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BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
DIRECŢIA CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA 

INFORMĂRII

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „LECTURA CA BAZĂ PENTRU CULTURĂ, 
CUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE”, EDIȚIA A III-A

30 SEPTEMBRIE 2021

COMUNICAT

Organizatori: Ministerul Culturii al 
Republicii Moldova (MCRM), Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova (BNRM), 
Asociația Bibliotecarilor din Republica 
Moldova (ABRM)

Scop:  mobilizarea eforturilor biblioteci-
lor, instituțiilor educaționale, organizațiilor 
de creație, comunităților și factorilor 
de resort privind dezvoltarea lecturii și 
competențelor de cultura lecturii ca funda-
ment pentru cunoaștere și ascendență.

Moderatori: 
Nelly ŢURCAN, doctor habilitat, pro-

fesor universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova

Iulian FILIP, doctor în fi lologie, poet, 
scriitor, dramaturg și folclorist

Elena PINTILEI, director general, 
BNRM

Mesaj de salut: Elena PINTILEI, direc-
tor general, BNRM

Aspecte distinctive ale conferinței: 
 conform datelor FB de la lansarea eve-

nimentului și până la 27 septembrie 2021, 
11150 de  utilizatori FB au ajuns la postare, 

706 de persoane și-au anunțat participa-
rea sau au anunțat că sunt interesați, dintre 
care 33 cu prezentărVi; 
 organizată în cadrul ediției a 4-a a Pro-

gramului Național LectruraCentral, proiect 
cultural susținut de către Ministerul Cultu-
rii;
 acest eveniment s-a bucurat cu prezența 

participanților din 7 țări: Republica Moldo-
va, România, Polonia, Lituania, Ucraina,  
UK și Germania;
 păstrarea conceptului de a antrena în 

discuții, în cadrul evenimentului, a diferi-
tor actori cheie responsabili pentru promo-
varea lecturii : bibliotecari, scriitori, editori, 
cercetători, istorici, critici literari, etc.
 transmisiune live online pe contul de 

YouTube a BNRM: https://www.youtube.
com/watch?v=arweyJ6m--Q&t=2783s 

 
Evaluarea lucrărilor Conferinței:
 participanții on-line pe contul de Yo-

uTube a BNRM – 143 ( Republica Moldova 
(Chișinău și alte localități), România (Iași, 
Timișoara), Ucraina (Odessa).)
 participanții în conferința Zoom: 35

CZU 061.3:28(047.5)
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timpul desfășurării evenimentului s-a 
constatat că la Conferință au participat 
specialiști din mai multe domenii (bibliote-
cari din biblioteci naționale, raionale/mu-
nicipale/orășenești/sătești, din învățământ 
universitare, ale centrelor de excelență și co-
legiilor, școlare, specializate, reprezentanți 
ai Direcțiilor Generale Educație din mai 
multe raioane și a secțiilor/direcțiilor raio-
nale cultură, cercetători științifi ci, scriitori, 
pedagogi etc.) 
 număr de vizualizări la 3 octombrie 

2021 - 803
 comunicări prezentate publicului - 14 
 temele abordate: 
 Cărți, autori, cititori: expozeu privind 

situația din Republica Moldova (Gheorghe 
ERIZANU, editor, directorul Editurii Car-
tier);
 Lecturi – reper: între fi cțiune și reali-

tate (Oleg SEREBRIAN, istoric, diplomat, 
scriitor, Ambasadorul Republicii Moldova 
în Germania);
 National Reading Development Pro-

gram 2.0. (Polonia) (Tomasz GRUSZ-
KOWSKI, Th e National Library of Poland, 
Head of IFLA PAC Centre);
 Reading promotion program in Lithua-

nia: a successful re-start? (Lituania) (Inga 
MITUNEVIČIŪTĖ, Martynas Mažvydas 
National Library of Lithuania); 
 Reading with friends and pleasure - 

opportunities and activities for reading pro-
motion in Germany (Sandra NIEBUHR-
SIEBERT, prof. dr. University of Applied 
Sciences Clara Hoffb  auer, Potsdam (Ger-
mania))
 Literacy in dialogue - reading pro-

motion activities of the Goethe-Institut in 
Bukarest (Susanne TEICHMANN, Head 
of Information & Library, Goethe Institute 
Bucharest (Germania) 
 Summer Reading Challenge is quite vi-

sual. (Ian ANSTICE, editor (Anglia));
 Th e role and place of the All-Ukrainian 

exhibition-forum „Ukrainian Book in Odesa 
Region” in the promotion of books and re-
ading in Ukraine (Iryna BIRIUKOVA, Ge-
neral Director of Odesa National Research 
Library (Ucraina))
 Dezvoltarea competențelor de promo-

vare a cărții și a culturii lecturii – constanta 
formării profesionale continue a personalu-
lui din biblioteci. (Ludmila CORGHENCI, 
șef secție, Centrul de Formare Continuă în 
Biblioteconomie și Științe ale Informării, 
Biblioteca Națională a Republicii Moldo-
va);
 Lectura ca o formă de consum (Ivan 

Pilchin, redactor-șef al revistei BiblioPolis, 
BM „B.P. Hasdeu”);
 Importanța parteneriatelor institu-

ționale pentru atragerea publicului (Mela-
nia Luana BUTNARIU, Universitatea din 
București/Biblioteca Județeană „George 
Barițiu” Brașov, Centrul de Excelentă pen-
tru Copii și Tineret);
 Cercetarea literară într-o bibliote-

că publică (Maria PILCHIN, cercetător, 
critic literar, Biblioteca Municipală „B.P. 
Hasdeu”);
 Istoriografi a și terminologia resurse-

lor multiculturale spre defi nirea accesului 
la informație (Natalia GHIMPU, specialist 
principal, Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova)

Mesaj de fi nal. Sesiune de întrebări și 
răspunsuri: Vera OSOIANU, director ad-
junct, BNRM

Refl ecții în urma desfășurării confe-
rinței internaționale:
 diseminarea bunelor practici de pro-

movare a lecturii și dezvoltarea culturii lec-
turii din Polonia, Letonia, Germania, An-
glia,  România și Republica Moldova;
 preluarea, adaptarea și replicarea bu-

nelor practici în promovarea lecturii din 
alte țări pe plan local; 
 argumentarea rolului lecturii în dezvol-

tarea culturală și intelectuală a cetățenilor 
și comunităților ; 
 implicarea activă a bibliotecilor în pro-

movarea lecturii;
 constatarea necesității de asigurare a 

interconexiunii actorilor cheie responsa-
bili pentru promovarea lecturii, începând 
cu familia, educatori, cadre didactico-
științifi ce, bibliotecari, continuând cu scrii-
tori, editori, comercianți de cărți etc. (drept 
exemple ne pot servi: Agenția Lecturii din 
Anglia, Fundația Prolectură din Germania, 
Institutul Cărții și al Lecturii din Franța 



29

M
agazin b

ib
liologic  nr. 3

-4
 | 2021

S
ub

 cup
o

la B
ib

lio
tecii N

ațio
nale

și Romania, Fundația Lectură și scris din 
Olanda).
 constatarea faptului că pentru a avea 

succesul scontat în promovarea lecturii 
pe plan național este nevoie de o Strategie 
Națională, iar în programele de lectură să 
fi e inclusă întreaga țară;
 un program de lectură efi cient trebuie 

să fi e structurat conform managementului 
bazat pe rezultate cu indicatori setați care 
să fi e măsurabili. 

Prezentările din cadrul Conferinței, pre-
cum și cele mai bune din rândurile celora 
care n-au încăput în agendă vor fi  înserate 
în culegerea de articole „Lectura și scările”, 
volumul III, lucrarea va fi  publicată în Acces 
Deschis în Repozitoral Tematic Național 
Mold-LIS:  http://moldlis.bnrm.md/.

Aprecieri: 
Mihaela Mihai:  Vă ascult cu mult drag 

și interes de la biblioteca Liceului Tehnolo-
gic ,,Ion Mincu” Vaslui! Vă mulțumim cu 
recunoștință pentru împărtășirea atâtor 
informații prețioase!

Mariana Harjevschi : Mulțumim fru-
mos pentru aceasta conferința utila! Pre-
zentările sunt adevărate surse de inspirație 
pentru bibliotecari pentru inovarea servici-
ilor de lectura!

Maria Savin:  Vă mulțumesc pentru 
informații utile.

Biblioteca Ialoveni : Mulțumim pentru 
informații utile. Interesante comunicări.

Elena Zanet:  O Conferința Inter-
naționala de înalta ținuta profesionala! 
Felicitări tuturor invitaților! Bravo și feli-
citări organizatorilor pentru construirea 
unui asemenea eveniment profesional dar 
și pentru diseminarea informației cercetate 
și documentate a lucrărilor prezentate! 

BMB „Eugeniu Coșeriu” Bălți : Felici-
tări, dragi colege! Bravo!

Galina Davîdic (Biblioteca Publică „Mi-
hai Eminescu”, Rezina): Bravo! O conferință 
de nota 10+! Felicitări!

Nadia Pădure (Biblioteca Publică Raio-
nală „M.Sadoveanu” Strășeni): Mulțumim 
frumos! O conferință foarte interesantă și 
valoroasă! A fost o plăcere să ascult!

Refl ectarea evenimentului în presă:
1. CEBANU, Marina. Conferința Inter-

națională „Lectura ca bază pentru cul-
tură, cunoaștere și dezvoltare”. [Accesat 
01.10.2021]. Disponibil: https://youth.md/
conferinta-internationala-lectura-ca-baza-
pentru-cultura-cunoastere-si-dezvoltare/  

2. Conferința Internațională „Lectura 
ca bază pentru cultură, cunoaștere și dez-
voltare”, ediția a 3-a. [Accesat 01.10.2021]. 
Disponibil: http://profesor.md/conferinta-
internationala-lectura-ca-baza-pentru-cul-
tura-cunoastere-si-dezvoltare-editia-a-3-a/ 

3. Conferința internațională „Lectura ca 
bază pentru cultură, cunoaștere și dezvolta-
re” va fi  organizată la Biblioteca Națională. 
[Accesat 01.10.2021]. Disponibil: https://
diez.md/2021/09/27/conferinta-internati-
onala-lectura-ca-baza-pentru-cultura-cu-
noastere-si-dezvoltare-va-fi -organizata-la-
biblioteca-nationala/ 

4. Persoanele care nu citesc deloc pi-
erd memoria cu 48% mai repede. [Accesat 
01.10.2021]. Disponibil: https://stiri.md/
article/social/persoanele-care-nu-citesc-
deloc-pierd-memoria-cu-48-mai-repede 

5. Reprezentanți din șase țări vor parti-
cipa la o conferință internațională despre 
lectură. [Accesat 01.10.2021]. Disponibil: 
https://radiochisinau.md/reprezentanti-
din-sase-tari-vor-participa-la-o-conferin-
ta-internationala- despre-lectura---143274.
html 
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Elaborat: Angela Drăgănel


