
Stimate (ă)

domnule (doamnă) __________________

__________________________________

vă invităm la 
Conferința științifică

Nicolae Spătaru Milescu -
umanist european

 (380 ani de la naștere)

care va avea loc la 31 martie 2016

Sala de Conferințe a Bibliotecii Centrale a AŞM
Etajul 2

str. Academiei, 5

Începutul la ora 10.00

Cuvânt de deschidere:
Tatiana POTÎNG, dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică 
UnAȘM
Silvia CORLĂTEANU, dr., secretar științific al Institutului de 
Istorie AȘM 

1000-1300

Moderator: Gheorghe BOBÂNĂ, dr. hab., șef Catedră UnAȘM
Comunicări:
Andrei EȘANU, academician AȘM
Un dicționar atribuit lui Nicolae Spătaru Milescu.
Gheorghe BOBÂNĂ, dr. hab. în filos., profesor universitar
,,Enchiridion” –  mărturisirea de credinţă a lui Nicolae Spătaru Milescu. 
Lidia TROIANOWSKI, dr. în filos. conferențiar cercetător
O tentativă notabilă  de promovare a artelor liberale.
Maria DANILOV, dr. în istorie, conf.univ.
Opera lui Nicolae Spătaru în colecții de patrimoniu.
Rodica CIOBANU, dr. în filos., conferențiar universitar
Nicolae Spătaru Milescu și filosofia  vieții practice.
Tamara CRISTEI, dr. în filol., conferențiar universitar
Nicolae Milescu Spătaru, scriitorul.
Ana MUNTEAN, studentă, anul I Filosofie
Nicolae Milescu Spătaru. Carte cu multe întrebări.
Vlad BADRAJAN, student, anul II Filosofie
Nicolae Spătaru Milescu –deschizător de drumuri spre Orient.
Oleg PASCARI, student anul III Filosofie
Nicolae Spătaru Milescu. Rațiunea dominantă. 
Liliana ANDRONCEAN, studentă anul I Limbi și Literaturi
Nicolae Spătaru Milescu în viziunea cărturarilor din timpul său.
Maria ZAHARIA, studentă anul I Limbi și Literaturi
„Aritmologhion”, o carte de lectură și instruire.

Prezentare de carte
Sergiu BACALOV. Despre satele Milești: neamurile boierești Milescul și Milici. 
Studiu  istorico-genealogic. Chișinău, Editura Bons Offices. 2012



Dumnezeu se zice pre limba grecească Theos, iar pre limba 
latinească Deus, iar rumânește se chiamă Dumnezeu, care nume 
este  luat  de  la  letinie,  în  ce  chip  și  mai  jumătate  de  limba 
rumânească este luată de la letini.

                Nicolae Spătaru Milescu. 
Carte cu multe întrebări.

Era un boier, anume Neculai Milescul Spătariul de la Vaslui, pre 
învățat  și  cărturar  și  știe  multe  limbi:  elinește,  slovenește, 
grecește și turcește.                                                            

                                                             Ion Neculce. 
O samă de cuvinte.

Nicolae Spătaru este un cronograf în  care sunt  adunate toate 
lucrurile din lume.

                                                      Dosithei, patriarhul Ierusalimului. 
Scrisoare către țarul Alexei Mihailovici

Este de mirare să întâlnești într-un locuitor al unei țări atât de 
apropiate  de  Tataria,  un  om  atât  de  învățat  și  cunoscător  a 
atâtor limbi.

Antoine Arnauld de Pomponne
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