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COMUNICAT FINAL 
 
Organizatori: Ministerul Culturii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova 
 
Generic: Rolul instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local și facilitarea  
schimbului cultural 
 

Scop: reliefarea rolului instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local prin 

facilitarea accesului la resurse informaționale, dar și poziționarea bibliotecarului ca și 

cercetător. 

 

Moderatori:  Victoria Vasilica, șef secție Studii și Cercetări BNRM, Elena PINTILEI, director 
general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.  

  

Sesiune de comunicări: 

Teme abordate:  Sistemul de publicații ştiinţifico-bibliografice a Bibliotecii Naționale - 

model de valorificare a patrimoniului cultural local și național (Elena PINTILEI, 

 directoarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova); Wikimedia - partener în 

promovarea patrimoniului local (Dr. Claudia ȘERBĂNUȚĂ, Manager Dezvoltare Comunitară, 

Fundația Progress, România); Comunitatea locală din Crihana Veche, Cahul - obiect de 

cercetare științifică (Vlad CUBREACOV, cercetător, președinte al Asociației Răsăritul Românesc 



din Republica Moldova); Bibliotecile și promovarea patrimoniului material/ imaterial 

local: activități științifice și proiecte culturale de  atragere a cetățenilor  în crearea 

memoriei comunitare/ locale (Margareta CEBOTARI,  specialist principal, BNRM); Tendințe 

noi în valorificarea memoriei locale (Cristina DICUSAR, Secția „Memoria Chișinăului” a BM 

„B.P Hasdeu”); Biblioteca Publică Raională ”Vasile Alecsandri” - conector la cercetarea și 

valorificarea patrimoniului socio-cultural local (Maria FURDUI, directoarea Bibliotecii 

Publice Raionale „Vasile Alecsandri” din Telenești); Promovarea identității comunitare prin 

valorificarea colecției de istorie locală din Biblioteca Publică Crihana Veche  (Maria 

CUDLENCO, directoarea bibliotecii publice Crihana Veche, Cahul); Biblioteca Municipală „M. 

Sadoveanu” Cercetare 2009-2021 (Viorica GAJA, directoarea Bibliotecii Municipale „M. 

Sadoveanu”, Soroca). 

 
Transmisiunea online a lucrărilor conferinței pe pagina de YouTube a Bibliotecii Naționale  

(linkul: https://www.youtube.com/watch?v=AXprnP7379g&t=7s ) 

 

Evaluarea lucrărilor Forumului: 

 

 număr total participanți – 134 de persoane: 32 persoane din Chișinău 102 din alte 

localități din R. Moldova și România (București, Iași, Bacău, Timișoara), 130 persoane din 

domeniul biblioteconomic (reprezentanți ai centrelor biblioteconomice naționale, 

departamentale și teritoriale, instituțiilor educaționale și de cercetare, organelor de 

dirijare administrativă locală și centrală) şi 4 din alte domenii (cercetători, profesori etc.) 

 

 participanți on-line pe contul de YouTube a BNRM – 42, mesaje în chat – 38. 

 

 număr de vizualizări la 11 noiembrie 2021 – 287 

            

 comunicări – 8 (inclusiv participare internațională – România (2 comunicări)  

 accentuarea rolului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în valorificarea 

patrimoniului local și național și facilitarea schimbului cultural 

 accentuarea rolului bibliotecii ca creator de conținut digital 

 accentuarea rolului bibliotecilor publice teritoriale în asigurarea suportului pentru 

cercetarea fundamentală  și ca instituție de cercetare la rândul său, încurajarea implicării 

bibliotecilor în activitatea de cercetare și promovare a patrimoniului cultural local 

material și imaterial, poziționarea bibliotecarului ca și cercetător. 

 interacțiunea activă a participanților la Forum cu vorbitorii  

 prezentări impresionante cu practici bune de preluat, idei pentru planificarea activității 

bibliotecilor în anul 2022 

 elaborarea și diseminarea agendei pentru participanții la eveniment (în formă tipărită și 

electronică) 

 elaborarea și diseminarea unui Comunicat de presă despre eveniment 

https://www.youtube.com/watch?v=AXprnP7379g&t=7s


 elaborarea și diseminarea ePortofoliului Forumului participanților la eveniment care 

include : prezentările participanților la Forum, Comunicatul final și certificatul de 

participare.  

 reflectarea cu succes a evenimentului în mass-media: TV, radio, presa scrisă și cea online.  

 

Aprecieri adresate organizatorilor, cât și vorbitorilor, ceia ce denotă un interes sporit față de tema 

aleasă și o bună agendă a Forumului:  

 
Larisa Bîrzu (Biblioteca Academiei Române Iaşi) : Super ... despre copywriter. Un subiect foarte actual. Felicitari! 

Natalia Ghimpu (BNRM): O informație utilă și interesantă. Mulțumim, Dna Claudia Șerbănuță 

Cudlenco Maria (Biblioteca Publică Crihana Veche) : Mulțumim mult, dna Claudia Șerbănuță pentru informații 

utile. 

Neagu Ileana (Școala Gimnazială nr 2 Timișoara): Interesanta prezentare. Mulțumim. 

Tamara Donici (Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga,” Cahul): Mulțumim dna Șerbanuță pentru informație 

Victoria Vasilica (BNRM) : Mulțumim mult doamnei Claudia Șerbănuță, să știți că o să ne gândim serios cum să 

creștem rândurile  bibliotecarilor editori in Wikipedia din Republica Moldova. 

BPR Ialoveni : Mulțumim dna director Elena Pintilei pentru prezentare. 

Victoria Ghidirim (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Biblioteca Științifică Medicală): Nemaipomenit 

de interesantă a fost informația despre Crihana Veche !...Mulțumim mult și succese vă dorim, domnule Cubreacov! 

Cudlenco Maria (Biblioteca Publică Crihana Veche) : Am ascultat cu mare atenție comunicarea DVS, domnule Vlad 

Cubreacov, atât de interesantă, cu multă informație locală.  Ca întotdeauna, cu detalii noi. Vă mulțumim. 

Zinaida Pînzari (Direcția Generală Educație Ștefan Vodă): Mulțumim mult, doamna Cebotari ! Vom prelua multe 

idei pentru planificarea activității în anul 2022. 

Margareta Cebotari (BNRM): Mulțumesc pentru apreciere și dorința de a aprofunda activitatea bibliotecii în 

direcția cercetării și promovării patrimoniului cultural local. Tuturor - succese! Direcția Memoria Chișinăului - 

impresionantă activitate! Bravo și succese în continuare! 

Biblioteca Publică Cricova: Vă mulțumim mult pentru informația oferită continuam și noi  în biblioteca 

valorificarea istoriei Cricovei. Ne v-a prinde bine unele sugestii oferite. 

Margareta Cebotari (BNRM):  : BM „B.P.Hasdeu” - SUPER activitate de cercetare și promovare a patrimoniului 

cultural local material și imaterial. Dragi colegi din BPT - iată veritabile surse de inspirație, oferite cu drag de BM 

„B.P. Hasdeu„. 

Cudlenco Maria (Biblioteca Publică Crihana Veche) : Bravo, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 

Margareta Cebotari (BNRM): Activitate de cercetare a patrimoniului local material/imaterial prodigioasă a BPR 

Telenești! Alte practici de urmat și de implementat în BPT! Bravo bibliotecarilor din Telenești! 

Cristina Dicusar (BM „B.P. Hasdeu”): Mulțumesc mult pentru receptivitate și invitație. Mult succes! 

Victoria Vasilica (BNRM): Mulțumim mult dna Maria Furdui! Motivationala prezentare! 

Silvia Popusoi (BPT s. Climăuții de Jos): Informație interesantă, exemple demne de urmat. 

Biblioteca Andrușul_de_Jos: D-na Maria Cudlenco nemaipomenit de interesant. 

Margareta Cebotari : Inspirația și creativitatea este forța motrice a bibliotecarilor de azi! Bravo tuturor celor 

care promovează cu drag moștenirea culturală locală pentru cei ce vor veni după noi! 

Pascari Elena (Biblioteca Publica Ciuciulea): Bravo! Frumoasa prezentare cu multe idei bune de implementat in 

biblioteca. 

Margareta Cebotari : Norocos sat - Crihana Veche! Și istorie și prezent valoros. Desigur are noroc și de o 

bibliotecară de nota 10 - dna Cudlemco Maria. Succese în continuare în activitatea de cercetare/ promovare a 

patrimoniului cultural local! 

Vlad Cubreacov : Felicitări, stimată doamnă director Maria Cudlenco, pentru această prezentare completă! 

Pascari Elena (Biblioteca Publica Ciuciulea): Fiecare sat in obiceiul, în credința, în portul și în graiul poporului, 

păstrează un izvor viu și curat de gând și viată naționala. Bravo dna Bibliotecara (Maria Cudlenco). 

https://www.facebook.com/bibliotecaacademiei.romaneiasi/?__cft__%5b0%5d=AZWxiCxmcyRE_W7vFb8Ootmfg8sog_VRF3BDBLZ-GslpGerH0-SpeqrYQhaZZK1eFVVzsx09u1_JzQC0fr-MQUOUG6n6yxfa_5sQm4XNWckLmTmzeha3YLz2LJhFpI3_yYW-EZWi6ZQDFEGxiHJADLWlAXvB8cWhGDrnOP4MmCufrg&__tn__=-UC%2CP-y-R


Victoria Vasilica : Bravo, dna Cudlenco! Urmărim cu mare drag toate activitățile Bibliotecii de la Crihana Veche și 

ne lăsați mereu surprinși de energia și bucuria Dvs. pe care o investiți în fiecare proiect. Multă sănătate. 

Ecaterina Dmitric : Felicitari dna Maria Cudlenco, pentru prezentare, ați demonstrat că bibliotecarul deține  

competențe de cercetător privind istoria locală. 

Nechit Aurelia (Biblioteca publică raională Cantemir) : Bravo dna Maria o comunicare foarte interesantă, succese 

mai departe. 

Margareta Cebotari : Realizări de succes remarcabile! Experiențe interesante realizate la BM Soroca! 

Pascari Elena (Biblioteca Publica Ciuciulea) : Interesante experiențe. Succese pe viitor. 

Nadejda Padure (BPR M. Sadoveanu): Realizări impresionante! Bravo! 
Furdui Maria : Foarte utilă prezentare, surse de idei pentru 2022 valoroase! 

Stepanida Țugui : Mulțumim, dragi colegi, pentru practicile bune de preluat  Succese mari în continuare! 

Vrabie Aurica, Buraga Larisa, Ababii Angela (Biblioteca Publică Cricova): Mulțumim pentru prezentări dragi 

colegi ! 

Doinița Stamati (Biblioteca Publică Șuri): Mulțumim tuturor colegilor pentru prezentările utile și un mare 

mulțumesc Bibliotecii Naționale pentru oportunitatea de a ne forma profesional! 

Neagu Ileana (Școala Gimnazială nr 2 Timișoara):  Mulțumim frumos! 

Biblioteca Publică Cricova: Vă mulțumim. 

Țurcanu Diana (Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți): Mulțumim! 

Biblioteca publica Chirca: Foarte interesante prezentări! 
Elena Harconita:  Succese in continuare ! A fost un program foarte interesant ! 

Furdui Maria : Multumim mult organizatorilor si admiratie pentru continutul evenimentului! 

Cudlenco Maria : Respect și admirație pentru conținutul și buna organizare a acestui eveniment! 

 

Reflectarea evenimentului în mass-media:  

1. Forumul Cercetătorilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci.  [Accesat 10.11.2021]. 

Disponibil: https://allevents.in/online/forumul-cercet%C4%82torilor-din-cadrul-sistemul-

na%C8%9Aional-de-biblioteci/200021814747957 ; http://profesor.md/forumul-

cercetatorilor-din-cadrul-sistemului-national-de-biblioteci-editia-a-vi-a/ 

2. Forumul Cercetătorilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția a VI-a. 

[Accesat 10.11.2021]. Disponibil: https://recent.md/forumul-cercetatorilor-din-cadrul-

sistemului-national-de-biblioteci-editia-a-vi-a/  (la data de 10.11.2021 – 32 vizualizări 

publicație) 

3. În Republica Moldova au început Zilele Științei. [Accesat 10.11.2021]. Disponibil: 

https://www.moldpres.md/news/2021/11/09/21008486  

 

Elaborat: Angela Drăgănel, 12 noiembrie 2021 
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