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1. Titlu: Generalul G. A. Dabija (1872-?) 

2. Acronim: nu 

3. Scurtă descriere:  

Generalul G. A. Dabija a participat la Primul război mondial, a fost un remarcabil scriitor 

militar, premiat de Academia Română, decorat de Regele Carol I pentru devotamentul şi 

serviciile aduse ţării. 

Demersul de faţă are drept scop un nou tip de abordare istoriografică, respectiv reconstituirea 

contextului istoric prin raportarea la studiul de caz al biografiei unei personalităţi, încercarea 

de explicare a unor evenimente şi decizii din prisma complexităţii unei vieţi, a parcursului său 

non-liniar şi a contradicţiilor care îi marchează cariera. Analiza se bazează pe cercetarea 

operei Generalului G. A. Dabija, a ziarelor vremii, precum şi a mărturiilor contemporanilor 

referitoare la implicarea acestuia în evenimentele marcante ale vremii: Războiaele balcanice 

(1912-1913), Primul război mondial (1914-1918), Marea Unire (1 Decembrie 1918). Sinteza 

acestor cercetări se va regăsi într-un articol de specialitate. 

4. Obiective: 

 
obiectivul general: 

- afirmarea rolului personalităţii Generalului G. A. Dabija în istoria 

     românilor şi istoria europeană prin valorificarea surselor documentare 

     din Biblioteca Academiei Române, în principal. 
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 obiectivele specifice: 

- stabilirea etapelor carierei Generalului G. A. Dabija şi analizarea 

  contextului istoric în care s-au derulat; 

- evidenţierea importanţei educaţiei, a mentalităţilor, moralităţii şi structurii  

 psihice a unei personalităţi pentru deciziile ce vizează viitorul ţării; 

- valorificarea patrimoniului Bibliotecii Academiei Române. 

 

5. Rezultate anterioare: nu este cazul 

 

6. Etapizarea realizării şi rezultate livrabile: 

 
- un studiu prezentat la o Sesiune de Comunicări Ştiinţifice                     - iunie 2015 

- un articol publicat într-o revistă indexată în baze de date internaţionale - 2015 

7. Resursele implicate: 

- resurse umane (1 persoană: Delia Bălăican); 

 - alte resurse: 

Colecţiile de Manuscrise şi Carte Rară ale Bibliotecii Academiei Române 

Colecţiile de Periodice ale Bibliotecii Academiei Române 

Colecţia de Microfilme a Bibliotecii Academiei Române 

Colecţia de Carte a Bibliotecii Academiei Române 

Colecţia de Stampe a Bibliotecii Academiei Române 

Arhiva C.N.S.A.S. 

 

Data:                                                                     Resposabil: 

10.II.2015                                                                          Delia Bălăican 

                                                                             .......................... 

                                                                                             


