
 

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 II-A 

30 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE  2020 

 

COMUNICAT FINAL 

 

Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Biblioteca Națională a 

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

 

Scop: centrarea eforturilor/contribuțiilor bibliotecilor, instituțiilor educaționale, organizațiilor de 

creație, comunităților și factorilor de resort privind dezvoltarea lecturii competențelor de cultura 

lecturii/informației ca fundament pentru cunoașere ascendentă. 

 

Moderatori:  

30 septembrie Elena Pintilei, director general BNRM 

Iulian Filip, doctor în filologie, poet, scriitor, dramaturg şi folclorist 

1 octombrie Ludmila CORGHENCI, şef secţie, BNRM;                    

Victoria VASILICA, șef secție, BNRM 

2 octombrie Vera OSOIANU, director adjunct, BNRM 

Angela DRĂGĂNEL, specialist principal, BNRM 

 

Mesaj de inaugurare: Igor CHISTOL, secretar de stat în domeniul culturii din cadrul MECC. 

Keynot speacher : Oleg SEREBRIAN, Ambasadorul Republicii Moldova în Germania 

 

Aspecte distinctive ale conferinței:  

 acest eveniment a suscitat interesul publicului, înregistrând un număr record de participanți  



pentru acest gen de activități. Este o  premieră absolută pentru lumea bibliotecară. Conform 

datelor FB de la lansarea evenimentului și până la 17 septembrie, 216 342 de  utilizatori FB 

au ajuns la postare, 4 830  de persoane și-au anunțat participarea sau au anunțat că sunt 

interesați, dintre care peste 400 cu prezentări.  

 organizată în cadrul ediției a 3-a Programului Național LectruraCentral, proiect cultural 

susținut de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și în contextul Anului Lecturii pe 

parcursul a 3 zile cu participanți din 5 țări: Republica Moldova, România, Cehia, Letonia, 

Ucraina și USA; 

 transmisiune live online pe contul de youtube a BNRM 

https://www.youtube.com/channel/UCidn5dDi5vMdirMUUmFRv5w  

 prezența unui keynote speaker : Oleg SEREBRIAN, Ambasadorul Republicii Moldova în 

Germania cu tema Lecturi formatoare pentru un cercetător, scriitor, ambasador 

 abordare transdiciplinară, multifuncțională a fenomenului lectură. Apartenența funcțională a 

comunicatorilor a confirmat acest lucru prin participarea în calitate de vorbitori ai unor 

ambasadori, reprezentanți a tuturor tipurilor de biblioteci, cadre didactico-științifice de toate 

nivelele de învățământ, scriitori, cercetători în domeniile psihologiei, logicii, filosofiei 

practice, reprezentanți ai industriei cărții, decidenți în domeniu de diverse niveluri de 

responsabilitate. 

 discuțiile din cadrul Conferinței au fost axate pe: 

 dezvoltarea și aplicarea programelor de lectura timpurie; 

 diversificarea/personalizarea programelor de promovare a lecturii, bazate pe 

creativitate idei inovaționale; 

 consolidarea relațiilor de parteneriat interprofesional interinstituțional pe segmentul 

promovării lecturii; 

 fenomenul analfabetismul funcțional posibilitătile de diminuare ale acestuia;  

 lectura și universul tehnologiilor digitale. 

 mediu confortabil și stimulator pentru discuții, sugestii și propuneri de perspectivă. 

 

Evaluarea lucrărilor Conferinței: 

 

 număr de vizualizări al lucrărilor Conferinței însumate la data de 6 octombrie – 4360.  

 comunicări: prezentate publicului 30 de comunicări, din care  2 comunicări video  

 prezentate de către Silvija TRETJAKOVA, șef Centru literatură pentru copii al Bibliotecii 

Naționale din Letonia și Louis BAYARD, Maureen CORRIGAN, David IGNATIUS, 

Biblioteca Congresului, USA 

 subiecte abordate: Lecturi formatoare pentru un cercetător, scriitor, ambasador (Oleg  

 SEREBRIAN, Ambasadorul Republicii Moldova în Germania); Prezentarea lucrării 

„Lectura și scările” (Gheorghe ERIZANU, directorul Editurii Cartier);  Lectura ca mod 

de viață /formă de a fi a omului contemporan (Elena PINTILEI, director general, BNRM); 

Diaspora și literatura (Valeriu TUREA, șef Biroul Relații cu Diaspora); Reading 

Promotion Programmes of the National Library of Latvia (Silvija TRETJAKOVA – Head 

of the Children’s Literature Centre of the National Library of Latvia, Letonia); Storytelling 

- arta de a comunica empatic (Alina OANCEA, trainer Impact Training, București); 

Cultural and educational projects of  Odesa National Scientific Library: experience, 

achievements, prospects of book promotion and reading in modern society (Iryna 

BIRIUKOVA, Director General of Odesa National Research Library, Odesa); Platforma 

online instrument de stimulare a lecturii (Mariana HARJEVSCHI, director general 

https://www.youtube.com/channel/UCidn5dDi5vMdirMUUmFRv5w


Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu); Lectura si Literele: studiu de caz (Tatiana CIOCOI, 

dr. hab., conf. univ., șefa Catedrei Literatura Universala si Comparata, USM); Lecturi 

edificatoare (Marina LEFTER, profesoară la Liceul Teoretic "B.P.-Hasdeu", or. Drochia); 

Clubul de lectură și locul acestuia în instituția de învățământ (Alexandru MOLCOSEAN, 

profesor la Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu” mun. Bălți); Lectura publică în epoca 

faceBOOK (Maria PILCHIN, cercetător, critic literar, BM „B.P. Hasdeu”, Chișinău); 

Competențe de a accesa sursele de lectură/informare – context al educației pentru lectură 

(Ludmila CORGHENCI, şef secţie, BNRM); 451°Fahreheit. Distopie sau cum putem face 

față provocărilor lumii noi (Ecaterina, PAVLOVA profesoară la Liceul Teoretic ”Lucian 

Blaga”,  or. Tiraspol); Experimentul lecturii STEM la „Ora să ȘTIM”, (Alexandru 

RUSU, șef la Biblioteca Publică Izbiște, Criuleni); Promovarea lecturii - metode vechi, 

metode noi (Stepanida ȚUGUI, director Biblioteca Publică Raională ,,Alexandru Donici”, 

Orhei); Textul literar imagotipic între beletristica de valoare și literatura de frontiera 

(Elisaveta IOVU, profesoară la L. T. Mihai Eminescu, Strășeni); Impactul psihologic al 

lecturii la elevii clesei pregătitoare ( Mirela CHIDON-FRUNZĂ, profesoară învățământ 

primar la Școala gimnazială „Bogdan Vodă” Suceava, România); Campania raională de 

promovare a lecturii ”Satul meu citește o carte” (Aliona MANCIU, șef secție, Biblioteca 

Publică Raională ”Dimitrie Cantemir”,  Ungheni); Biblioteca verde și educația pentru 

dezvoltare sustenabilă în comunitatea de la Șirna, județul Prahova (Iuliana-Camelia 

PÎRVU, bibliotecar, Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova, România); Rolul 

lecturii profesionale în dezvoltarea personalului de specialitate din biblioteci. Studiu de 

caz (Lilia POVESTCA, specialist principal, BNRM); Impactul lecturii în contextul 

indicatorilor de performanță (Victoria POPA, șef secție, BNRM); Cărțile audio – o 

experiență la fel de interesantă și valoroasă ca cititul clasic (Angela DRĂGĂNEL, 

specialist principal, BNRM); Lectura și evoluția sau Super puterea lecturii (Vera 

OSOIANU, director adjunct, BNRM). 

 

Mesaj de final: Vera OSOIANU, director adjunct, BNRM 

 

 consolidarea platformei de discuții despre importanța lecturii și dezvoltarea ei în 

continuare cu ajutorul celor implicați în această ediție a Conferinței; 

 schimb de experiențe și practici de calitate în promovarea lecturii din Cehia, Letonia, 

Ucraina, USA,  multe experiențe din România și sigur din spațiul nostru; 

 evidențierea necesității de asigurare a continuității evenimentului științific - 

organizarea anuală conferinței privind importanța și promovarea lecturii. 

 

 transmisiunea live a lucrărilor conferinței pe contul de youtube al BNRM: 

https://www.youtube.com/channel/UCidn5dDi5vMdirMUUmFRv5w  

Link-uri 

I-a zi 

Partea I-a: https://www.youtube.com/watch?v=MR2lqW1afMY  

Partea II-a: https://www.youtube.com/watch?v=8K4UIb1GT0o  

II-a zi: https://www.youtube.com/watch?v=XzdOJO45CNk  

III-a zi: https://www.youtube.com/watch?v=ki2Zc92kMiw  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCidn5dDi5vMdirMUUmFRv5w
https://www.youtube.com/watch?v=MR2lqW1afMY
https://www.youtube.com/watch?v=8K4UIb1GT0o
https://www.youtube.com/watch?v=XzdOJO45CNk
https://www.youtube.com/watch?v=ki2Zc92kMiw


Impactul Conferinței Internaționale: 

 schimb de experiențe și practici de calitate în promovarea lecturii pe plan internațional și 

național;  

 scoaterea în relief a unui șir de studii despre importanța lecturii care au fost realizate în 

ultimii ani, analiza ulterioară a datelor demonstrate de aceste studii și preluarea lor în 

activitatea ulterioară; 

 identificarea de soluții reale, exemple de activități aplicabile inclusiv online, elemente 

funcționale de stimulare a apetitului pentru lectură; 

 abordarea unei viziuni a lecturii ca fenomen sistemic cultural, intelectual, vast, complex, 

de pe mai multe poziții. Lectura – un fenomen transdisciplinar; 

 constatarea necesității de asigurare a interconexiunii actorilor cheie responsabili pentru 

promovarea lecturii, începând cu familia, educatori, cadre didactico-științifice, 

bibliotecari, continuând cu scriitori, editori, comercianţi de cărţi etc. pentru amplificarea 

succesului în promovarea lecturii; 

 conștientizarea de către actorii-cheie a interdisciplinarității actului de lectură, a 

competenței de cultura lecturii și unirea eforturilor acestora pentru transformarea lecturii 

în abilitate a vieții, condiție esențială pentru a reuși în viață, a învăța și  a munci; 

 publicarea prezentărilor într-o nouă ediție a lucrarării Lectura și scările. 
 

Aprecieri:  
 

Mirela Chidor, Frunză (profesoară învățământ primar la Școala gimnazială „Bogdan Vodă” 

Suceava, România): Felicitări organizatorilor, participanților și tuturor celor care au contribuit la 

realizarea acestei conferințe internaționale din care am învățat cu toții. În cadrul căreia am 

identificat aspecte relevante ale evoluției lecturii, soluții reale, exemple de activități aplicabile 

inclusiv online, elemente funcționale de stimulare a apetitului pentru lectură, modalități și metode 

de abordare de pe diverse meridiane ale mapamondului, totul într-o atmosferă plăcută, caldă, 

motivantă, așa cum numai basarabencele noastre dragi, creative, profesioniste, harnice și inimoase 

știu să creeze. 

 

Secția Cultură Soroca: Mulțumim tuturor organizatorilor acestei Conferinţe. Vă urmărim cu 

mare interes deja de 3 zile şi savurăm din informaţia utilă pentru noi. Vă dorim succese! 

 

Nina Botnari: Un aport informaţonal eficace adus de lucrările din cadrul conferinţei 

bibliotecarilor din ţară. Mulţumim organizatorilor! 

 

Biblioteca publica Chirca: Vă salut cu drag și suntem alături și-n a doua zi! Ascultăm, urmărim 

și învățăm lucruri utile!  

 
Biblioteca pentru copii Pelinia: Succese si multumiri pentru susținerea bibliotecilor din 

teritoriu! 

 

Daniela Valeanu: Mult succes tuturor! Tematică interesantă, necesară, de actualitate! 

Asociatia Pleiadis: Mult succes tuturor! Vă ascultă cu drag și cei din Iași, România. 

Lidia Railean: Vă salută Biblioteca Publică Todirești Anenii Noi, e o conferință binevenită. 

Succese tuturor participanților! 

Biblioteca Publica Ciuciuleni: Va urmărim împreună cu profesoara de limba română de la 

Gimnaziul „A.Donici” și vă mulțumim pentru invitație. 



Maria Avramescu: Va urmărim cu mare drag și interes, de la Biblioteca Orășenească  „Mircea 

Popescu” Fieni, Dambovița, România! Vă mulțumim și va dorim succes! „Cartea Magistra 

Vitae!'” 

Camelia Pîrvu: Mult succes tuturor vă transmit de la Biblioteca Comunală Șirna, județul 

Prahova! 

Larisa Prisacari: Sorbim cu nesaț din ideile și sfaturile utile. Mulțumim frumos! 

 

Zinaida Pînzari: Frumoasă împărtășire de experiențe și bune practici! Mulțumim mult! 

 

Lilia Croitoru: Biblioteca Publică Todireşti Ungheni. Prezentări foarte interesante. 

 

Biblioteca publica Chirca: Vă salut cu drag și suntem alături și-n a doua zi! Ascultăm, urmărim 

și învățăm lucruri utile! Vă mulțumesc frumos! 

 

Eugenia Vladila: Va ascult cu interes din Slobozia, judetul Ialomita, Romania 

 

Lilia Burbulea: Mulţumim. Foarte interesante si utile subiecte! 

 

Grety-Irina Moroi: Ne bucură interesul tuturor pentru lectura! 

 

 

 

 

Elaborat: Angela Drăgănel, 15 octombrie 2020 


