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România Centenară 

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț : Proiectul cultural „Maluri 

de Prut – Basarabia necunoscută“ derulat în parteneriat cu Radio România 

Chișinău. 

Proiectul „Maluri de Prut – Basarabia Necunoscută“ este finanțat de 

Ministerul Culturii și Identității Naționale. 
 

Marţi,17 octombrie 2017 

 

Lansarea proiectului „Maluri de Prut – Basarabia Necunoscută“  

Invitat special: Ion Iovcev, directorul Liceului „Lucian Blaga“ din Tiraspol – va susține 

dezbaterea-dialog „Școlile românești din stânga Nistrului – identitate la limita 

supraviețuirii“.  

http://www.bibgtkneamt.ro/component/k2/item/524-maluri-de-prut-basarabia-necunoscuta 

(foto+video) 

 

Miercuri, 1 noiembrie 2017 

 

„Maluri de Prut – Basarabia Necunoscută“, a doua dezbatere-dialog 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/529-%E2%80%9Emaluri-de-prut-

%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C-a-doua-dezbatere-dialog 

 

 

Pe urmele deportaților din Basarabia 

 

Octavian Țîcu, al doilea invitat de onoare al proiectului „Maluri de Prut – Basarabia 

Necunoscută“ de la Biblioteca Județeană 

Tema dezbaterii: „O identitate în transformare: românii dintre Irkutsk și Krasnoiarsk“ 

Invitat special: Octavian Țîcu – cercetător-coordonator la Institutul de Istorie al Academiei 

de Științe a Moldovei, fost ministru al tineretului și sportului. Inițiator al „Expedițiilor 

memoriei“ 

 

Istoricul Octavian Țîcu, fost ministru al tineretului și sportului în Republica Moldova, este cel 

de-al doilea invitat special al proiectului „Maluri de Prut – Basarabia Necunoscută“, 

organizat în preambulul Centenarul Unirii de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, 

în parteneriat cu Radio România Chișinău, prin corespondentul Ina Guțu. 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/531-pe-urmele-deporta%C8%9Bilor-din-

basarabia 

(foto+video) 

 

Miercuri, 29 noiembrie 2017 

 

Foametea organizată de regimul sovietic în '46-'47 

 

Tema dezbaterii: “Foametea organizată de regimul sovietic în '46-'47” 

Invitat special: Mariana Țăranu, istoric 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/541-foametea-organizat%C4%83-de-

regimul-sovietic-%C3%AEn-46-47 

(foto+video) 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/component/k2/item/524-maluri-de-prut-basarabia-necunoscuta
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/529-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C-a-doua-dezbatere-dialog
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/529-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C-a-doua-dezbatere-dialog
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/531-pe-urmele-deporta%C8%9Bilor-din-basarabia
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/531-pe-urmele-deporta%C8%9Bilor-din-basarabia
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/541-foametea-organizat%C4%83-de-regimul-sovietic-%C3%AEn-46-47
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/541-foametea-organizat%C4%83-de-regimul-sovietic-%C3%AEn-46-47
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Marţi, 5 decembrie 2017 

 

Ion Negrei, noul invitat special al proiectului „Maluri de Prut – Basarabia Necunoscută“ 

 

Tema dezbaterii: „Un secol de la Marea Unire. Basarabia în căutarea identității 

naționale“ la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ 

Invitat special: Ion Negrei, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie al Academiei 

de Științe a Moldovei, vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova 

  

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/543-ion-negrei-noul-invitat-special-al-

proiectului-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-

necunoscut%C4%83%E2%80%9C 

(foto+video) 

 

Luni, 15 ianuarie 2018 

 

168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu 

 

Tema dezbaterii: „Eminescu și Basarabia“ 

Invitat special: Vlad Pohilă, scriitor, publicist, traducător, redactor de carte și unul dintre 

cei mai importanți lingviști din Republica Moldova 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/552-168-de-ani-de-la-na%C8%99terea-

poetului-mihai-eminescu 

(foto+video) 

 

Vineri,16 februarie 2018 

 

O nouă ediţie „Maluri de Prut – Basarabia necunoscută“, în prezenţa secretarului de stat 

Veaceslav Şaramet, la Biblioteca Judeţeană 

 

* Dezbaterea „Mişcarea de eliberare naţională în Basarabia – istoria zbuciumată a 

revenirii la valorile strămoşeşti în stânga Prutului“ va fi centrată pe evocarea 

personalităţii lui Grigore Vieru 

* Secretarul de stat din Ministerul pentru Românii de Pretutindeni Veaceslav Şaramet va 

susţine un workshop cu tema „Oportunităţi de finanţare prin Ministerul pentru Românii 

de Pretutindeni“ 

Invitați speciali: Nicolae Negru – scriitor și analist politic, membru al Uniunii 

Jurnaliștilor din Republica Moldova, al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Uniunii 

Scriitorilor din România, participant la Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia – și 

regizoarea Leontina Vatamanu 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/558-o-nou%C4%83-edi%C5%A3ie-

%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C 

(foto+video) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/543-ion-negrei-noul-invitat-special-al-proiectului-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/543-ion-negrei-noul-invitat-special-al-proiectului-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/543-ion-negrei-noul-invitat-special-al-proiectului-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/552-168-de-ani-de-la-na%C8%99terea-poetului-mihai-eminescu
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/552-168-de-ani-de-la-na%C8%99terea-poetului-mihai-eminescu
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/558-o-nou%C4%83-edi%C5%A3ie-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/558-o-nou%C4%83-edi%C5%A3ie-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
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Vineri, 30 martie 2018 

 

O nouă dezbatere „Maluri de Prut – Basarabia necunoscută“ 

 

Sub genericul „Vladimir Beșleagă - chipul uman al Basarabiei. O sută de ani de la 

împlinirea idealului național“, evenimentul își propune să aducă în atenția publicului 

nemțean, prin intermediul operei și personalității scriitorului Vladimir Beșleagă, aspecte 

istorice și culturale importante care au marcat viața locuitorilor din stânga Prutului, inclusiv 

Transnistria, în ultimul veac. 

Invitat special: Vladimir Beșleagă, scriitor 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/572-o-nou%C4%83-dezbatere-

%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C 

(foto+video) 

 

Luni, 23 aprilie 2018 

 

Supraviețuirea literaturii române în stânga Prutului în perioada sovietică 

 

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț este gazda unui nou eveniment în cadrul 

proiectului cultural „Maluri de Prut – Basarabia necunoscută“, derulat în parteneriat cu Radio 

România Chișinău, chiar în Ziua Bibliotecarului și Ziua Internațională a Cărții și a 

Drepturilor de Autor.  

Tema dezbaterii din această ediție este „Supraviețuirea literaturii române în stânga 

Prutului în perioada sovietică“. 

Invitați speciali: Ana Bantoș, critic și istoric literar, conferențiar universitar, doctor habilitat 

în filologie, și Alexandru Bantoș, publicist editor, redactor-șef al revistei de știință și cultură 

„Limba Română“, director al Casei Limbii Române „Nichita Stănescu“ din Chișinău. 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/576-supravie%C8%9Buirea-literaturi-

rom%C3%A2ne-%C3%AEn-st%C3%A2nga-prutului-%C3%AEn-perioada-

sovietic%C4%83 

(foto+video) 

 

29 iunie 2018 

 

O nouă ediție „Maluri de Prut – Basarabia Necunoscută“ 

 

Tema dezbaterii:  „A fi una cu limba sau despre limbă și identitate în Republica 

Moldova“ 

Invitat special: cercetătoarea Tamara Cărăuș, autoarea mai multor volume în care abordează 

problemele identității basarabenilor, cele legate de limba vorbită în stânga Prutului . 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/590-o-nou%C4%83-edi%C8%9Bie-

%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C 

(foto+video) 

 

 

 

 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/572-o-nou%C4%83-dezbatere-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/572-o-nou%C4%83-dezbatere-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/576-supravie%C8%9Buirea-literaturi-rom%C3%A2ne-%C3%AEn-st%C3%A2nga-prutului-%C3%AEn-perioada-sovietic%C4%83
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/576-supravie%C8%9Buirea-literaturi-rom%C3%A2ne-%C3%AEn-st%C3%A2nga-prutului-%C3%AEn-perioada-sovietic%C4%83
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/576-supravie%C8%9Buirea-literaturi-rom%C3%A2ne-%C3%AEn-st%C3%A2nga-prutului-%C3%AEn-perioada-sovietic%C4%83
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/590-o-nou%C4%83-edi%C8%9Bie-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/590-o-nou%C4%83-edi%C8%9Bie-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
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2 august 2018 

 

O nouă ediție „Maluri de Prut – Basarabia Necunoscută“: „O sută de ani de istorie a teatrului 

basarabean“ 

 

Tema dezbaterii: „O sută de ani de istorie a teatrului basarabean“ 

Invitat special: Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu“ din Chișinău. 

Petru Hadârcă este inițiatorul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, ajuns anul acesta la 

cea de-a patra ediție, proiect cultural de anvergură în care 12 teatre naționale din România și 

Republica Moldova își prezintă spectacolele pe ambele maluri ale Prutului. 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/595-o-nou%C4%83-edi%C8%9Bie-

%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C-

%E2%80%9Eo-sut%C4%83-de-ani-de-istorie-a-teatrului-basarabean%E2%80%9C 

(foto+video) 

 

20 august 2018 

 

Mircea Eșanu, invitatul special al noii ediții „Basarabia necunoscută“ 

 

Tema dezbaterii: „România, principalul susținător al Republicii Moldova. Repararea 

grădinițelor, mai mult decât un gest de bună vecinătate“ 
Invitat special: Mircea Eșanu, directorul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, 

instituție care gestionează grantul de 26 de milioane de euro oferit de România pentru lucrări 

de reparare și construire a sute de instituții preșcolare din Republicii Moldova. Mircea Eșanu 

va vorbi despre rezultatele implementării „Programului de asistență tehnică și financiară 

acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova“ 

începând cu anul 2014. 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/598-mircea-e%C8%99anu-invitatul-

special-al-noii-edi%C8%9Bii-%E2%80%9Ebasarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C 

(foto+video) 

 

13 septembrie 2018 

 

Conferinţa „Politici represive şi de genocid în teritoriile dintre Nistru şi Prut“ 

 

Tema dezbaterii: „Politici represive şi de genocid, instrumentate de regimul sovietic de 

ocupaţie în teritoriile dintre Nistru şi Prut în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1991“. 
Invitat special: Ion Varta, director general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii 

Moldova 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/603-conferin%C5%A3a-

%E2%80%9Epolitici-represive-%C5%9Fi-de-genocid-%C3%AEn-teritoriile-dintre-nistru-

%C5%9Fi-prut%E2%80%9C 

(foto+video) 

 

 

 

 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/595-o-nou%C4%83-edi%C8%9Bie-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C-%E2%80%9Eo-sut%C4%83-de-ani-de-istorie-a-teatrului-basarabean%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/595-o-nou%C4%83-edi%C8%9Bie-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C-%E2%80%9Eo-sut%C4%83-de-ani-de-istorie-a-teatrului-basarabean%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/595-o-nou%C4%83-edi%C8%9Bie-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C-%E2%80%9Eo-sut%C4%83-de-ani-de-istorie-a-teatrului-basarabean%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/598-mircea-e%C8%99anu-invitatul-special-al-noii-edi%C8%9Bii-%E2%80%9Ebasarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/598-mircea-e%C8%99anu-invitatul-special-al-noii-edi%C8%9Bii-%E2%80%9Ebasarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/603-conferin%C5%A3a-%E2%80%9Epolitici-represive-%C5%9Fi-de-genocid-%C3%AEn-teritoriile-dintre-nistru-%C5%9Fi-prut%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/603-conferin%C5%A3a-%E2%80%9Epolitici-represive-%C5%9Fi-de-genocid-%C3%AEn-teritoriile-dintre-nistru-%C5%9Fi-prut%E2%80%9C
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/603-conferin%C5%A3a-%E2%80%9Epolitici-represive-%C5%9Fi-de-genocid-%C3%AEn-teritoriile-dintre-nistru-%C5%9Fi-prut%E2%80%9C
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Vineri, 28 septembrie 2018 

 

Basarabia, văzută din perspectivă demografică 

 

Tema dezbaterii: „Impactul și particularitățile demografice ale genocidului sovietic“. 

Invitat special: Valeriu Sainsus, demograf, conferențiar universitar doctor la Academia 

de Studii Economice din Moldova.  

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/612-basarabia-v%C4%83zut%C4%83-

din-perspectiv%C4%83-demografic%C4%83 

(foto+video) 

 

Vineri, 5 octombrie 2018 

 

„Basarabeanul bruiat de KGB“, conferință-dezbatere 

 

Tema dezbaterii: „Basarabeanul bruiat de KGB“ 

 Invitat special: Sergiu Musteață, istoric din Republica Moldova, profesor universitar și 

conducător de doctorat în cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice 

de Stat „Ion Creangă“ din Chișinău. Este doctor în istorie al Universității „Al.I. Cuza“ din 

Iași, abilitat în științe istorice a Universității „Ovidius“ din Constanța și conducător de 

doctorate la Universitatea „Valahia“ din Târgoviște. A fost decan al Facultății de Istorie și 

Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă“ din Chișinău (2012-2016). 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/614-basarabeanul_bruiat_de_kgb 

(foto+video) 

 

 

Marţi, 13 noiembrie 2018 

 

Drumul Unirii trece prin județul Neamț 

 

Tema dezbaterii: Ion Mărgineanu, care poposește la Piatra-Neamț în drumul pe jos spre 

Alba Iulia 

Invitat special: La 78 de ani, Ion Mărgineanu, fost deputat în primul Parlament al 

Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Independență și militant pentru revenirea la 

adevărul istoric în stânga Prutului, străbate pe jos 600 de km, de la Bălți la Alba Iulia, pentru 

a spune tuturor că basarabenii își doresc Unirea. 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/621-drumul-unirii-trece-prin-

jude%C8%9Bul-neam%C8%9B 

(foto+video) 

 

 

Vineri, 16 noiembrie 2018 

 

„Basarabia, de la anexare la Unire“ și „Relațiile româno-URSS și problema Basarabiei“, 

la bibliotecile Județeană și Bicaz 

 

Tema dezbaterii: „Basarabia, de la anexare la Unire“ și „Relațiile româno-URSS și 

problema Basarabiei“ 

Invitaţi speciali: istoricii Gheorghe Negru și Elena Negru 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/612-basarabia-v%C4%83zut%C4%83-din-perspectiv%C4%83-demografic%C4%83
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/612-basarabia-v%C4%83zut%C4%83-din-perspectiv%C4%83-demografic%C4%83
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/614-basarabeanul_bruiat_de_kgb
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/621-drumul-unirii-trece-prin-jude%C8%9Bul-neam%C8%9B
http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/621-drumul-unirii-trece-prin-jude%C8%9Bul-neam%C8%9B
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http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/623-%E2%80%9Ebasarabia-de-la-

anexare-la-unire%E2%80%9C-%C8%99i-%E2%80%9Erela%C8%9Biile-rom%C3%A2no-

urss-%C8%99i-problema-basarabiei%E2%80%9C-la-bibliotecile-

jude%C8%9Bean%C4%83-%C8%99i-bicaz 

(foto+video) 

 

joi, 6 decembrie 2018 

 

O nouă conferință-dezbatere „Maluri de Prut – Basarabia necunoscută“ 

 

Tema dezbaterii: „Marea Unire și aportul orheienilor în făurirea Statului Unitar Român“ 

Invitaţi speciali: istoricii Andrei Calcea și Vasile Cocarcea 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/629-o-nou%C4%83-

conferin%C8%9B%C4%83-dezbatere-%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-

necunoscut%C4%83%E2%80%9C 

 

(foto+video) 

 

vineri, 14 decembrie 2018 

 

Proiecția documentarului „Marea Unire în oglinda Prutului“ 

 

În cadrul proiectului cultural „Maluri de Prut – Basarabia necunoscută“, vineri, 14 

decembrie, începând cu ora 12:30, în Sala Info-Club 2, a avut loc proiecția filmului 

documentar „Marea Unire în oglinda Prutului“. 

Filmul este realizat de regizoarea basarabeană Violeta Gorgos și prezintă drama 

românilor rămăși dincolo de hotarele Țării. Filmul a fost  prezentat în prezența autoarei. 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/636-proiec%C8%9Bia-documentarului-

%E2%80%9Emarea-unire-%C3%AEn-oglinda-prutului%E2%80%9C 

 

luni, 17 decembrie 2018 

 

Gala Proiectului „Maluri de Prut – Basarabia necunoscută“ 

 

*Conferința-dezbatere „1918 în conștiința națională. Basarabia – prima provincie care s-a 

unit cu România. Rolul Sfatului Țării“. 

*Lansarea celor două volum ale cărții „Maluri de Prut“, o antologie de texte care dezvoltă 

temele abordate în cadrul conferințelor-dezbatere din timpul proiectului. 

 

 Invitați speciali: istoricii Elena Negru, Gheorghe Negru, Ion Negrei, Sergiu Musteață, 

Mariana Țăranu, Octavian Țîcu, Vlad Țurcanu, demograful Valeriu Sainsus, directorul 

Liceului „Lucian Blaga“ din Tiraspol – Ion Iovcev, omul de cultură Vlad Pohilă, Ion 

Mărgineanu, Violeta Gorgos, precum și, din partea partenerului Radio România Chișinău, 

jurnalista Ina Guțu, redactorul șef Cornel Rusnac și editorul Vasile State. 

 

http://www.bibgtkneamt.ro/recent-solutions/item/640-gala-proiectului-

%E2%80%9Emaluri-de-prut-%E2%80%93-basarabia-necunoscut%C4%83%E2%80%9C 

 

(foto+video) 
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