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THE ROLE OF THE „HRISTO BOTEV” LIBRARY IN THE HISTORY AND CULTURE RE-
SEARCH OF BULGARIANS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Abstract: Over the years, the Bulgarian Library „Hristo Botev” carries out various activi-
ties that are meant to highlight unknown data about ethnic Bulgarians in the Republic of Moldo-
va. These activities (symposia, scientific conferences, round tables) are concentrated within the 
„Българско огнище” service (Bulgarian hearth), carried out by the library employees: Olărescu 
Angela, Barabaș Larisa and Cîssa Lidia. The research is focused on three directions: research of 
the culture, of history and of biographies of prominent personalities. The first direction – Cultural 
research, aims to highlight the traditions and calendar customs of Bessarabian Bulgarians. The 
customs are demonstrated by the Bulgarian Ethnofolkloric Ensemble „Въгленче”, which carries 
out its activities in the framework of the „Hristo Botev” Library. The second direction – History re-
search, aims to capitalize on the events held in our country and Bulgaria, in which the Bessara-
bian Bulgarians participated. A rich collection of phototypical newspapers from the nineteenth 
century, brought from Bulgaria, is used as a source of research,  and, of course, collections of 
documents and chrestomathy in Bulgarian. The research results are discussed and approved 
during various conferences and round tables where the employees of the „Hristo Botev” Library 
participate. Scientific materials are also published in specialized journals. The third direction - Re-
searching biographies, aims to highlight the unknown biographies of Bulgarians, who have had a 
contribution to the cultural development of our country. In this sense, we have managed to study 
a certain number of biographies in recent years: Nina Ischimji, the translator and editor, Teodor 
Nencev, the poet, Petru Nedov, the scientist, etc. The „Hristo Botev” Library has become one of 
the research centers in the field of Bulgarian studies in the Republic of Moldova. 
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În anul 1992, printr-un proiect „Servicii de bibliotecă pentru minorităţile naţionale” im-
plementat de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” în parteneriat cu Primăria Municipiu-
lui Chişinău, la 3 martie (Ziua Naţională a Bulgariei) a fost fondată Biblioteca de cultu-
ră şi literatură bulgară „Hristo Botev”. Aceasta instituție publică poartă numele ilustrului 
poet, şi erou naţional al Bulgariei – Hristo Botev (1848–1876). 

Biblioteca „Hristo Botev”, filiala Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, specializată și 
destinată etnicilor bulgari din Chișinău, are responsabilități în ceea ce privește promo-
varea valorilor acestora: istorie, personalități, tradiții, obiceiuri, evenimente etc. Dez-
voltă parteneriate cu Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova, Soci-
etatea Bulgară „Възраждане”, Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Educați-
ei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei. Relațiile 
de colaborare și cooperare sunt opțiuni de succes în realizarea strategiei de dezvoltare.

Pe parcursul anilor, la Biblioteca bulgară „Hristo Botev” se desfășoară diferite activi-
tăți care sunt menite să scoată în evidență date necunoscute despre etnicii bulgari din 
Republica Moldova. Aceste activități (simpozioane, conferințe științifice, mese rotunde) 
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sunt concentrate în cadrul Serviciului „Българско огнище” (Vatra bulgărească), unde 
activează angajații bibliotecii: Olărescu Angela, Barabaș Larisa și Cîssa Lidia. Cerce-
tările sunt axate pe trei direcții: Cercetarea culturii, istoriei și biografiilor personalități-
lor marcante. 

Prima direcție – Cercetarea culturii, are ca scop scoaterea în evidență a tradițiilor și 
obiceiurilor calendaristice ale bulgarilor basarabeni. Obiceiurile în practică sunt arătate 
de către Ansamblul Etnofolcloric bulgar „Въгленче” care activează pe lângă Biblioteca 
„Hristo Botev”. Activitățile desfășurate acoperă necesitatea de cunoaștere de către 
utilizatorii bibliotecii a sărbătorilor naționale și tradiționale bulgărești: Babinden, Baba 
Marta, Lazarovden (Săptămâna Floriilor), Velikden (Paștele), Bîdni Vecer (Crăciunul) 
ș.a. Sărbătorile scot în evidență inegalabilul colorit specific naţional, cântecul și dansul 
caracteristice diverselor zone folclorice din Bulgaria1. 

Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче” asistă, complementează efortul bibliotecii și 
ajută membrii clubului, de visu, să trăiască experiența multor momente memorabile, prin 
care participanții ședințelor se identifică cu rădăcinile, cu folclorul, datinile, simbolistica 
istorică a bulgarilor. 

Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче”, în frunte cu conducător artistic Ana Pagur timp 
de mai mulţi ani duce faima bulgarilor basarabeni peste hotarele țării. Este laureat al 
multor premii şi diplome a diferitor concursuri muzicale, inclusiv Premiul I la Etnofestiva-
lului Internaţional de la Varna „Dobrudga cântă şi dansează” (Bulgaria, 1997); Diplomă 
de Onoare din partea Ministerului Culturii al Republicii Bulgaria în dezvoltarea şi popu-
larizarea culturii bulgare în străinătate (2004) și multe alte certificate de recunoaștere. 
În anul 2018, în ziua în care pretutindeni se desfăşura Festivalul Internațional „Trandafi-
rii Bulgariei”, unde A. Pagur a primit medalia de onoare „Ivan Vazov” din partea Agenției 
de Stat „Bulgarii din străinătate” pentru mulți ani de activități creative și educative. An-
samblul Etnofolcloric participă la toate evenimentele culturale şi activităţile republicane, 
adesea sunt invitaţi în turneele din Ucraina şi Bulgaria2.

Trebuie să remarcăm că tradiţiile, obiceiurile şi folclorul bulgar sunt promovate şi în 
cadrul Serviciului „Studiem limba bulgară”. Biblioteca „Hristo Botev” este unica în ţară 
care, în parteneriat cu Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova, ofe-
ră Serviciul „Studiem limba bulgară” (gratuit), unde utilizatorii studiază limba şi literatura 
bulgară, iau cunoştinţă de istoria, cultura, geografia şi folclorul Bulgariei. Utilizatorii ser-
viciului frecventează orele de limbă bulgară în zilele de sâmbătă şi duminică ale săp-
tămânii pe parcursul anului de studiu (15 septembrie – 31 mai), orele de limbă bulgară 
sunt frecventate de utilizatori de diferite vârste şi etnie.

A doua direcție – Cercetarea istoriei, are ca scop valorificarea evenimentelor des-
fășurate pe teritoriul țării noastre și Bulgariei la care au participat bulgarii basara-
beni. Ca sursă de cercetare este folosită o colecție bogată de ziare fototipice cum ar fi 
„Български глас”, „Цариградски вестник”, „Независимост”, „Свобода” din secolul al 
XIX-lea, aduse din Bulgaria, dar și colecții de documente și crestomații în limba bulga-
ră. Rezultatele cercetărilor se aprobă la diferite conferințe și mese rotunde unde partici-
pă angajații Bibliotecii „Hristo Botev”. În revistele de specialitate din țară și de peste ho-

1 A. Olărescu. Decada „Chișinău, orașul meu” la Biblioteca „Hristo Botev” [online] [citat 19 iunie 
2020]. În: www.bibliocity.blogspot.com/2016/10/decada-chisinau-orasul-meu-la-filiala.html; L. Cîssa. 
Festivalul colindelor al bulgarilor basarabeni [online] [citat 19 iunie 2020]. În: www.bibliocity.blogspot.
com/2019/12/festivalul-colindelor-al-bulgarilor.html; L. Barabaş. Бабинден – национальный праздник 
[online]. În: www.bibliobotev.wordpress.com/2019/01/23/%d  (vizitat 19.06.2020).

2 Д. Йорданова. Да живееш с топлината на България и винаги да я наричаш дом... [online] În: 
www.bulgarkamagazine.com/да-живееш-с-топлината-на-българия-ивин/?fbclid (vizitat 12.06.2020). 



215V. ETNOLOGIE: PROBLEME GENERALE ŞI ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE

tare sunt publicate și materiale științifice. În revista Magazin Bibliologic, editată de Bibli-
oteca Națională a Republicii Moldova, în numărul 1–2 din anul curent este publicat ar-
ticolul Poetul de origine bulgară Teodor Nencev pe paginile revistei „Viața Basarabiei”3. 
În revista Biblioteca, editată de Biblioteca Naţională „Sfinţii Kiril şi Metodiu” din Bulgaria 
sub patronatul Ministerului Culturii din Republica Bulgaria, în numărul din luna septem-
brie 2019 a apărut articolul Biblioteca „Hristo Botev” – prima bibliotecă bulgară din Chi-
şinău (Библиотека „Христо Ботев” – българската библиотека в Кишинев)4. În 
revista de specialitate BiblioPolis şi BiblioCity ale Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” 
sunt incluse articole şi ale colaboratorilor bibliotecii noastre despre desfăşurarea confe-
rinţelor ştiinţifice, mese rotunde, lecții publice în incinta bibliotecii, ca: Conferinţa ştiinţi-
fico-practică: „Hristo Botev – geniul epocii sale”; Conferinţa ştiinţifico-practică Patrimo-
niul istorico-cultural al fraţilor Kiril şi Metodiu; Премьера книги „Брод през годините” 
(„Вброд через годы”); Două cărţi de valoare în limba bulgară ; Bulgarii în istoria Chişi-
năului; Personalităţi bulgare şi locuri de memorie în Republica Moldova ş. a.5

A treia direcție – Cercetarea biografiilor, are drept menire scoaterea în evidență a 
biografiilor necunoscute ale bulgarilor care au un anumit aport în dezvoltarea culturală 
a țării noastre. Biblioteca „Hristo Botev” organizează anual diferite conferințe, mese 
rotunde, prezentări, întâlniri ale căror temă este biografia unor renumiți oameni, care 
au devenit personalități legendare și au intrat cu fermitate în istoria țării și chiar a lumii. 
Alături de eroii din trecut, noi acordăm un loc demn şi vieții şi activităţii unor contemporani 
de ai noștri merituoşi. Menţionăm, că am editat Biobibliografia „Am ce pierde – trăiesc!”6 
dedicată poetului bulgar basarabean Gheorghi Barbarov, lansarea căreia a avut loc în 
data de 7 martie 2019, de Ziua Bibliotecii „Hristo Botev”. Această biobibliografie dez-
văluie pe larg cititorilor creaţia literară a lui Gheorghi Barbarov, prezentând diversitatea 
genurilor literare şi, totodată, relatând activitatea social-culturală de succes a poetului. 
Materialul selectat este publicat în trei limbi – bulgară, română şi rusă. Este plasat în 
ordinea alfabetică conform limbii scrise, iar la cărţile poetului sunt date scurte adnotări, 
căci în mare parte autorul a scris în limba maternă. Biobibliografia „Am ce pierde – tră-
iesc!” conţine articole critico-literare, care dezvăluie profund originalitatea şi caracterul 
multilateral al talentului literar al lui Gheorghi Barbarov. 

În fiecare an, numărul lucrărilor istoricilor noștri ce ţin de studiul biografiilor este în 
creștere, a căror muncă fructuoasă și vastă în viața neobișnuită, în contextul timpului 
său, cu greu poate fi estimată. În ultimii ani am reușit să studiem biografiile: traducătoa-
rei și redactoarei Nina Ischimji, poetului Teodor Nencev, savantului Petru Nedov, acade-
micianului Alexandr Teodorov-Balan, savantului Constantin Poglubco etc. 

3 A. Olărescu. Poetul de origine bulgară Teodor Nencev pe paginile revistei „Viaţa Basarabiei”. În: 
Magazin Bibliologic. 2020, nr. 1-2, p. 76-79.

4 А. Олареску. Библиотека „Христо Ботев” – българската библиотека в Кишинев. În: 
Библиотека: Списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна 
история. София, 2019, бр. 4, с. 39-43.

5 A. Olărescu. Conferinţa ştiinţifico-practică „Hristo Botev – geniul epocii sale”. În: BiblioPolis, 2018. 
Vol. 68, p. 84-87; A. Olărescu. Conferinţa ştiinţifico-practică Patrimoniul istorico-cultural al Fraţilor 
Chiril şi Metodiu. În: BiblioPolis, 2018. Vol. 69, p. 123-126; L. Barabaş. Премьера книги „Брод пред 
годините” („Вброд через годы”). În: www.bibliocity.blogspot.com/2018/05/blog-post.html; L. Cîssa. 
Două cărţi de valoare în limba bulgară. În: BiblioPolis, 2017. Vol. 67, p. 149-151; A. Olărescu. Bulgarii 
în istoria Chişinăului. În: BiblioPolis, 2018. Vol. 71, p. 160-166; A. Olărescu. Personalităţi bulgare şi 
locuri de memorie în Republica Moldova. În: Revista de Etnologie şi Culturologie. Chişinău, 2017. Vol. 
XXII, p. 133-135.

6 Е. Швидченко. Читaлището „Христо Ботев” издава библиографичен указател 
на творчеството на бесарабския поет Георги Барбаров [online]. În: www.svetlina.
online/?p=1663&fbelid=IwAR2k (vizitat 22.06.2020).
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Remarcăm, că creația poetului de origine bulgară din Basarabia în perioada interbe-
lică, Teodor Nencev, a fost cercetată și documentată în cadrul mesei rotunde (Viaţa şi 
activitatea poetului Teodor Nencev )7. 

Despre viaţa şi activitatea literară a poetului bulgar Teodor Nencev cu amănunte 
ne-a vorbit dr. în istorie Ivan Duminica. Dr. în istorie Ivan Zabunov a informat publicul 
prezent cu privire la perioada politică şi istorică din acele timpuri, care i-a influenţat în 
mod tragic soarta poetului. Iar profesoara L. Jacotă a istorisit despre particularităţile 
lirice ale poetului bulgar care scria în limba română. 

În continuare voi evidenţia semnificaţia personalităţii savantului Petru Nedov8 în 
mediul bulgar. În cadrul mesei rotunde Profesorul Petru Nedov – savantul şi patriarhul 
renaşterii naţionale a bulgarilor basarabeni9, dedicate celor 90 de ani de la naşterea sa-
vantului, participanţii s-au destăinuit cu amintiri despre biografia şi activitatea lui  P. Ne-
dov. Scopul acestui eviniment ştiinţific a fost, evidenţierea principalelor perioade din 
viaţa şi activitatea doctorului habilitat în biologie Petru Nedov. Dr. habilitat Nicolai Cer-
vencov a menţionat despre faptul cum P. Nedov a scris scrisoarea adresată lui I. Stalin 
(conducătorul URSS), în care a cerut deschiderea şcolilor naţionale cu predare în lim-
ba maternă în localităţile bulgare, ce s-a şi îndeplinit. A confirmat, că în satul natal al lui 
P. Nedov o stradă a fost denumită în numele biologului moldovean. Dr. în istorie, Ivan 
Zabunov a relatat despre participarea lui P. Nedov la mişcarea naţională a bulgarilor din 
Republica Moldova, caracterizându-l, ca „luptător pentru drepturile bulgarilor basara-
beni”. Cum la sfârşitul anilor 80 – începutul anilor 90 ai secolului trecut, el participă activ 
la crearea şi activitatea Societăţii Bulgare „Възраждане” şi Societăţii Ştiinţifice a Bulga-
riştilor din Republica Moldova. În discursul lui Alexandru Kiskin (prietenul familiei lui Pe-
tru Nedov) am aflat despre vinoteca bogată a lui Petru Nedov care impresiona toţi oas-
peţi care îl vizitau acasă pe savant. Au fost mulţi vorbitori din cei prezenţi, care pe par-
cursul anilor au comunicat, colaborat şi prietenit cu P. Nedov. Fiecare participant la ac-
tivitatea dată a primit material promoțional cu informaţii privind biografia, lucrările ştiinţi-
fice ale lui Petru Nedov şi memoriile colegilor săi (N. Cervencov, Iv. Grec, Iv. Zabunov) 
referitor la activitatea profesională a savantului.

Un aport remarcabil în domeniul ştiinţific a depus academicianul Alexandr Teodo-
rov-Balan10. 

Conferinţa ştiinţifică Academicianul Alexandr Teodorov-Balan – renumit cercetător 
bulgar basarabean11, dedicată aniversării a 160 ani de la naştere, desfăşurată în colabo-
rare cu Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova şi Societatea Bulga-
ră „Възраждане” în incinta Bibliotecii „Hristo Botev”, discutând despre cercetările renu-

7 L. Barabaş. Малоизвестные факты из жизнедеятельности бессарабского поэта Теодора 
Ненчева. În: BiblioPolis, 2018. Vol. 71, nr. 4, p. 107-110.

8 М. Станчев.  Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. T. 2. Харьков: 
ИПП  „Контраст”, 2016, c. 344-345. 

9 Iv. Duminica, A. Olărescu. Manifestările ştiinţifice organizate în anul 2017 de Societatea Ştiinţifică 
a  Bulgariştilor din Republica Moldova [despre desfăşarea mesei rotunde „Profesorul Piotr Nedov – 
savantul şi  patriarhul renaşterii naţionale a bulgarilor basarabeni” în cadrul Bibliotecii bulgare „Hristo 
Botev”]. În: Revista de  Etnologie şi Culturologie. Chişinău, 2017. Vol. XXII, p. 132-134.

10 М. Станчев. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. T. 2. Харьков: 
ИПП „Контраст”, 2016, c. 476-477. 

11 И. Богоева. В Кишинев се проведе научно-практическа конференция „Академик Александър 
Теодоров-Балан – известен български учен от бесарабски происход” [online]. În: www.bta.bg/bg/c/
MI/id/2096572 (vizitat 19.06.2020); L. Barabaş. Академик Александр Теодоров-Балан – выдающийся 
ученый Болгарии [online]. În: www.bibliobotev.wordpress.com/2019/11/01/%d0%b0%d0%ba%d0% 
(vizitat 22.06.2020). 
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mite în domeniul ştiinţific a academicianului. Dr. habilitat N. Cervencov, în comunicarea 
sa a vorbit despre contribuția colosală a savantului la știința și cultura bulgară și mon-
dială. Dr. în istorie Ivan Duminica ne-a dezvăluit în detalii actele reprezentanților proe-
minenți ai acestei familii nobile. Dr. în filologie Nadejda Cara ne-a caracterizat volumul 
„Александр Теодоров-Балан о себе” (Alexandr Teodorov-Balan despre sine), confir-
mând că conține date biografice interesante, uneori puțin cunoscute din viața unui om 
de știință, povestite de el însuși într-o carte cu același nume, al cărei singur exemplar 
se află pe raftul Bibliotecii noastre. Fiecare prezentare a completat și a reflectat diver-
se aspecte ale activității pe mai multe părți a academicianului, ca om de știință, iar po-
vestirile despre viața sa personală au făcut posibilă pentru fiecare dintre cei prezenți să 
compună o imagine completă a soartei și a drumului creativ pentru aproape un secol al 
acestei persoane minunate. Contribuția sa la lingvistica și filologia bulgară este pur și 
simplu de neprețuit.

În continuare, voi menţiona activitatea unui alt savant cunoscut prin cercetările sale, 
cu referire la diferite aspecte ale relațiilor bulgaro-ruso-ucraineano-moldovenești, în a 
doua jumătate a sec. al ХIХ-lea și despre imigrările bulgarilor în Basarabia la începutul 
sec. al ХIХ-lea. Masa rotundă „Bulgaria în inima mea”)12, dedicată aniversării a 80 de 
ani de la nașterea istoricului bulgarist din Moldova, Constantin Poglubco (1936–1983)13, 
desfăşurată în incinta bibliotecii. Dr. hab., prof. Nicolai Cervencov (președintele Socie-
tății Științifice a Bulgariștilor din Republica Moldova) a vorbit despre anii de studenție a 
lui C. Poglubco și perioada activității lui ca profesor la școala din satul Ciișia, Bolgrad. 
Ca elev devotat al profesorului său, dl. N. Cervencov, în anul 1996, în or. Sofia a editat 
culegerea de studii „Bulgaria în inima mea...” (България в сърцето ми), care era de-
dicată aniversării a 60 de ani de la nașterea lui Constantin Poglubco. La rândul său dr. 
Ivan Zabunov a menționat despre relațiile sale fructuoase cu acest savant bulgar. În re-
zultatul acestei colaborări strânse, în 1980 a văzut lumina tiparului monografia satului 
Tvardița, raionul Taraclia. Despre atitudinea bună a comunității bulgare față de perso-
nalitatea lui C. Poglubco a vorbit Stepan Curtev, preşedintele Societăţii bulgare din Chi-
şinău.

Aşi vrea să evidenţiez o altă activitate de succes – Masa rotundă „Нина Искимжи – 
болгарка, влюбленная в сказку” (Nina Ischimji – o bulgăroaică îndrăgostită în poves-
te)14 și lansarea volumului „Молдавское окно в мир мировой литературы” (O fereas-
tră moldavă în lumea literaturii universale)15, autor dr. în istorie Ivan Grec, ce a avut loc 
în data de 28 februarie 2020 la Biblioteca „Hristo Botev”, în parteneriat cu Societatea 
Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova, la care au participat oameni de creație: 
scriitori, traducători, bibliotecari. Volumul dat a ieşit de sub tipar în anul 2019, fiind dedi-
cat celor 100 ani de la nașterea basarabencei bulgare Nina Ischimji, informând utiliza-
torii în detalii despre numele traducătoarei Nina Ischimji, care este puțin cunoscut sau, 
mai bine zis, necunoscut pentru generațiile noastre. Scriitorul Arcadie Suceveanu, pre-
ședintele Uniunii Scriitorilor din RM, în discursul său a comunicat că dna Ischimji e bine 

12 A. Olărescu. Zilele Scrisului și Culturii Slave la Biblioteca „Hristo Botev” [despre desfăşarea 
Mesei rotunde: În memoriam istoricului-bulgarist Constantin Poglubco (1936–1983) la Biblioteca 
„Hristo Botev”. În: www.bibliocity.blogspot.com/2016/06/zilele-scrisului-si-culturii-slave-la.html (vizitat 
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cunoscută ca un om al cărții, avea un statut de om integru și a unui specialist foarte bun, 
deoarece toată viața a lucrat ca traducător profesionist. Scriitorul Vlad Pohilă, redactor 
la revista BiblioPolis a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, a vorbit cum a pledat pentru 
includerea biografiei traducătoarei Nina Ischimji în Calendarul Naţional 2020, care se 
editează de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Autorul volumului „Молдавское 
окно в мир мировой литературы” (O fereastră moldavă în lumea literaturii universa-
le), dr. în istorie Ivan Grec ne-a destăinuit că cercetarea asupra biografiei Ninei Ischim-
ji continuă şi volumul va avea continuitate. Nadejda Cara, dr. în filologie, ne-a comuni-
cat, că Nina Ischimji de rând cu bulgarii cu demnitate prezintă limba română și limba 
rusă. Meritul familiei Ischimji este că a dat societăţii o asemenea personalitate ca Nina 
Ischimji. Moderatorul, dr. Ivan Duminica, a accentuat că în fața noastră, datorită acestei 
activităţi, a apărut imaginea mai clară a unei bulgăroaice basarabene – traducătoarea 
Nina Ischimji, care confirmă relaţiile de prietenie moldo-bulgare ce dăinuie peste ani.

Considerăm, că numai prin promovarea culturii, limbii, cărţii şi literaturii bulgare, 
prin desfăşurarea activităţilor de popularizare comună, prin interacţiunea bibliotecii cu 
organizaţii etnoculturale vom reuşi să păstrăm identitatea naţională a reprezentanţilor 
comunităţii bulgare din Republica Moldova.

Toate aceste activități desfășurate ne-au marcat activitatea profesională. Biblioteca 
are continuitate nu numai prin împrumutul de carte, dar și prin serviciile oferite, 
funcționale, întotdeauna la nivel, prin promovarea propriei imagini, ce este oferită 
tuturor utilizatorilor pe blogul și facebookul bibliotecii. În acest sens Biblioteca „Hristo 
Botev” a devenit unul dintre centrele de cercetare în domeniul bulgaristicii din Republica 
Moldova.


