Buletin informativ al bibliotecii municipale B. P. Hasdeu

Pe 17 iulie curent, Chișinăul marchează 584 de ani de la prima atestare documentară. Cu acest prilej, Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu” organizează diverse activități cu genericul „Te salut, Chișinău”. Evenimentele se vor desfășura prin intermediul
virtualului, ținându-se cont de situația pandemică, și vor cuprinde o agendă variată și interesantă.

Din bogatul evantai al activităților menționăm:

09:00 – Aici s-a început orașul, felicitare pe blogul Chisinau, orasul meu;
09:00 – Chișinăul interbelic, expoziție de fotograﬁi din colecții particulare, la rondul din preajma monumentului lui Ștefan
cel Mare și Sfânt;
9.00 – 17.00 – Cât de bine cunoaștem orașul nostru?, concurs de erudiție, care poate ﬁ urmărit pe pagina web a
Bibliotecii Municipale www.hasdeu.md. Biblioteca va acorda premii pentru câștigători.

10:00 – Călători străini despre Chișinău. De la origini până în 1812, conferință publică difuzată pe canalul Youtube al
Bibliotecii Municipale, susținută de prof. dr. hab. în ﬁlologie, Aliona Grati, care va invita chișinăuienii să cunoască istoria
or. Chișinău din perspectivă literară și culturală;
12:00 – Citim Chișinăul!, maraton literar cu participarea utilizatorilor rețelei de biblioteci-ﬁliale care vor citi versuri și
fragmente de proză din antologia Chișinăul în literatură, publicație a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, difuzat pe
canalul Youtube al Bibliotecii Municipale
17:30 – Oazele de liniște ale Chișinăului, tur cu bicicleta prin cele mai pitorești locuri ale Chișinăului cu scriitorul Dumitru
Crudu, care promite un interesant itinerar ce include: Lacul Valea Morilor, Pădurea de la Telecentru, dealurile cu vii din
Durlești, Pădurea din Durlești, Dealul de la Buiucani.

Pe parcursul zilei chișinăuienii vor mai putea asculta în troleibuze înregistrarea audio 100+ fapte interesante despre
Chișinăuîn lectura actriței Ludmila Gheorghiță și admira pe pagina www.hasdeu.md expoziția Chișinăul delicios, care include
cca 50 de produse cu denumirea „Chișinău”: mezeluri, băuturi, produse de paniﬁcație, dulciuri ş.a.

De asemenea, locuitorii din sectoarele capitalei vor avea în vizor mai multe activități propuse de ﬁlialele respective ale
Bibliotecii Municipale: concursuri online, expoziții virtuale, eseu în imagini, digest de materiale despre originile Chișinăului,
recital de poezie, lectură ghidată prin joc, întâlniri cu personalități (online), dezbatere publică, prezentări de carte și alte acțiuni
menite să aducă în prim-plan istoria și personalitățile Chișinăului, precum și Chișinăul de altădată: amintiri, comunicări
video, transmise live pe rețeaua socială Facebook a Bibliotecii Municipale cu participarea istoricului și cercetătorului Iurie
Colesnic, pictorului și fotografului Iurie Răileanu, istoricului Alexandru Ganenco, maestrului-coregraf Antip Țarălungă și
publicistului Tudor Țopa, care vor împărtăși despre istoria, arhitectura, arta or. Chișinău.

Vă reamintim, prieteni, că în conformitate cu datele inserate în cronici, numele de Chișinău a fost menționat
pentru prima dată într-un hrisov întocmit pe 17 iulie 1436 la Vaslui. Este vorba de o Carte Domnească de Întăritură.
Prin acest act, domnii Țării Moldovei, Ilie și Ștefan, i-au dat și i-au întărit lui Oancea-logofăt, pentru credincioasă slujbă, mai
multe sate pe Răut, Ichel și Bâc, între care Procopinți, Macicăuți și Cozarăuți. În document se precizează printre altele unele
repere de stabilire a hotarelor de moșie „...și la Bâc, de cealaltă parte, pe valea ce cade în dreptul Cheșenăului lui Acbaș, la
izvorul unde este Seliștea Tătărească în dreptul păduricii”.

Pentru informații mai detaliate urmăriți pagina web a BM „B.P. Hasdeu” și blogul Chișinău, orașul meu.

