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CONFERINȚA INTERNAȚIONALA  

„LECTURA CA BAZA PENTRU CULTURA, CUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE”,  

EDIȚIA A 3-a 
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Ora 10.00, on-line, platforma ZOOM 

PROGRAM 
 
  
Elena PINTILEI, director general, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 
Nelly ŢURCAN, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova 
Iulian FILIP, doctor în filologie, poet, scriitor, dramaturg, folclorist  

MESAJ DE INAUGURARE  

Sergiu PRODAN, Ministrul Culturii al Republicii Moldova 

COMUNICĂRI: 

Cărți, autori, cititori: expozeu privind situația din Republica Moldova 
Gheorghe ERIZANU, editor, directorul Editurii Cartier  
 
Lecturi – reper: între ficțiune și realitate. 
Oleg SEREBRIAN, istoric, diplomat, scriitor, Ambasadorul Republicii Moldova în Germania 
 
National Reading Development Program 2.0. (Polonia) 
Tomasz GRUSZKOWSKI, The National Library of Poland, Head of IFLA PAC Centre  
 
Reading promotion program in Lithuania: a successful re-start? (Lituania) 
Inga MITUNEVIČIŪTĖ, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania  
 
Reading with friends and pleasure - opportunities and activities for reading promotion in Germany. 
Sandra NIEBUHR-SIEBERT, prof. dr. University of Applied Sciences Clara Hoffbauer, Potsdam 
(Germania) 
 
Literacy in dialogue - reading promotion activities of the Goethe-Institut in Bukarest. 
Susanne TEICHMANN, Head of Information & Library, Goethe Institute Bucharest (Germania)  
 
Summer Reading Challenge is quite visual. 
Ian ANSTICE, editor (Anglia) 



 
The role and place of the All-Ukrainian exhibition-forum "Ukrainian Book in Odesa Region" in the 
promotion of books and reading in Ukraine Iryna BIRIUKOVA, General Director of Odesa National 
Research Library (Ucraina)   
 
PAUZĂ. 15 minute 
 
Dezvoltarea competențelor de promovare a cărții și a culturii lecturii – constanta formării profesionale 
continue a personalului din biblioteci. 
Ludmila CORGHENCI, șef secţie, Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 
 
Lectura ca o formă de consum 
Ivan Pilchin. Redactor-șef al Revistei BiblioPolis, BM „B.P.Hasdeu” 
 
Importanța parteneriatelor instituționale pentru atragerea publicului 
Melania Luana BUTNARIU, Universitatea din București/Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, 
Centrul de Excelentă pentru Copii și Tineret 
 
Educarea utilizatorului de bibliotecă, expert în înțelegerea și interpretarea textului. 
Adrian GHICOV, dr. hab., profesor universitar, șef Catedră „Limba și literatura română” a Facultății 
Filologie și Istorie din cadrul UPS „Ion Creangă”, Chișinău 
 
Cercetarea literară într-o bibliotecă publică. 
Maria PILCHIN, cercetător, critic literar, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 
 
Istoriografia şi terminologia resurselor multiculturale spre definirea accesului la informaţie. 
Natalia GHIMPU, specialist principal, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 
 
Mesaj de final. Întrebări și răspunsuri. 
Vera OSOIANU, director adjunct, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 
 
 

 

 

 



Notă !  privind Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”. 

Conferința a fost concepută ca o activitate cu care culminează Programul Național LecturaCentral,  
susținut trei ani la rând de MECC în cadrul Programului Proiecte Culturale.  

Edițiile precedente sunt dovada faptului că activitatea este o platformă solidă pentru promovarea 
lecturii, schimb de experiență și practici de calitate cu implicarea tuturor actorilor de  pe scena lecturii : 
biblioteci, instituții de învățământ, scriitori, critici literari, editori, librari, etc și nu în ultimul rând 
decidenți de diverse niveluri de responsabilitate.  

La edițiile din anii 2019 și 2020, conferința a oferit participanților și persoanelor interesate posibilitatea 
de a cunoaște experiențe de promovarea a cărții și lecturii cu implicarea tuturor acestor actori din țară, 
dar și din SUA, Lituania, Cehia, România,  Ucraina. 

Agenda anului 2021 adaugă la aceste țări experiența Poloniei, Germaniei, Angliei etc. 

Cele mai reușite prezentări din cadrul Conferinței, precum și din rândurile celora care n-au încăput în 
agendă  sunt înserate în culegerea  de articole și publicate sub egida Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova. După prima Conferință a fost editată  lucrarea Lectura și scările, care a apărut cu sprijinul 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în Programul de Editare a Cărții Naționale. Rezultatele celei 
de-a 2-a ediții a Conferinței au apărut în volumul 2 al lucrării Lectura și scările.  

Formatul electronic al lucrărilor este disponibil prin Repozitoriul Tematic al Bibliotecii Naționale  
http://moldlis.bnrm.md/ și prin Repozitoriul Internațional Zenodo DOI:10.5281/zenodo.4944201 , 
mărind în felul acesta numărul de accesări a  persoanelor interesate de tema Conferinței. 
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