
 
 

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 IV-A 

22-23 AUGUST 2022 

 

COMUNICAT FINAL 

 

Organizatori: Ministerul Culturii al Republicii Moldova (MC), Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova (BNRM), Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) 

Scop:  Diseminarea bunelor practici de promovare a cărții și lecturii, partajarea rezultatelor 

cercetărilor realizate în scopul analizei timpului și spațiului lecturii, a preferințelor de lectură, dar și 

distingerea celor mai citite cărți 

 

Moderatori:  

Elena PINTILEI, director general, BNRM 

Iulian FILIP, doctor în filologie, poet, scriitor, dramaturg și folclorist 

Vera OSOIANU, director adjunct, BNRM 

Victoria VASILICA, șef de secție, BNRM 

 

Mesaj de inaugurare:  

Elena PINTILEI, director general, BNRM 

Barbara LISON, președinte IFLA 

Adrian CIOROIANU, director general, BNR 

 

Reconstituiri 

Nicolae JELESCU, actor, regizor, director artistic al Teatrului „Alexei Mateevici” 

 

Aspecte distinctive ale conferinței:  

 consacrată aniversării a 190 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 

și a trei decenii de la atribuirea statutului de bibliotecă națională 



 organizată în cadrul ediției a 5-a a Programului Național LectruraCentral, proiect cultural 

susținut de către Ministerul Culturii; 

 organizată conform noului Regulament cu privire la recunoașterea, clasificarea și evidenta 

manifestărilor ştiinţifice, aprobat într-o redacție nouă prin decizia CC al ANACEC nr. 5 din 

28 ianuarie 2022; 

 drept platformă de consolidare a eforturilor de stimulare a interesului pentru lectură, conferința 

internațională a concentrat structuri și persoane cu responsabilități în acest domeniu. Profilul 

participantului este unul complex, scriitori, ambasadori, oameni politici și de afaceri, 

bibliotecari, pedagogi, jurnaliști, cercetători științifici, în total 31 vorbitori din șase țări: 

Ucraina, Franța, Japonia, SUA, România și Republica Moldova; 

 organizată pe parcursul a două zile, în format hibrid, atât cu sesiuni offline, în incinta BNRM 

dar și online; 

 fiind o conferință internațională  a fost desfășurată în două limbi: engleză și română.  

 organizată în 5 sesiuni, prezentate publicului 30 comunicări; 

 transmisiune live online pe contul de YouTube a BNRM:  

Sesiunea 1 : https://www.youtube.com/watch?v=u6VsJUf5xiE&t=8903s  

Sesiunea 2 și 3: https://www.youtube.com/watch?v=bjZN5Hx7K9I 

Sesiunea 4 (sesiune online) : https://www.youtube.com/watch?v=ce9ckn1Ja6M&t=1137s  

Sesiunea 5 : https://www.youtube.com/watch?v=7MKa0UJregQ   

 

Forme de organizare: sesiune de comunicări  

SESIUNEA 1. Trei decenii de consolidare a statutului de bibliotecă națională (comunicări: 

De la Cenaclul Miorița la Homo Aestheticus sau despre conștiința de neam, Mihai CIMPOI, 

academician, critic și istoric literar, eminescolog; Valorile bibliofile și condiția noastră de neam, 

Aliona TOSTOGAN, director adjunct, BNRM; Proiectul Salonul Internațional de Carte – 

BOOKFEST Chișinău, Aliona MUNTEAN, director adjunct, BNRM; Activitățile culturale ale 

BNRM – factor important pentru dezvoltare și cunoaștere, Veronica BORȘ, director adjunct, 

BNRM; „Arhiva de voci” – mijloc de cunoaștere a realităților socioculturale ale epocii, Mariana 

COCIERU, cercetător științific, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”; 

„LecturaCentral” – program național de promovare a lecturii, Ecaterina DMITRIC, șef de secție, 

BNRM;  Evoluția preferințelor de lectură privind literatura autohtonă a cetățenilor din Republica 

Moldova pe parcursul a 30 de ediții a „Topului celor mai citite 10 cărți ale anului”, Angela 

DRĂGĂNEL, specialist principal, BNRM; „Calendarul Național” – 30 de ani de promovare a 

valorilor culturale, Elena BALINSCHI, șef de secție, BNRM; Formarea profesională continuă: 

abordări multiaspectuale ale centrului biblioteconomic național, Ludmila CORGHENCI, șef de 

secție, BNRM; Svetlana UCRAINCIUC, specialist principal, BNRM) 

 

SESIUNEA 2. LECTURA – „...PÂINEA NOASTRĂ CEA DIN TOATE FILELE” (comunicări: 

Proiectele de integrare europeană și internațională, Elena Pintilei, director general, BNRM; Ion 

STURZA, politician, om de afaceri; Diaspora și Acasă – gâtuirea clepsidrei, Iulian FILIP, poet, 

scriitor, dramaturg și folclorist român; Lectura ca frustrare, Dorian FURTUNĂ, etolog, gânditor, 

autor de cărți; Emisiunea „Lecturi à la carte” sau cum educăm gustul pentru lectură, Maria 

PILCHIN, scriitoare, cercetător științific; Ce cărți citesc deputații? Proiectul 

#ParlamentulVirtual, Liuba ȘEVCIUC, jurnalist, cofondator al proiectului media CU SENS; 

„Citește, Moldova” – proiect despre lectură și cultura lecturii în Moldova, Stela UNTILĂ, editor 

al portalului NewsMaker; Proiecte de promovare a lecturii în anii de după declararea 

https://www.youtube.com/watch?v=u6VsJUf5xiE&t=8903s
https://www.youtube.com/watch?v=bjZN5Hx7K9I
https://www.youtube.com/watch?v=ce9ckn1Ja6M&t=1137s
https://www.youtube.com/watch?v=7MKa0UJregQ


independenței, Eugenia BEJAN, director general, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion 

Creangă”, Lilia TCACI, director adjunct, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”; De la 

lectura solitară la lectura comunitară. Experiența Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, 

Mariana HARJEVSCHI, director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Proiecte de 

promovare a lecturii: percepție, imagine, impact, Vera OSOIANU, director adjunct, BNRM) 

 

SESIUNEA 3. DIPLOMAȚIA CULTURALĂ. ORA AMBASADORULUI. EXCELENȚA SA 

YOSHIHIRO KATAYAMA, AMBASADORUL JAPONIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

(Mesajul Excelenței Sale, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, domnul Yoshihiro 

Katayama; comunicări: Digitizarea ca politică de acces la cunoaștere și lectură. Proiect susținut 

de Guvernul Japoniei, Diana SILIVESTRU, șef de secție, BNRM; Bibliobusul – simbolul lecturii 

pe roți. Proiect susținut de Guvernul Japoniei, Eugenia BEJAN, director general, Biblioteca 

Națională pentru Copii „Ion Creangă”; Prezentarea clipului National Diet Library PR Video 

(English); Proiecte culturale și oportunități. Discuții; Vizitarea Centrului Național de Digitizare) 

 

SESIUNEA 4. PRACTICI DE PROMOVARE A LECTURII PE MERIDIANELE LUMII 

 (sesiune on-line) (prezentări: Lectura la fereastră, Melania Luana BUTNARIU, Biblioteca 

Județeană „George Barițiu”, Iryna BIRIUKOVA, General Director of Odesa National Scientific 

Library, Ukraine; Page-to-heart connection: reading promotion as means of developing 

empathetic personality, Book Exchange Festival: from book to community, Кристина 

ГАЛУСТОВА, Zaporizhzhia Regional Library, Ukraine; Катерина, АЛЕКСЄЄНКО, Lviv 

Public Libraries, Ukraine; Strategii în susținerea și promovarea lecturii: experiența Bibliotecii 

Departamentale, Seine-et-Marne, Franța, Alina FRUMUSACHI, Biblioteca Departamentală 

Seine-et-Marne, Franța; Rolul poveștilor în actul educațional, Ioana MATICA, Școala 

Gimnazială „Dacia”, Oradea, România) 

 

SESIUNEA 5. DIPLOMAȚIA CULTURALĂ. ORA AMBASADORULUI. EXCELENȚA SA 

KENT DOYLE LOGSDON, AMBASADORUL STATELOR UNITE ALE AMERICII ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA (Comunicări: Moldova în colecțiile Bibliotecii Congresului, Zsuzsa 

DACZÓ (PhD), reference librarian, European Reading Room, Library of Congress, USA; 

Managementul proiectelor Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: studiu de caz în baza 

proiectului „Hrisoavele basarabene și alte documente istorice din sec. XIX”, sprijinit financiar 

de Fondul Ambasadorilor SUA pentru Conservarea Culturală, Mariana KIRIAKOV, specialist 

principal, BNRM; Muzeul Cărții între necesitate socială și inițiativă culturală, Veronica 

COSOVAN, șef de secție, BNRM; Poduri între culturi. Discuții; Vizitarea Muzeului Cărții 

(realizat cu susținerea Fondului Ambasadorilor SUA pentru Conservarea Culturală)) 

 

Evaluarea lucrărilor Conferinței: 

 participanți la sesiunile offline: 72 

 participanți în conferința Zoom: 16 

 număr de vizualizări la 26 august : 607 

 

Reflecții în urma desfășurării conferinței internaționale: 

 edițiile precedente, cât și cea de a IV-a ediție, sunt dovada faptului că această Conferință 

este o platformă solidă pentru promovarea lecturii, schimb de experiență și practici de 

calitate.  



 subiectele abordate au tematică variată: proiectele și programele relevante realizate de 

către Biblioteca Națională a Republici Moldova, inclusiv și cele de promovare a lecturii, 

dar și campanii naționale de promovare a culturii lecturii, proiecte și programe gândite cu 

practici inovaționale și creative de incitare la lectură. 

 diseminarea bunelor practici de promovarea a lecturii și dezvoltarea culturii lecturii din 

Franța, Japonia, SUA,  Ukraina, România și Republica Moldova; 

 lucrările care reflectă în mod pregnant experiențe inedite, activități de impact în scopul 

promovării lecturii și a dezvoltării culturii lecturii, urmează a fi înserate în volumul IV al 

lucrării „Lectura și scările”, culegere de articole care este editată anual. Lucrarea va fi 

publicată în Acces Deschis în Repezitorul Tematic Național Mold-LIS:  

http://moldlis.bnrm.md/ 

 

Aprecieri:  

 

Tatiana Botnarenco: Biblioteca Publică Bălășești Mulțumim frumos pentru acces la informație. Vă 
ascultăm cu mare drag. Vă dorim succes! 

 

Alexandrina C. Vă ascultăm cu drag BPR ”Vasile Coroban” or Glodeni, informație utilă și plăcută. 
Urări de bine, noi realizări şi continuitate profesională la frumoasa aniversare a 190 de ani de la fondarea 

BNRM! 

 

Vera Traciuc. BPR Sîngerei Vă ascultăm cu plăcere. Felicitări cu aniversarea a 190 de ani de la 
fondarea BNRM. Multă sănătate, realizări frumoase. 

 

Cristina Oncea. Bună ziua! Vă urmărim, cu mare drag, de la Biblioteca Publică Raională ,,Mihai 
Eminescu” Rezina. Succese! 

 

Biblioteca Ialoveni. Buna ziua. Vă urmărim cu mare interes. Succese! 
 

Кристина Галустова. It was a great pleasure to take part in this conference! Thank you very much for 

the invitation! 

Алексєєнко Катерина. It was cool. Thank you for the invitation. 

 

Reflectarea evenimentului în presă și rețelele sociale : 

 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova împlinește 190 de ani de la fondare. [Accesat 

25.08.2022]. Disponibil: https://trm.md/ro/cultura/biblioteca-nationala-a-republicii-moldova-implineste-

190-de-ani-de-la-fondare  

Biblioteca Națională a Republicii Moldova împlinește 190 de ani de la fondare. [Accesat 

25.08.2022]. Disponibil: https://odoras.md/articole/stiri/biblioteca-nationala-a-republicii-moldova-

implineste-190-de-ani-de-la-fondare/  

Biblioteca Națională marchează 190 de ani de la fondare. În perioada 22-26 august 

2022 organizează o suită de activități culturale. [Accesat 25.08.2022]. Disponibil: 

https://ea.md/biblioteca-nationala-marcheaza-190-de-ani-de-la-fondare-in-perioada-22-26-august-2022-

organizeaza-o-suita-de-activitati-culturale/  

Furtună, Dorian. Postare despre participarea la conferință cu prezentarea „Lectura ca frustrare”. 

[Accesat 26.08.2022]. Disponibil: https://bit.ly/3ARMmrw  
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Salonul Internațional de Carte valorifică lectură începând din 1992, declarație. [Accesat 

25.08.2022]. Disponibil: https://www.ipn.md/ro/salonul-international-de-carte-valorifica-lectura-

incepand-din-1992-7967_1091834.html#ixzz7dKwNty14 

Șevciuc, Liuba. Postare despre participarea la conferință cu prezentarea „Ce cărți citesc deputații? 

Proiectul #ParlamentulVirtual”. [Accesat 26.08.2022]. Disponibil: https://bit.ly/3ARMMy6  

 

Vasilica, Victoria. Postare despre sesiunea a IV - a a conferinței „Practici de promovare a lecturii pe 

meridianele lumii/ Practices for promoting reading on the meridians of the world”. [Accesat 26.08.2022]. 

Disponibil: http://bitly.ws/tNkj  

Галустова, Кристина. Postare despre participarea la conferință cu prezentarea „Page-to-heart 

connection: reading promotion as means of developing empathetic personality, Book Exchange Festival: 

from book to community” [Accesat 26.08.2022]. Disponibil: http://bitly.ws/tNjY   

 

 
 

Elaborat: Angela Drăgănel, Victoria Vasilica, 25-26 august 2022 
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