Яковенка, И. Молдавiя и Валахiя, сь 1820 по 1829
годь в письмахь / И. Яковенка. – С.-Петербургь,
1834. – 211 с.
Lucrarea de faţă nu conţine altceva decât 55 de scrisori
despre întâmplările petrecute în Moldova şi Valahia la
începutul revoluţiei de la 1820 – 1829.

Силь, Паволакiй Крушевань / Силь.– Одесса: Тип.
Г. Н. Каранта, с.а. – 32 с.
Paginile lucrării date descriu viaţa şi activitatea
maniacului după cum a fost specificat, a domnului
Паволакiй Крушевань.

Gorovei, Ştefan. Petru Rareş (1527–1538) / Ş. Gorovei;
red.: A. Marcu, teh. Red.: M. Nicolae. – Bucureşti: Ed.
Militară, 1982. – 230 p.
Volumul dat descrie strădania domnului Petru Rareş, de
a asigura libertatea şi independenţa deplină, lucrarea
fiind împărţită în 5 capitole intitulate: “De mult
aşteptam eu una ca aceasta”, “ De la Felidioara la
Obertzn”, “ Nu-mi voi cruţa nici viaţa”, “ Pe un drum
neumblat şi aspru”, “ După atâta trudă a sa”.

Чужопискаго, А. Поездка вь Южную Россiю / А.
Чужопискаго. – С.- Петербурь, 1863. –438 с.
Prezenta lucrare descrie în cele 11 capitole cele mai
vechi date despre locuitorii coastei Nistrului, date
despre ocupaţiile acestora etc.

Загородная, Е. Популация РСС Молдовенешть / Е.
Загородная, В. Зеленчук. – Кишинев: Картя
Молдовенеаскэ, 1983. –170 с.
În lucrarea dată sunt specificate schimbările cele mai
importante ce au avut loc în componenţa şi numărul
populaţiei PCC Moldoveneşti. O mare atenţie este
acordată particularităţilor regionale ale dezvoltării
demografice.

Stati, Petru. Poteci albastre: însemnări / P. Stati. –
Chişinău, 1940. – 65 p.
Lucrarea dată este împărţită în 2 capitole. Primul
acordă o atenţie deosebită marelui poet eminescian
”Fenomenul eminescian”, iar cel de-al 2-lea artei “La
răscruce de veac”.

Иорга, Н. Правда о прошлом и настоящем
Бессарабии / Н. Иорга. – Бухарест, 1940. – 62 с.
Lucrarea dată oglindeşte istoria Basarabiei pînă la
Ştefan cel Mare, în timpul domniei lui Ştefan cel Mare,
ne oferă şi informaţie despre acapararea Basarabiei în
anul 1812 de regimul rus timp de un veac.

Iov, D. Privelişti basarabene / D. Iov. – S. l.: Ed.
Naţională, s. a. – 267 p.
Prezenta lucrare însumează pe paginile sale cele mai
pitoreşti locuri a Basarabiei, aici ne sunt descrise
obiceiurile Crăciunului din Basarabia, ne sunt descrise
mănăstirile sorocene etc.

Бантиш, К. Путешестве вь Малдавiю, Валахiю и
Сербiю / К. Бантиш. – Москва, 1810. –192 с.; фото.
Această lucrare este o largă expunere, de-o largă
limpezime a călătoriilor făcute pe meleagurile
Moldovei, Valahiei şi Serbiei, acestea fiind descrise în
cele 26 de scrisori, care au fost adunate de domnul
Bantiş.

Будак, И. Революция 1905 – 1907 годов в Молдавии
/ И. Будак; ред.: М. Иткин, тех. ред: Д. Мартинович.
– Кишинев, 1955. – 167 с.
Documentul dat este alcătuit din 3 capitole, fiecare
capitol conţine material despre Moldova la începutul
revoluţiei din anii 1905–1907, Moldova în perioada
revoluţiei, Moldova în perioada retragerii din revoluţie.
În aceşti 3 ani poporul Moldovei a căpătat o experienţă
bogată în ceea ce priveşte luptele revoluţionare.

Postică, Elena. Rezistenţa antisovietică în Basarabia
(1944–1950) / E. Postică; red.: E. Boicu, teh. red.: L.
Jucov. – Chişinău: Ştiinţa, 1997. – 23 p.
În baza unor materiale inedite selectate din Arhiva
Ministerului Securităţii Naţionale al Republicii
Moldova au fost elucidate cauzele ce au generat
fenomenul mişcării de rezistenţă, obiectivele ei
principale, formele şi metodele de manifestare a stărilor
de spirit antisovietice, activitatea unor formaţiuni de
luptă antisovietice.

Жадовский, П. Молдавия и Валахия вь
современность / П. Жадовский. – С.-Петерсбургь,
1834. – 211 с.
Voumul dat descrie pe paginile sale viaţa a doi tineri
care au făcut o călătorie peste Prut, împărtăşindu-ne
emoţiile şi trăirile în urma celor văzute.

Семевскаго, М. И. Русская старина. Ежемьсячное
историческое издание / М. И. Семевскаго. – С.Петербургь, 1889. – 437 с.
Pe paginile lucrării sunt expuse pe larg date despre
formarea armatei voluntare bulgare, care sunt adevărate
amintiri ale domnului M. Semevscovo.

Тарасов, О. Ю. Наука и ее организация в
молдавской ССР (1966 – 1970) / О. Ю. Тарасов. –
Кишинев: Штиинца, 1977. – 158 с.
Monografia dată conţine un bogat material istoric
despre dezvoltarea ştiinţei în Moldova în anii 19661970. Lucrarea prezintă un interes deosebit pentru un
cerc larg de cititori.

Повестире пе скурт деспре Нямул Ромынеск де ла
ынчепут ши пынэ ын зилеле ноастре. – Кишинэу,
1919. – 96 п.
Prezenta lucrare a domnului Tudor Pamfile descrie pe
scurt soarta neamului românesc, vremurile cele mai
vechi, veacul de amorţire şi de nenoroc, cât şi
începuturile vremurilor noi.

Койфман, И. Oчерки по истории заселения
восточных районов Молдавии в конце XVIII–
начале XIX веков / И. Койфман. – Тирасполь, 1954.
– 16 с.
În documentul dat este exprimată clar istoria colonizării
unor părţi ale Moldovei în secolul XVIII – începutul
secolului XIX.

Урсовь, С. Д. Очерки прошлаго. Томь первый / С.
Д. Урсовь. – Москва, 1907. – 377 с.
Volumul de faţă este împărţit în 14 părţi, care descriu
pe scurt moravurile, obiceiurile chişinăuienilor, toate
acestea reieşind din văzutele şi auzitele domnului
Ursovi.

Dumitrescu, G. D. Oraşul din amintire / G. Dumitrescu.
– Chişinău, 1944. – 140 p. – foto.
Cartea dată ne descrie un oraş al depărtărilor, al
amintirii, al liniilor drepte şi al iremediabilei tristeţi, un
oraş pitoresc, plin de contraste şi de curiozităţi –
Chişinăul.

Marianu, S. Ornitologia poporană română. Tom I / S.
Marianu. – Cernăuţi: Tip.” R. E. Ekhardt”, 1883. – 438
p.
Documentul dat sub numele de „Ornitologia poporană
română” însumează legende, datini, credinţe şi cântece
despre păsări.

Чиобану, Ион. Пажини дин трекутул Молдовей / И.
Чиобану; ред.: А. Липкан. – Кишинэу: Едитура де
Стат а Молдовей, 1916. – 79 п.
Pentru a apărea lucrarea dată la lumina zilei, au fost
folosite izvoare moldoveneşti şi cercetările învăţătorilor
străini, cât şi a membrilor Academiei de Ştiinţe a
Uniunii RSS. Documentul descrie legăturile Moldovei
cu statul Moscovei între veacurile XV- XVIII, zorile
literaturii moldoveneşti etc.

Цуркан, И. Сатул Басарабян ын аний 1918 –1940:
Студий сочиал – економиче / И. Цуркан; ред.: Д
Коганов. – Кишинэу: Картя Молдовенеаскэ, 1980. –
256 п.
În lucrarea de faţă sunt prezentate cele mai complicate
şi deocamdată insuficient studiate probleme ale istoriei
satului basarabean în condiţiile ocupaţiei ţinutului de
către statul burghezo-moşieresc român. Aici este
reflectată pe larg viaţa economică şi socială a satului.

Иванова, И.С. Сборник статей о некоторыхь
выдающихся событiяхь вь современной жизни
Болгарь / И. Иванова. – Кишинев, 1896. – 225 с.
În lucrarea dată se acordă multă atenţie strămutării
bulgarilor din Moldova în Rusia. În primul articol este
descrisă viaţa bulgarilor care s-au schimbat în Rusia
pentru a-şi ameliora situaţia predominantă în ţară.

Отчеть Бессарабского Отделенiя. Попечительства
императрицы Марiи Александровны о слепыхь за
1912 годь. – Кишиневь, 1913. – 84 с.
Lucrarea dată însumează pe paginile sale o dare de
seamă a reginei Maria Alexandrovna despre viaţa
orbilor din 1912, cât şi despre contribuţia consiliului
format întru ajutorarea orbilor.

Bezviconi, Gheorghe. Semimileniul Chişinăului / Gh.
Bezviconi. – Chişinău: Museum, 1996. – 96 p.; foto.
Prin intermediul acestei schiţe domnul Gheorghe
Bezviconi caută să împărtăşească cititorului unele date
în legătură cu oraşul Chişinău, oamenii şi viaţa sa în
trecut, fără să se urmărească stilul unei monografii
propriu-zise sau măcar firul cronologic

Bezviconi, Gheorghe. Serghei Lazo. Un erou al Marii
Revoluţii Ruse / Gh. Bezviconi. – Bucureşti, 1947. – 8
p.
Volumul de faţă conţine informaţie despre Serghei
Lazo, o personalitate marcantă care a contribuit enorm
la cultura Chişinăului.

Мещерюк, И. Социально-экономическое развитие
Болгарских и Гагаузских сел в Южной Бессарабии(
1808 – 1856) / И. Мещерюк; ред.: М. Резникова, тех.
ред.: Н. Попеску. – Кишинев, 1970. – 341 с.
Documentul dat este alcătuit din 4 capitole, care
desfăşoară pe scurt dezvoltarea industriei. Cartea este
destinată atât specialiştilor, cît şi cercurilor largi de
cititori, care manifestă interes deosebit faţă de trecutul
Basarabiei

Sociologia şi practica socială: Contribuţii la utilizarea
cercetării sociologice în activitatea social- politică. –
Bucureşti: Editura Politică, 1970. – 340 p.
Această culegere de studii, reprezintă o expresie a
primilor paşi pe noua pistă a cercetărilor sociologice
aplicative în sprijinul activităţii practice. Volumul poate
fi util cercetătorilor din domeniul ştiinţelor sociale,
cadrelor din instituţiile sociale, culturale, economice,
etc. cărora le oferă sugestii cu privire la modul în care
să utilizeze contribuţiile ei sau unele dintre
instrumentele de investigaţie ale sociologiei.

Tираспольско
Уездного
Земства.
Списокь
населенныхь пунктовь и некоторая справочныя
данныя по Тираспольскому уезду. – Одесса, 1907. –
191 с.
„Списокь населенныхь пунктовь Тираспольского
Уезда” conţine informaţie despre fiecare domiciliu,
câte case şi ce populaţie are Tiraspolul, cît şi despre
toate punctele administrative existente pe teritoriu.

Gonţa, Gh. Ţara Moldovei şi Imperiul Osman / Gh.
Gonţa; red.: A. Dembiţchi. – Chişinău: Ştiinţa, 1990. –
128 p.; foto.
Relaţiile moldo-osmane din sec. XV-XVI reprezintă
una dintre temele cercetărilor autorului. Aceste teme se
situează şi în centrul atenţiei broşurii de faţă, în care de
pe poziţii actuale sunt elucidate diverse aspecte ale
relaţiilor Moldovei şi Turciei.

Цыгане. – Кишиневь, 1866. – 105 с.
Volumul de faţă este cu totul unul rar, fiind o
contribuţie la cunoaşterea originii ţiganilor, locurilor
populate de ei, cît şi despre viaţa lor.

Puşchin, A. S. Ţiganii / A. S. Puşchin. – S. l., 1933. –
26 p.
În lucrarea dată este descrisă în versuri viaţa ţiganilor
de către A. S. Puşchin.

Пуришкевич, В. М. Убийства Распутина. Из
дневника / В. М. Пуришкевич; ред.: О. Е. Бабакова,
тех. ред.: Л. Бирюкова. – Москва: СП Интербик,
1990. – 160 с.
Jurnalul de o figură politică majoră a Rusiei descrie pe
paginile sale date importante din viaţa Rusiei în
perioada anilor 1907 – 1917. Jurnalul este valoros
pentru istorici, cât şi pentru toţi cei ce doresc să
cunoască mai aprofundat istoria Rusiei în ajunul căderii
monarhiei.

Uricarul. Cuprinzătorul de hrisoave, anaforele şi alte
acte din suta a XVIII şi XIX. Vol I. Ed. A II. –Iaşi:
Buciumul Român, 1871. – 412 p.
Partea întâi a Uricarului, cuprinde felurite anafore şi
hrisoave domneşti din suta a XVIII şi XIX, publicate
de pe condici autentice şi acte originale.

Uricarul. Colecţiune de diferite acte care pot servi la
Istoria Românilor. Rezumat la 15 vol.– Iaşi: Buciumul
Român, 1895. – 224 p.
Volumul de faţă descrie pe scurt datele cele mai
importante care sunt descrise în vol. 1–15. Articolele ne
sunt pezentate în ordinea cronologică. Astfel observăm
toate schimbările petrecute din an în an pe teritoriul
Basarabiei.

Uricarul. Colecţiune de diferite acte care pot servi la
Istoria Românilor.Vol. X . – Iaşi: Buciumul Român,
1888. – 384 p.
În volumul de faţă sunt adunate articole care au fost
uitate de omenire, dar care conţin o importantă
descriere a vieţii locuitorilor Moldovei.

Uricarul. Colecţiune de diferite acte care pot servi la
Istoria Românilor.Vol. XI. – Iaşi: Buciumul Român,
1889. – 403 p.
Articolele ce alcătuiesc volumul dat a Uricarului sunt
extrase din Arhiva Ministerului de Externe din
Moscova şi servesc drept anexe la cercetările făcute
despre raporturile politice ale Rusiei şi Poloniei cu
Turcia, Moldova şi Valahia şi în general cu creştinii din
Balcani.

Uricarul. Colecţiune de diferite acte care pot servi la
Istoria Românilor.Vol. XIII. – Iaşi: Buciumul Român,
1889. – 399 p.
Volumul dat este alcătuit din articole vechi, care
descriu evenimentele petrecute, datine, obiceiuri,
precum şi alte date privitoare la ţara noastră.

Uricarul. Colecţiune de diferite acte care pot servi la
Istoria Românilor.Vol. XV. – Iaşi: Buciumul Român,
1889. – 415 p.
Volumul XV din Uricarul conţine documente vechi
diplomatice (1876 – 1877), cât şi cifre despre populaţia
Moldovei în anii 1846.

Шмерлинг, В. Котовский / В. Шмерлинг; ред.: А.
Амстердам, тех. ред.: Г. Никитин. – Москва, 1940. –
148 с.
Cartea domnului Şmerling descrie viaţa şi activitatea
comandantului A. Crasnoi, cât şi a eroului popular G.
Cotovschii.

Слуцкий. М. Вь скорбные дни. Кишиневский
погроиь 1903 года / М. Слуцкий. – Кишиневь, 1930.
– 119 с.
Documentul dat descrie viaţa Chişinăului înainte de
pogrom (nimiciri), ne descrie însuşi pogromurile,
spitalul evreesc şi victimile pogromului.

Параска,
П.
Внешнеполитические
условия
Образования Молдавского Государство / П.
Параска. – Кишинев, 1981. – 173 с.
Cartea dată descrie perioada formării feudalismului în
Moldova, fiind destinată istoricilor, studenţilor,
lectorilor, cât şi celor interesaţi de istoria feudalismului
în Moldova.

Возращаясь к событиям столетней давности:
Хроника памятных дней Кишинегского погрома
1903. – Кишинев: Понтос, 2004. – 84 с. – фото
Prezenta lucrare este o amintire istorică despre faptele,
pogroamele petrecute în anul 1903, aici ne sunt puse la
dispoziţie chiar şi poze din timpul distrugerilor,
pogromurilor.

Иванова, Н. Заметки о переселении Болгарь изь
Mолдавiи вь Новороссискiй Край. – Одесса, 1862. –
21 с.
Lucrarea dată a caracterizat pe scurt şi superficial
strămutarea bulgarilor din Moldova în regiunea
Novosibirsc.

Тулбуре, Г. Замфир Ралли-Арборе: Активитатеа
револуционарэ ши кончепцииле сочиал- политиче /
Г. Тулбуре; ред.: А. Поглубко. – Кишинэу: Картя
Молдовенеаскэ, 1983. – 208 п.
Paginile lucrării relatează date despre activitatea
revoluţionară şi concepţiile social-politice ale lui Z.
Rali-Arbore, aici sunt analizate caracterul şi trăsăturile
specifice ale evoluţiei, concepţiei lui despre lume,
complexitatea căii parcurse de el.

Iorga, Nicolae. Amănunte din istoria noastră în veacul
al XIX-lea. Nr. 10 / N. Iorga. – Chişinău, s.a. – 68 p.
Volumul dat însumează pe scurt câteva amănunte
importante ce s-au petrecut la şedinţa de la 18 (31)
decembrie 1915, cât şi date despre viaţa basarabenilor.

Iorga, Nicolae. Anciens documents de droit roumain:
Avec une preface contenant L*histoire du droit
coutumier roumain. Vol. I / N. Iorga. – Paris-Bucarest,
1930. – 275 p.
Volumul I al d-lui N. Iorga însumează pe paginile sale
în 125 capitole date despre dreptul român. Aici ne este
făcută o scurtă introducere despre dreptul anilor 1753,
fiind publicate materiale destul de bune pentru cei ce
doresc să cunoască istoria basarabenilor.

Болдырь, Александрь. Бассарабский вопрось / А.
Болдырь. – Кишиневь, 1930. – 51 с.
Lucrarea „Бассарабский вопрось” este împărţită în 8
capitole în care este descrisă aderarea Basarabiei la
România, aici sunt publicate articole despre politica
Basarabiei, date despre partidele politice etc.

Zotta, Sever. Date noi cu privire la Andronachi Donici
( c. 1760 – 4 nov. 1829) / S. Zotta. – Iaşi. – 1915. – 11
p.
Documentul dat ne face cunoştinţă cu marele logofăt
Andronachi Donici, o personalitate marcantă în istoria
Moldovei, aflăm date despre originalitatea logofătului
printr-un act scris şi semnat chiar de dumnealui.

Anuarul Seminarului Teologic din Chişinău: Anuarul
Şcolar 1925-1926. – Chişinău: Cartea Românească,
1926. – 47 p.
Lucrarea dată este o scurtă expunere a dării de seamă
asupra stării Seminarului Teologic din Chişinău, din
punct de vedere didactic, educativ şi economic.

Anuarul Seminarului Teologic Superior ”Mitropolitul
Gavril Bănulescu-Bodoni” din Chişinău. – Chişinău:
Cartea Românească, 1926. – 168 p.
Anuarul de faţă este primul anuar în româneşte în
istoricul Seminarului. Lucrarea dată ne face cunoştinţă
cu dezvoltarea acestei şcoli, ca un tip de şcoală
duhovnicească şi etapele prin care trece seminarul
pentru a pregăti păstori sufleteşti ai poporului ortodox.

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Anul
XVIII 43-46, 1925. – Bucureşti: Cartea Românească,
1926. – 330 p. – foto.
Această lucrare este o dezvoltare a capitolului: Epoca
lui Ştefan cel Mare. Paginile volumului dat a adunat
planurile şi vederile tuturor bisericilor din vremea
domnitorului, iar toate acestea ne permit să facem o
uşoară studiere a artei în timpul lui Ştefan cel Mare.

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută / I. Colesnic. –
Chişinău, 2000. – 299 p.
Acest volum al Basarabiei necunoscute aduce nu numai
o culoare nouă în spectrul volumelor anterioare, dar
reuşeşte să mai deschidă o paranteză nebănuită, cu
personalităţi mici şi mari care au populat Basarabia şi
au scris articole de o mare importanţă pentru ea.

Călători străini despre Ţările române. Vol I / red.: E.
Curtov, tehred.: F. Weidle. – Bucureşti: Editura
Ştiinţifică, 1968. – 586 p. – foto.
Volumul de faţă care deschide seria colecţiei de relaţii
şi mărturii directe ale călătorilor străini prin ţările
noastre, acoperă un interval de 220 ani, cuprins între
anii 1331-1550. El începe cu relaţia vestitului geograf
arab Ibn Battuta şi se opreşte în preajma ocupării
Transilvaniei de către generalul habsburgic Castaldo.

Călători străini despre Ţările Române în sec. al XIXlea. Serie nouă. Vol. I. – Bucureşti: Editura Academiei
Române, 2004. – 1009 p.
Volumul “Călători străini despre Ţările Române” este
un adevărat corpus de surse medievale, constituind o
premieră absolută în istoriografia română. În volumul
de faţă sunt destule articole care descriu Moldova ca
fiind şi ea plină de interese şi surprinde într-o viziune
destul de apropiată de adevăr, realităţile triste ale
epocii.

Călători străini despre Ţările Române. Vol II. –
Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970. – 681 p.
Volumul II al seriei “Călători străini despre Ţările
Române” ocupă un interval destul de scurt: numai 32
de ani, din 1551 până 1583. Volumul dat cuprinde doar
trei teme majore: acea a Transilvaniei, a episodului lui
Despot şi în sfârşit a pânzei de păianjen ţesută de iezuiţi
în Transilvania în anii 1579-1583.

Călători străini despre Ţările Române. Vol III / red.: E.
Curtov, tehred.: F. Weidle. – Bucureşti: Editura
Ştiinţifică, 1971. – 758 p.
Volumul III caracterizează perioada cuprinsă între
urcarea la scaunul Ţării Româneşti a lui Petru Cercel şi
acţiunea de eliberare de sub dominaţia otomană prin
sabia lui Mihai Viteazul.

Călători străini despre Ţările Române. Vol IV/ red.: E.
Curtov, tehred.: F. Weidle. – Bucureşti: Editura
Ştiinţifică, 1972. – 624 p.
Volumul IV al seriei “Călători” continuă fără nici o
întrerupere şi nici un prag despărţitor, desfăşurarea
largă a evenimentelor şi urmărirea lor în adâncime, aşa
cum s-au oglindit în volumul precedent. Oprirea în
preajma lui Mihai Viteazul s-a făcut datorită
evenimentelor de mare importanţă care s-au petrecut în
perioada când acesta a activat întru apărarea meleagului
natal.

Călători străini despre Ţările Române. Vol V / red.: E.
Curtov, tehred.: F. Weidle. – Bucureşti: Editura
Ştiinţifică, 1973. – 694 p.
Volumul V din seria ” Călători” se întinde pe un
interval de circa patru decenii. El cuprinde aceleaşi
categorii de ”Călători” ca şi volumele precedente. Şi în
volumul dat s-a ţinut seama de realităţile din trecut
când Ţara Românească, Moldova şi Transilvania
alcătuiau unităţi politice diferite. Ca aspect volumul V
se deosebeşte de celelalte volume cu o structură mai
unitară legând evenimentul sau mărturia izolată de un
punct central.

Călători străini despre Ţările Române. Vol VI /red.: E.
Curtov. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1976. – 820 p.
În prestigioasa serie ”Călători străini despre Ţările
Române” se îmbină acum, în vol al VI-lea, amplele şi
valoroasele descrieri ale celor trei Ţări Româneşti
Moldova, Transilvania şi Ţara Românească,
consemnate de doi călători veniţi din lumea Islamului,
un arab creştin şi celălalt turc musulman.

Călători străini despre Ţările Române. Vol VII / red.: E.
Curtov. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1980. – 621 p.
Volumul al VII-lea îl continuă în mod firesc pe cel deal V-lea, de care nu este despărţit decât aparent de vol
al VI-lea. Mărturiile înfăţişate aici nu sunt descrise
chiar de la sfârşitul sec. al V-lea, ci se suprapun
perioadei finale, descriind Ţările româneşti.

Călători străini despre Ţările Române. Vol IX / red.: E.
Curtov, tehred.: F. Weidle. – Bucureşti: Academia
Română, 1997. – 699 p.
Volumul al IX-lea din seria “Călători străini despre
Ţările Române cuprinde o perioadă de 52 de ani,
începând cu coborârea imperialelor la mănăstirea
Tismana, în septembrie 1716 şi încheindu-se cu anul
1768, în preajma războiului ruso-turc.

Călători străini despre Ţările Române. Vol X, partea I /
red.: N. Florea. – Bucureşti: Academia Română, 2000.
– 792 p. – foto.
Volumul X, partea I cuprinde mărturiile a zeci de
călători, care au călătorit prin Ţara Românească de-a
lungul a trei decenii de la sfârşitul sec. al XVIII-lea.
Partea întâi cuprinde o introducere a întregului volum a
călătoriilor din anii 1769-1786.

Călători străini despre Ţările Române. Vol X, partea II
/ red.: N. Florea. – Bucureşti: Academia Română, 2001.
– 1499 p. – foto.
Volumul dat nu face altceva decât să relateze în scris
toate momentele observate de către călători, toate
acestea având ca scop îmbunătăţirea situaţiei în Ţările
Române.

Darea se seamă asupra situaţiei Seminarului de
Teologie din Chişinău pe anul şcolar 1929-1930. –
Chişinău: Cartea Românească, 1930. – 24 p.
Volumul descrie pe scurt darea de seamă asupra
Seminarului de Teologie din Chişinău, din punct de
vedere didactic, educativ şi administrativ pentru anul
şcolar 1929-1930.

Dicţionar gagauzo( tiurco) - român. – Chişinău: Tiparul
Moldovenesc, 1938. – 132 p.
Acest dicţionar vine întru întâmpinarea găgăuzilor care
doresc să cunoască limba română. Prin intermediul
dicţionarului dat, găgăuzii vor putea înţelege mai lesne
nu numai limba română ci şi spiritul poporului român,
care e foarte bogat în expresii etc.

Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în
secolul al XVIII-lea (1751–1774): Cărţi domneşti şi
zapise. Colecţia Moldova în epoca feudalismului. Vol
IX. – Chişinău: Civitas, 2004. – 320 p.
Prezentul volum se referă la epoca modernă şi cuprinde
214 acte interne (cărţi domneşti, zapise, mărturii
hotarnice etc.) dintre care 213 sunt autentice şi unul
îndoielnic. Volumul dat cuprinde o serie de documente,
care permite studierea dreptului din Moldova din
perioada 1751-1774: dreptul civil, penal, real, de
pedeapsă..

Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în
secolul al XVIII-lea (1775 – 1786): Cărţi domneşti şi
zapise. Colecţia Moldova în epoca feudalismului. Vol
X. – Chişinău: Civitas, 2005. – 320 p.
Volumul ”Documente privitoare la istoria Ţării
Moldovei în secolul al XVIII-lea” se referă la perioada
istorică modernă cuprinzând 191 de documente interne:
cărţi domneşti, zapise, mărturii hotarnice, recipise etc.
În volumul dat sunt incluse o serie de documente, care
permit studierea amplă a dreptului din Moldova.

Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în
secolul al XVIII-lea (1778 – 1800): Cărţi domneşti şi
zapise. Colecţia Moldova în epoca feudalismului. Vol
XI. – Chişinău: CEP USM, 2008. – 519 p.
Documentul dat cuprinde 290 de acte interne elaborate
între anii 1787 şi 1800. Ca şi volumul precedent, cel de
faţă, al XI-lea la număr este o continuare a colecţiei
“Moldova în epoca feudalismului”, iniţiate în anul
1961. Informaţia cuprinsă în volumul dat se referă la
diverse aspecte ale relaţiilor sociale, economice şi
politice interne din Moldova.

Boicu, Leonid. Geneza chestiunii române ca problemă
internaţională / l. Boicu, red.: e. Chiriac, tehred.: M.
Bujdei. – Iaşi: Junimea, 1975. – 149 p.
Documentul dat are o importanţă deosebită, punând la
dispoziţia cititorilor informaţia cea mai veridică despre
reacţia politicii internaţionale faţă de destinul românilor
într-o perioadă când datele istoriei se modificau,
pregătind apropierea momentului soluţiei naţionale a
”chestiunii române”.

Rădulesc, A. Juristul Andronachi Donici / A.
Rădulescu. – S. l., s.a. – 40 p.
Lucrarea dată conţine informaţie despre şedinţa de la
20 decembrie 1929, în care s-a discutat despre juristul
moldovean Andronachi Donici, fiind descrisă viaţa şi
activitatea acestuia.

История Бессарабий: От истоков до 1998 года. –
Кишинэу, 2001. – 353 с. – карты
Documentul dat cuprinde 19 capitole, care conţin
informaţie despre rezultatele revoluţiei din România în
decembrie 1989. Lucrarea oglindeşte şi viaţa
Basarabiei în perioada ocupării, relaţiile cu Sovietul rus
etc.

Никулицэ, И. Геты IV- III вв до ДнестровскоКарлатских Землях. – И. Никулицэ, ред.:Е. Коврик,
худ.: Л. Никитин. – Кишинев: Штиинца, 1977. – 168
с. – фото
Monografia are menirea de a scoate la iveală date
despre formarea geţilor: cine au fost, cine au fost
vecinii lor. Documentul este destinat tuturor doritorilor
de a cunoaşte date despre geţi.

Матерiалы, о земляхъ. Часть II. – Кишиневь, 1910. –
751 с.
Lucrarea dată conţine 5 capitole în care sunt descrise
contactele Basarabiei cu Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Afacerilor Străine. Aici ne sunt prezentate în
tabele rezultatele unor investigaţii efectuate pe teritoriul
Basarabiei, ţinând cont de viaţa şi activitatea
basarabenilor.

Catalogul Documentelor Moldoveneşti din Arhiva
Istorică Centrală a Statului. Vol I( 1370-1620). –
Bucureşti, 1957. – 576 p.
Volumul dat este destul de important, odată ce conţine
documente ce se referă la dezvoltarea societăţii feudale.
Ele arată eforturile enorme a domniei moldovene de aşi întări poziţia în stat faţă de tendinţele particulariste
ale boierilor. Aici mai este descrisă şi perioada
destrămării economiei naturale etc.

Catalogul Documentelor Moldoveneşti din Direcţia
Arhivelor Centrale. Supliment I (1403-1700). –
Bucureşti, 1975. – 491 p.
Suplimentul dat cuprinde 1105 documente din anii
1403-1700. Dintre acestea, 237 sunt originale, iar restul
sunt microfilme de pe originale sau de pe traduceri.
Suplimentul dat completează ştirile de natură
economică, socială şi politică cuprinse în volumele IIV.

Catalogul Documentelor Moldoveneşti din Arhiva
Istorică Centrală a Statului. Vol. II ( 1621- 1652). –
Bucureşti, 1959. – 566 p.
În volumul dat sunt publicate documente din perioada
1621-1652 din cancelaria domnească a Moldovei, de la
diferiţi dregători. Majoritatea documentelor aflate în
volumul dat sunt în legătură cu stabilirea, transmiterea
şi fixarea proprietăţii asupra pământului, cu toate cele
aflate pe el. Documentul dat este util pentru toţi cei
interesaţi de istoria Moldovei.

Catalogul Documentelor Moldoveneşti din Arhiva
Istorică Centrală a Statului. Vol. III ( 1653-1675). –
Bucureşti, 1968. – 692 p.
Volumul de faţă continuă prezentarea prin rezumate, a
conţinutului documentelor moldoveneşti, păstrate sub
toate formele în depozitul Arhivei Istorice Centrale a
Statului . Volumul III aduce şi o contribuţie la
îmbunătăţirea ultimei liste cronologice a domnilor
Moldovei etc.

Catalogul Documentelor Moldoveneşti din Direcţia
Arhivelor Centrale. Vol. IV (1676-1700). – Bucureşti,
1970. – 647 p.: scheme.
Catalogul dat continuă publicarea documentelor
emanate în perioada 1676-1700 din cancelaria
domnească a Moldovei, de la diferiţi dregători sau
persoane particulare. Volumul dat cuprinde 2216 de
rezumate, menţiuni din fondurile arhivistice
ale
mănăstirilor din Moldova etc.

Catalogul Documentelor Moldoveneşti din Direcţia
Arhivelor Centrale. Vol. V (1701-1720). – Bucureşti,
1974. – 656 p.
Volumul dat continuă seria de volume a Catalogului
Documentelor Moldoveneşti din Direcţia Arhivelor
Centrale. El cuprinde 2729 acte originale, copii,
rezumate. Volumul conţine documente care marchează
momente de o importanţă istorică, naţională şi
internaţională.

Catalogul Documentelor Româneşti din Arhivele
Statului de la Oraşul Stalin. Vol. I (1621-1799). –
Bucureşti, 1955. – 598 p.
Catalogul dat este un instrument de informare ştiinţifică
deosebit de important, cuprinzând documente, care
reflectă variate aspecte ale procesului de dezvoltare a
feudalităţii şi ale celui de destrămare a acesteia şi
apariţiei capitalismului pe teritoriul ţării noastre.

