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В результате   анализа работы творческого вуза как смыслового звена художественного  вос-
питания молодежи, исходя  из сказанного  выше, мы считаем необходимым отметить следующее:

— Отсутствие художественно- эстетической подготовки  у абитуриентов художественно-
го вуза, как результат бессистемной и слабой  образовательно- воспитательной работы школ;

— Отсутствие базового художественно эстетического образования в школьный период 
как необходимого условия для последующих этапов художественно эстетического воспита-
ния в его преемственности;

— Необходимость создания предпосылок художественного и творческого роста личности, 
основанных на принципе взаимопроникновения и взаимообогащения культур; 

— Необходимость совершенствования структуры преемственности художественно эсте-
тического образования и воспитания посредством создания комплексных общегосударствен-
ных программ по художественно эстетическому образованию и воспитанию молодежи;

— Создание условий для свободного творчества, конкурирующего  не на финансовой, по-
литической, идеологической и т.д. основе ,а на основе независимости художника и его свобод-
ного выбора для самовыражения;

— Обеспечение доступа в художественные вузы, посредством создания подготовительных от-
делений при профильных факультетах и кафедрах, той части молодежи, которая в действительно-
сти способна создать нечто новое, обогатить национальную и общечеловеческую культуру.
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Autoarea  reflectează asupra problemelor în procesul de predare a istoriei şi filosofiei culturii. Se menţionează valoarea 
cognitivă, formativă a disciplinelor, importanţa acestora pentru formarea ştiinţifică şi spirituală a viitorilor culturologi şi ma-
nageri artistici. Se enunţă principiile de structurare a conţinutului cursurilor, se evidenţiază trăsăturile distinctive, specifice, 
precum şi zonele de interferenţă a istoriei şi filosofiei culturii.

Disciplinele oferă studenţilor repere teoretice pentru înţelegerea fenomenului cultural contemporan. Autoarea  propu-
ne procedee, tehnici de predare pentru a ajuta studentul să-şi formeze cadrul şi exerciţiul gândirii organizate, bazată pe o 
terminologie însuşită corect, să dobândească proprietatea noţiunilor folosite. Pentru a impulsiona gândirea studentului spre 
încercări de grupare flexibilă a cunoştinţelor în funcţie de o problemă a fost elaborat un test care elucidează tranziţia de la o 
epocă antică la cea medievală (se anexează).

Cuvintele-cheie: istorie, filosofie, cultură, cunoaştere, educaţie, analiză, epocă, eveniment, semnificaţie.

The author meditates on the problems of teathing the history and philosophy of culture. Mention is made of the cognitive, 
formative importance of cultures, their utility for the scientific and spiritual formation of the future culturologists and artistic 
managers.

The article states the principles of structuring the contents of the courses and brings out the distinctive specific features and 
the zones of interference of the history and philosophy of culture.
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The author consideres the necessity of giving the students theoretical indications for understanding the contemporary cul-
tural phenomenon. with this purpose are suggested techniques, procedures of teaching the subject in order to help the student 
form his background and the exercise of thinking based on correctly learned terminology and to assimilate the characterisitics 
of the used notions.

In order to give an impulse to the student`s thinking towards attempts to flexibly group their knowledge, depending on a 
problem, a test that reflects  the transition from antique to medieval culture has been worked aut (it is annexed).

Keywords: history, philosophy, culture, knowledge, education, analysis, time, event, meaning.

Instruirea culturologilor şi managerilor culturali include şi studiul disciplinelor fundamentale Is-
toria culturii universale şi Filosofia culturii ce reprezintă modalitatea ştiinţifică de abordare şi investi-
gare a unei realităţi socio-umane complexe, cultura şi civilizaţia.

Dacă pentru studenţii de la alte specialităţi disciplinele sunt utile contribuind la dezvoltarea nive-
lului de cultură generală şi găsirea reperelor pentru formarea unei noi concepţii de viaţă mai apropiate 
de marile idealuri ale umanităţii, pentru studenţii noştri cursurile sunt un necesar şi imperios instru-
ment cognitiv, formativ.

Problematica cursurilor este diversă şi complexă. Toate temele sunt utile pentru construcţia ştiinţifică 
şi spirituală a  viitorilor culturologi şi manageri artistici. Pentru a avea capacitatea de a analiza fenomenul 
cultural în multidimensionalitatea sa, să abordeze  conceptual şi metodologic cultura contemporană, să 
efectueze analiza tendinţelor, ideilor culturii, să însuşească şi să aplice aparatul metodologic nou şi instru-
mentele de cercetare pentru a se orienta în universul atât de divers al manifestărilor culturale de azi, absol-
ventul acestui profil trebuie să fie un riguros şi sensibil cunoscător al istoriei şi filosofiei culturii.

Compartimentul Istoria culturii ne furnizează material faptic, date esenţiale legate de apariţia şi 
evoluţia marilor culturi şi civilizaţii punând în evidenţă specificul fiecăruia şi principalele influenţe pe 
care le-au primit s-au exercitat. 

Pentru a spori interesul studenţilor nu am conceput cursul ca pe o dogmă. Încercăm să abordăm mo-
mentele semnificative din istoria culturii nu numai din dorinţa de a cunoaşte şi a face cunoscute aceste 
grandioase realizări ale geniului uman, dar încercăm să subordonăm această „Întoarcere în timp”, nevoii 
de a explica actualele noastre structuri de gândire şi simţire, prin structurile pregătitoare şi constitutive lor.

Filosofia culturii răspunde nevoii de cunoaştere prin elaborarea imaginii de ansamblu despre fe-
nomenele culturale privite în totalitatea lor. Prin generalizarea teoretică a datelor oferite de cercetarea 
ştiinţifică, istorică, de practică se elaborează concepţia sintetică de extremă abstracţie şi generalitate.

Reflecţia filosofică adaugă planului cognitiv alte planuri cum ar fi planul atitudinal, planul axiolo-
gic, planul prospectiv.

Filosofia culturii oferă studenţilor repere teoretice pentru înţelegerea fenomenului cultural con-
temporan. Abordările de ordin cultural şi metodologic sunt completate cu analiza unor fenomene şi 
tendinţe ale culturii contemporane, cu scopul de a furniza studenţilor instrumente de cercetare şi un 
ghid pentru a se orienta în universul atât de divers al manifestărilor culturale de azi.

Studenţilor li se oferă definiţii fundamentale pentru a opera cu ele şi la disciplina Istoria culturii 
(om, natură, valoare, cultură, civilizaţie) etc.

În acest scop este necesară stabilirea obiectivelor studiului propus şi a procedeelor adecvate pen-
tru cuprinderea şi organizarea mentală necesară înţelegerii problemelor. 

Studentul trebuie să-şi formeze cadrul şi exerciţiul gândirii organizate bazată pe o terminologie 
însuşită corect, să dobândească proprietatea noţiunilor folosite. Aceasta presupune să tratăm diferit 
termenii curent folosiţi, uneori inadecvat, prin accepţiunile date de specialişti. Sigur că asemenea 
interpretări pot să difere şi, atunci, vom reţine pe cele mai proprii problematici studiate de noi. Vom 
încerca să propunem studentului variate înţelesuri ale conceptelor folosite, considerând că sunt pen-
tru el nişte provocări, nişte sugestii, le pot amenda justificând în cunoştinţă de cauză.

Un obiectiv important pentru noi îl constituie căutarea de procedee de predare a istoriei culturii.
Privit în contextul social al ultimului deceniu al secolului trecut, cursul era important în planul 
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reconstrucţiei spirituale şi intelectuale. Multor generaţii le-a fost îngrădit accesul la cunoaşterea valo-
rilor culturii universale. Necesitatea de a întreprinde în acest domeniu o repartiţie era imperios resim-
ţită şi cursul trezea interes şi era studiat riguros. Dar odată cu extinderea sistemului mediatic accesul 
la cunoaşterea culturii universale a fost deblocat şi interesul pentru această materie s-a diminuat.

Fixarea, observarea efectelor schimbărilor deja produse asupra calităţii şi competenţelor absol-
venţilor  a scos în evidenţă cunoaşterea materiei de o manieră superficială.

Am încercat să evităm abordarea sumară pentru a-i forma studentului o imagine cât mai amplă 
şi clară a diferitelor tipuri de cultură. Acest fapt a dus la fragmentarea conţinutului. Acumularea de 
informaţie, date, evenimente, personaje zăpăcea şi plictisea studentul.

A trebuit să insist asupra unei  noi structurări, organizări şi problematizări a materiei. Am încer-
cat să evităm simpla enumerare a informaţiei de bază. Parcurgând principalele momente din istoria 
culturii, am pus accentul pe evoluţia ideilor, mişcarea spiritului, care constituie elementul sudant şi 
realizează o legătură între teme, trezind interesul pentru domeniile ce inspiră gândirea şi acţiunea 
oamenilor sub aspect individual şi colectiv. Astfel, am evitat fragmentarea, disecarea exagerată a eve-
nimentelor pentru o mai bună înţelegere a culturilor şi civilizaţiilor.

Deşi nu am reuşit întru totul, dorim să impulsionăm gândirea studentului spre încercări de gru-
pare flexibilă a cunoştinţelor în funcţie de o problemă. Spre exemplu pentru a demonstra procesul de 
geneză şi dezvoltare culturală, tranziţia de la o epocă de cultură la alta, traiectoria dezintegrării ei, pro-
cesul de devenire a culturii, elementele de continuitate şi discontinuitate culturală, am stăruit asupra 
tranziţiei de la antichitate la Evul Mediu, detaliind momentele importate în devenirea ei.

Întrucât a rezultat o materie voluminoasă, fără momente spectaculoase şi atractive, am decis să 
elaborez un test pentru a stimula studentul să însuşească materia (se anexează).

Sintezele istorice sunt prezentate ca trunchiuri  temporal şi teritorial configurate – fără a neglija 
legăturile ce au existat între ele.

Se fac ilustrări privind operele, personalităţile şi realizările proeminente în cadrul marilor culturi 
ce fac astăzi parte din patrimoniul universal.

TEsT
la examenul Istoria  culturii universale

anul II, învăţământ la zi
1. Enumeraţi diviziunile general acceptate ale Evului Mediu.
2. Care sunt factorii componenţi ai Evului Mediu?
a) elementul greco-latin;
b) aportul popoarelor germanice;
c) epoca neo-babiloniană;
d) umanismul renascentist;
e) ideologia creştină  instituţionalizată;
f) cultul lui Iahwe;
g) aportul celtic, bizantin şi arab.
3. Ce state au întemeiat popoarele migratorii în Evul Mediu timpuriu?
a) Regatul vizigot în Spania;
b) Regatul anglo-saxon în Britania;
c) Regatul Akkad în Mesopotamia;
d) Regatul şi imperiul macedonian
e) Regatul vikingilor în zona scandinavă;
f) Normanzii în Sicilia;
g) Regatul francilor (Galia romană, zone întinse din Germania şi Italia);
h) Slavii în răsăritul şi sud-estul european;
i) Geto-dacii în spaţiul carpato-danubo-balcanic.
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4. Care sunt cele 2 tipuri de mănăstiri din orânduirea bisericii catolice?
a)    Bazilica;
b)    Abaţia;
c)    Castrumul;
d)    Pollisul;
e)    Prioratul.
5. Cine este fondatorul monahismului occidental?
a) Marcus Antonius;
b) Nicodim de la Tismana;
c) Benedict din Norcia;
d) Papa Grigore al VII.
6. Care  sunt principiile fundamentale ale „ regulii benedictine”?
a) pietatea;
b) hedonismul;
c) plăcerile trupeşti;
d) supunerea;
e) castitatea;
f) bogăţia;
g) sărăcia;
h) demnitatea umană;
i) umilinţa;
j) egoismul
k) caritatea;
l) viaţa dusă în comunitate.
7. Ce scop urmăreşte monahismul celţilor creştini?
a) deşteptarea conştiinţei naţionale;
b) evanghelizarea populaţiei necreştine;
c) eliberarea Ierusalimului, a Sfântului mormânt de sub ocupaţia păgânilor musulmani.
8. Care este fundamentul spiritual al monahismului Clunisian?
a) umilinţă;
b) asceză;
c) acţiuni de caritate;
d) deschidere spre lume;
e) relaţii diplomatice;
f) viaţă intelectuală
9. Cine este fondator al ordinului Cisterican?
a) Vasile cel Mare;
b) Athanasie din Alexandria;
c) Bernard de Clerveaux.
10. Numiţi ordinele „călugărilor cerşetori”.
a) Ordinul Dominican,
b) Ordinul Cluniscan;
c) Ordinul Francisian;
d) Ordinul Templierilor.
11. Definiţi feudalismul sub aspect politic, social şi juridic.
12.       În ce secol se naşte oraşul medieval „Burgul”?
a) sec. V;
b) sec. IX;
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c) sec. VII.
13.     Ce sunt cruciadele? Câte au fost la număr?
14.        În timpul cărei cruciade Constantinopolul a fost ocupat şi jefuit?
d) Cruciada a II (1147 – 1148);
e) Cruciada a III (1189 – 1192);
f) Cruciada a IV (1202 – 1204).
15.    Cruciadele au dus la realizarea scopurilor propuse?
a) DA            b)  NU
16. Ce lucrare importantă pentru învăţământul Evului Mediu scrie retorul Martianus Capella?
a. „Enciclopedia alegorică a celor „şapte arte”;
b. „Etimologiile”;
c. „Lexiconul Suidas”.
17. Care este rolul Africii de Nord la pregătirea atmosferei şi condiţiilor de lucru a umanismu-

lui medieval de mai târziu?
18. Cine este regele ostrogot care a  manifestat respect pentru tradiţiile culturii antice şi a pro-

movat o politică de protejare a culturii la sfârşitul sec. al v-lea?
a. Carol cel Mare;
b. Pepin cel scurt;
c. Teoderic cel Mare;
d. Ludovic cel Pios.
19. Numiţi Consilierii politici şi culturali ai regelui ostrogot Teodoric cel Mare.
a. Georgios Pisides,
b. Alcuin
c. Boethius;
d. Beda Venerabilul;
e. Cassiodor.
20. Cum se întitulează opera fundamentală a lui Gregoir de Tours?
a. Cântecul Cidului
b. Istoria Francilor în 15 volume;
c. Divina Comedie.
21. Cine a fost marele propagator al culturii Antice în spania?
a. Tacitus;
b. Pierre Abelard;
c. Isidor din Sevilla;
d. Toma D Aquino;
22. Cine este autorul marii enciclopedii a Evului Mediu „Etimologiile”? Ce conţine această 

lucrare?
23. Care este factorul ce joacă un rol important în conservarea civilizaţiei greco-latine în Ir-

landa?
a. Monahismul irlandez;
b. Conştiinţa naţională;
c. Umanismul renascentist.
24. Cum se numeşte epoca (sec.vIII-IX) considerată începutul şi originea culturii medievale 

de mai târziu?
a. epoca merovingiană;
b. epoca Abbasidă;
c. renaşterea carolingiană;
d. epoca Iconoclastă.
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25. Ce tipuri de şcoli cunoaşteţi care aparţin sistemului de învăţământ patronat de Biserică în 
Evul Mediu timpuriu?

a. Departamentale;
b. Episcopale;
c. Senioriale;                 
d. Mănăstireşti;
e. Parohiale;
f. Regale.
26. Ce scop postulează concepţia pedagogică medievală drept finalitate a educaţiei?
a. frumuseţea fizică;
b. mântuirea sufletului;
c. dezvoltarea intelectuală;
d. realizarea profesională.
27. Ce presupunea educaţia creştină?
a. Lupta continuă a trupului cu ispitele trupeşti;
b. O educaţie severă, dramatică care implică renunţări, sacrificii şi suferinţe.
28. Ce loc ocupă valorile morale, intelectuale  şi ştiinţifice în concepţia educaţională?
a. valorile morale sunt dominante;
b. valorile intelectuale şi ştiinţifice sunt considerate mai importante.
29. Ce ştiţi despre Universitatea medievală. Comentaţi pe scurt.
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