, Bucureşti, 20-22 noiembrie 2015, 

- Imaginarul politic şi istoriografia : coordonatele temporale şi spaţiale ale Noii Rusii 

(1825-1845), susţinută în cadrul Simpozionului Români-Moldoveni-Europeni. Dileme 

şi Identităţi Asociaţia ASTRA, Iaşi-Bălţi-Chişinău, 4-8 noiembrie 2015, 

- Călătoria ca scenariu de consacrare şi inspectare a actelor legislative imperiale. 

Vizitele ţarului Nicolae I în Basarabia (1828) şi Regatul Poloniei (1835), susţinută în 

cadrul Conferinţei Călători şi călătorii. A privi, a descoperi, Facultatea de Litere, 

Universitatea din Bucureşti, 23-25 octombrie 2015,   

- Alegerile nobiliare din 1831: Mecanismele de funcţionare ale Regulamentului de 

Administrare din a regiunii Basarabia din 1828, susţinută în cadrul Conferinţei 

Interdisciplinare Doctorale, organizată de Romanian Association of Young Scholars, 

Bucureşti, 25-26 septembrie 2015, 

- Reperele geografiei mentale ale funcţionarului rus: memoriile lui Andrei Storojenko, 

susţinută  în cadrul Simpozionului Istorie, cultură, patrimoniu, Muzeul Literaturii 

Române, Iaşi, 9-11 iunie 2015,  

- Uniformizarea administrativă şi conceptuală a Basarabiei cu regiunea Noua Rusie: 

crearea funcţiei unice de guvernator general în 1828, susţinută în cadrul Conferinţei 

Fragmente din trecut. Tinerii cercetători şi istoria, Facultatea de Istorie, Universitatea 

,,Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 27-29 martie 2015,  

- Ritualurile puterii imperiale: vizita ţarului Nicolae I în Basarabia (1828), susţinută în 

cadrul Simpozionului Relaţiile internaţionale, statele-naţiuni şi configurarea păcii 

mondiale Asociaţia de Relaţii Internaţionale Est-Democraţia, Muzeul Unirii,  Iaşi, 7-8 

noiembrie 2014, 

- Alexandru Sturdza – diplomat şi filosof de talie europeană; autor de proiecte 

constituţionale româneşti, susţinută în cadrul Conferinţei Studenţeşti Personalități 

marcante ale neamului românesc, Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din 

Moldova, Chişinău, 23-24 octombrie 2014, 

- Adunarea Deputaţilor Nobilimii a regiunii Basarabia la Sesiunea Naţională de 

Comunicări Ştiinţifice, Universitatea 1 decembrie, Alba Iulia, 14-15 noiembrie 2013; 

- Personalitatea lui Mihail Voronţov şi elitele basarabene, susţinută în cadrul Sesiunii 

de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Facultatea de Istorie, Universitatea ,,Alexandru 

Ioan Cuza”, Iaşi, 26 octombrie 2013. 

 

Articole publicate în reviste de specialitate, volume de conferinţe: 

-Discontinuitățile și performanțele procesului de centralizare birocratică din Basarabia de la 

mijlocul secolului XIX. Studiu de caz: guvernatorul Pavel Fedorov, în ,,Archiva Moldaviae”, 

nr. IX (2017), pp. 29-50;  

- Sistematizarea controlului birocratic ca practică modernizatoare în Rusia imperială din 

deceniul al cincilea al secolului al XIX-lea, în  ,,Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi’’, (Serie nouă) Istorie, tom XLII, 2016, Iaşi, pp. 

125-141; 

- Elements of Modernity and Traditionalism in Iurii Solovi’ev’s Memoirs. Impressions of the 

Romanian Society (1906-1908), în Claudiu-Lucian Topor, Daniel Cain, Alexandru Istrate 

(eds.), Through the Diplomats’s Eyes: Romanian Social Life in the Late 19th and Early 20th 

Century, Kaiserslautern, Parthenon Verlag. Geist und Wissenschaft, 2016, pp. 161-182; 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=525285
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=525285
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- Общность и различие в административных стратегиях Михаила Семеновича 

Воронцова и Ивана Федоровича Паскевича в Бессарабии и в Царстве Польском 

[Similarităţi şi diferenţe în strategiile administrative ale lui Mihail S. Voronţov şi Ivan F. 

Paskievici din Basarabia şi Regatul Poloniei], în „Российские и славянские исследования” 

[Studii ruseşti şi slave], tom 11, 2016, pp. 156-162. 

- Apelând la imaginea lui Potemkin: noile veleităţi politice ale Transnistriei în contextul 

practicii discursive a Lumii ruseşti, în „East European Journal of Diplomatic History”, nr. 2, 

2015, pp. 241-248. 

-  Între deziderate şi realizări: modernizarea birocratică din timpul ministeriatului lui Lev 

Perovski (1841-1852), în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, tom LII, p. I-

VIII, 2015,  pp. 221-228; 

- Dezvoltarea conceptului de ,,Noua Rusie” şi istoricul includerii Basarabiei în entitatea 

administrativă a stepei nord-pontice, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, 

nr. 19, I, 2015, pp. 15-28; 

-  Identitatea provincială între imaginar politic şi istoriografie: coordonate spaţiale şi 

temporale ale Novorosiei  (1825-1845), în „Astra Salvensis”, anul III , nr. 6, 2015, pp. 10-20; 

- Reperele geografiei mentale ale funcţionarului rus: memoriile lui Andrei Storojenko, în 

„Anuarul Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi”, anul  VIII, 2015, pp. 40-44; 

- The Study of the Russian Empire’s Western Borderlands: The Comparative Approach as a 

Recent Trend in the Russian Historiography, în Alina Popa, Florea Ioncioaia (eds.), 

Proceedings of the2nd CommScie International Conference „Challenges for Sciences and 

Society in Digital Era”, Iaşi, Editura PIM, 2015, pp. 254-256; 

-  Sistemul de alianţe diplomatice ale Ţării Moldovei de la confluenţa secolelor XVI şi XVII,  în  

„Gaudeamus Alma Mater Crisiensis” , nr. 3, 2015, pp. 51 – 62; 

- Politica comercială a Rusiei țariste în Basarabia (1822-1825), în „Gaudeamus Alma 

Mater Crisiensis” , nr. 2, 2015, pp. 15 – 22; 

- Ritualurile puterii imperiale: vizita țarului Nicolae I în Basarabia (1828), în „East 

European Journal of Diplomatic History”, nr. 1, 2014, pp. 123-130 

-  Contacts between the Romanians from Bessarabia and those from Principality of 

Moldova during the Period of Russian Government (1828-1834), în ,,Romanian Journal Of 

Modern History”, Vol. IV, No. 3 - 4,  2014, pp. 41 – 52 ; 

-  Modificarea statutului juridico-administrativ al Basarabiei în deceniile 3 și 4 ale secolului 

al XIX-lea, în „Studium”, nr. 1-2 (5-6), 2013,  pp. 39-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


