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

Republicii Moldova (BNRM) 

 

Partener:  Clubului literar  Homo Aestheticus 

 

Scop: Reliefarea caracterului interdisciplinar al lecturii, al necesității conexiunilor și 

centrării eforturilor actorilor cheie în dezvoltării competenței lectorale, accentuarea rolului 

și locului bibliotecii în acest context. 

 

Moderatori: Elena Pintilei, director general BNRM; Iulian Filip, doctor în filologie, poet, 

scriitor, dramaturg şi folclorist 

 

Mesaj de salut: Victoria Nagy Vajda, secretar de stat în domeniul culturii din cadrul 

MECC. 

 

Note distinctive ale conferinței:  

 organizată în cadrul ediției a 2-a Programului Național LectruraCentral, proiect 

cultural susținut de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

 abordare multi-aspectuală, complexă a fenomenului „lectura ca bază pentru cultură, 

cunoaștere și dezvoltare” 

 participare în calitate de vorbitori ai reprezentanților bibliotecilor, cercetătorilor, 

scriitorilor, cadrelor didactico-științifice din învățământul universitar și liceal și alte 

domenii și structuri 

 prezentarea bunelor practici de conștientizare a necesității și promovării lecturii, a 

culturii acesteia 

 editarea culegerii materialelor conferinței științifice și asigurarea accesului la textul 

integral al acestuia prin platforme WEB și Acces Deschis 

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

 

Evaluarea lucrărilor Conferinţei: 

 număr participanţi – 121 persoane, specialiști din mai multe domenii (bibliotecari 

din biblioteci naţionale,  raionale/municipale/orăşeneşti/săteşti, din învăţământ 

universitare, ale centrelor de excelență și colegiilor, școlare,  specializate, Camerei 

Naţionale a Cărţii, Ministerului Apărării,  cercetători științifici, scriitori, pedagogi, 

psihologi etc.) 



85 persoane din Chişinău şi 36 din alte localităţi. 

86 persoane din domeniul biblioteconomic şi 35 din alte domenii 

 

 comunicări: prezentate publicului 17 comunicări, din care  2 comunicări video 

prezentate de către Grant HARRIS, șef, Diviziunea Europeană a Bibliotecii 

Congresului şi Linda JANSOVÁ, specialist în științele informației la Institutul de 

Biblioteconomie, Biblioteca Națională a Republicii Cehă. 

 

 subiecte abordate: „Competența lectorală, între lichidarea analfabetismului 

funcțional și performanța școlară” (Angela LUNGU, profesoară de limba și literatura 

română, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu - ProTalent”, Chișinău), 

„Lectura ca refugiu terapeutic” (Dorian FURTUNĂ, cercetător științific,etolog,  autor 

de cărți), „Marketingul lecturii” (Tatiana CIOCOI, doctor habilitat, conferenţiar 

universitar, fondator al Atelierului de Comunicare Inteligentă „Chișinăul Cult”), 

„Lectura în contextul mişcării Ştiinţa Deschisă” (Nelly ŢURCAN, doctor habilitat, 

profesor universitar, Universitatea de Stat din Republica Moldova),  „Lectura între 

pasiune şi hrană spirituală” (Nadejda PĂDURE, director, Biblioteca Publică Raională 

„Mihail Sadoveanu”, Strășeni), „Lectura ca mecanism fiabil de socializare” (Elena 

PINTILEI, director general, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova), 

„Întâmpinarea poetului (creatorului, scriitorului, autorului…). Eveniment cărturăresc 

– călăuză (în căutarea formulei eficiente de comunicare şi cunoaştere prin lectură)” 

(Iulian FILIP, doctor în filologie, poet, scriitor, dramaturg şi folclorist), „The center 

for the book, The Library of Congress, and reading promotion in the United States” 

(Grant, HARRIS, șef, Diviziunea Europeană a Bibliotecii Congresului), „Cultura 

lecturii și cultura informației: interferențe și condiționare reciprocă” (Ludmila 

CORGHENCI, șef secţie, Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale 

Informării, BNRM), „Major Activities to support and promote children's reading: 

experience from the Czech Republic” (Vit RICHTER, director, Institutul de 

Biblioteconomie al Republicii Cehe, Zlata HOUŠKOVÁ, membru al comitetului 

executiv al Asociației Bibliotecarilor şi a Specialiştilor în Informare din Republica 

Cehă, Linda JANSOVÁ, specialist în științele informației la Institutul de 

Biblioteconomie, Biblioteca Națională a Republicii Cehă), „Lectura – revelaţia lui «a 

fi»” (Natalia, GRÎU, consultant principal al Direcției Învățământ General, Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Viorica, OLEINIC, profesoară de limbă și literatură 

română, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-ProTalent”), „Beneficiile 

lecturii cu voce tare” (Eugenia BEJAN, director adjunct, BN pentru Copii „Ion 

Creangă”), „Lectura în familie. Studiu” (Elena NEGOIŢĂ, director, Biblioteca Publică 

Raională „Mihai Eminescu”, Făleşti), „Lectura versus Tehnologie. Cum citeşte 

generaţia conectată„ (Victoria POGURSCHI, psiholog-Logoped, Centru De Dezvoltare 

Scăpărici), „Tehnologiile informaţionale utilizate în promovarea cărţii şi lecturii” 

(Ecaterina DMITRIC, șef secţie, Dezvoltare în biblioteconomie și Științe ale 

Informării, Victoria VASILICA, șef secţie, Studii şi Cercetări, BNRM), „Actorii şi scările 

lecturii„ (Vera OSOIANU, director adjunct, Direcţia Cercetare şi Dezvoltare în 

Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM). 



 

 transmisiunea online a lucrărilor conferinţei de Institutul de Dezvoltare a Societății 

Informaționale (linkul va fi diseminat în timp util) 

 

 În cadrul conferinței a fost propusă spre vizionare o expoziție complexă unde au fost 

expuse cele mai reprezentative publicaţii în care se regăsește tema Cartea-Lectura-

Biblioteca-Comunitatea. Participanții au răsfoit documente unicate din colecțiile 

BNRM, parte componentă a patrimoniului național și internațional care contribuie la 

promovarea lecturii, culturii lecturii, culturii informației, necesitatea lecturii pe tot 

parcursul vieții. Un compartiment al expoziţiei l-a reprezentat cărțile câştigătoare în 

concursului național „Topului celor mai citite 10 cărți, editate în 2018”.  

De asemenea a fost vernisată expoziția de artefacte confecționate din lemn în cadrul 

Laboratorului FabLab de la Biblioteca Publica Raionala „Dimitrie Cantemir” Ungheni. 

Obiectele expuse reflectau tema conferinței (suport pentru carte, eroi din povești, 

suport pentru creioane, ceas din lemn etc.). Expoziția a fost prezentată de către Dna 

Nadejda Mihai, directorul bibliotecii. (concept şi realizare expoziţie – Natalia 

Ghimpu, sp. principal, BNRM). 

 

Impactul Conferinţei Internaţionale: 

 

 preluarea de experienţe şi practici în promovarea lecturii pe plan internaţional şi 

implementarea pe plan naţional 

 identificarea subiectelor și temelor unor proiecte colaborative de perspectivă și 

orientarea pentru promovarea acestora către MECC în scopul susținerii financiare 

 constatarea necesității de asigurarea 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 

 evidențierea necesității de asigurare a continuității evenimentului științific - 

organizarea anuală sau o dată la 2 ani a conferinței privind importanța și 

promovarea lecturii 

 înaintarea de către participanții la lucrările conferinței a propunerii privind 

declararea la nivel național a anului  2020 drept An al Lecturii. 

 

Elaborat: Angela Drăgănel, Ludmila Corghenci 

26 septembrie 2019 

https://old.zugo.md/article/topul-celor-mai-citite-10-carti-in-republica-moldova-in-anul-2016_20452.htm

