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JUBILEE

NICOLAI CERVENCOV – OM AL ŞTIINŢEI

Savantul Nicolai Cervencov face parte din gale-
ria personalităților marcante de origine bulgară ale 
Chişinăului, este bine cunoscut printre oamenii de 
ştiință din Republica Moldova, deoarece toată viața 
şi-a dedicat-o studierii istoriei bulgarilor basarabeni, 
scriind şi elaborând multe lucrări, culegeri şi mono-
grafii ştiințifice. Totodată, dumnealui este şi coautor 
al multor monografii cu tematică bulgară. S-a strădu-
it să scoată în evidență date istorice, activitatea unor 
personalități ale istoriei puțin cunoscute în rândul 
bulgarilor.

Aşadar, anii trec, iar amintirile frumoase, urme-
le lăsate pe pământ rămân în memorie ca nişte vise 
realizate, scopuri împlinite. Uitându-ne în urmă, ob-
servăm  cât de util ne-am concentrat asupra activității 
zilnice, asupra evenimentelor la care am participat cu 
drag, cu cine comunicăm, lucrăm, cu cine devenim 
prieteni.

Din ianuarie 2016 am avut un alt început de drum 
al activității mele profesionale. Devenind manage-
rul Bibliotecii „Hristo Botev”, am făcut cunoştință 
cu oameni valoroşi, personalități de etnie bulgară 
plini de inspirație, ce-şi aduc aportul la dezvoltarea 
ştiinței, culturii, artei, literaturii, precum şi a imaginii 
Chişinăului. Pe parcursul activității mele personale, 
am avut norocul să-l întâlnesc şi să-l cunosc mai în-
deaproape pe dl Nicolai Cervencov, doctor habilitat 
în istorie. E un om de cultură înaltă, cu cunoştințe en-
ciclopedice, istoric de profesie. Îmi amintesc momen-
tul cum am făcut cunoştință cu dumnealui chiar în 
timpul unei activități ce se desfăşura în incinta bibli-
otecii. Dl Cervencov s-a apropiat, s-a prezentat, apoi 
mi-a spus că este bucuros că în fruntea bibliotecii e 
o doamnă tânără, frumoasă şi deşteaptă... Acest mo-
ment pozitiv mi-a insuflat mari speranțe de reuşite în 
activitatea mea profesională. Aşa şi a fost să fie. Am 
început a activa în parteneriat, organizând diferi-
te activități ştiințifice, dumnealui fiind preşedintele 
Societății Ştiințifice a Bulgariştilor din Republica 
Moldova; ulterior s-a dovedit a fi şi partenerul nostru 
fidel. S-a format un parteneriat durabil cu impact po-
zitiv, ce ne permite pe o perioadă îndelungată împre-
ună să valorificăm şi să promovăm valorile culturale 
bulgare prin diverse activități din cadrul serviciilor, 
adăugând valoare vieții culturale şi educaționale a 
utilizatorilor de etnie bulgară.

Îmi aduc aminte prima activitate ştiințifică 
desfăşurată în parteneriat cu dl Nicolai Cervencov în 

cadrul Zilei Bibliotecii (4 martie 2016), la simpozi-
onul ştiințific Basarabia şi eliberarea Bulgariei, fiind 
chiar dumnealui moderator, cum mă încuraja, con-
cretizând toate detaliile, remarcând că toate temele 
care vor fi discutate sunt de valoare. S-a bucurat mult 
că în cadrul bibliotecii se desfăşoară o amplă activita-
te la care personal şi-a adus aportul, deoarece aici se 
întrunesc toți membrii diasporei bulgare din Repu-
blica Moldova.

Biblioteca „Hristo Botev” reprezintă un centru 
cultural bulgar în Republica Moldova, în care perio-
dic se organizează şi se desfăşoară servicii cu activități 
de amploare cu publicul de etnie bulgară. Toate 
activitățile cu tematică istorică bulgară – conferințe 
ştiințifice, mese rotunde, lansări de carte, discuții-
dezbateri – se desfăşoară în parteneriat cu Societatea 
Ştiințifică a Bulgariştilor din Republica Moldova. Da-
torită activităților desfăşurate în parteneriat în incin-
ta Bibliotecii „Hristo Botev”, aceasta de fiecare dată 
este vizitată de savanți din Republica Bulgaria şi din 
alte țări de peste hotare, de mulți istorici bulgarişti şi 
istorici moldoveni, ruşi şi ucraineni, de discipoli ai 
Domniei Sale, elevi de la Liceul Teoretic „V. Levski”. 
Anume ei sunt cei care doresc să cunoască mai amplu 
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despre datele istorice şi culturale, despre sărbătorile 
naționale şi tradiționale bulgăreşti, despre relațiile 
culturale dintre cele două țări, Bulgaria şi Republi-
ca Moldova, ce durează de sute de ani,dar şi despre 
relațiile de colaborare ale bulgarilor din sudul repu-
blicii noastre. 

De mulți ani, fiecare lansare de cartecu tematică is-
torică a savantului Nicolai Cervencov, ce se desfăşoară 
la Biblioteca „Hristo Botev”, scoate în evidență eve-
nimente istorice care au marcat de-a lungul timpu-
lui destinul şi evoluția bulgarilor, acestea generând 
întotdeauna discuții aprinse pentru noile generații. 
La toate evenimentele desfăşurate cu participarea sa-
vantului Nicolai Cervencov, dumnealui îşi împărtăşea 
bucuria cu colegii şi prietenii săi privitor la împlinirea 
aspirației sale culturale, iar biblioteca primea în dar 
cartea cu autograful autorului. Vreau să menționez că 
aceste cărți au acumulat frumoase aprecieri în cadrul 
Academiei de Ştiințe a Moldovei. În colecția Bibliote-
cii „Hristo Botev” avem deja multe cărți istorice ale 
bulgarilor basarabeni, o parte valoroasă din care sunt 
ale dlui doctor habilitat în istorie Nicolai Cervencov.

Localitatea Gorodnoe (Ciişia), regiunea Odesa 
(Ucraina), unde s-a născut savantul, istoricul şi bul-
garistul Nicolai Cervencov, este renumită prin faptul 
că în acea localitate s-au născut şi au crescut multe 
personalități notorii, care şi-au adus aportul la dezvol-
tarea comunității, societății şi ştiinței. Iată de ce dum-
nealui permanent scoate în evidență personalitățile 
cunoscute cu care a crescut şi a prietenit din copilărie. 
Menționez în context despre o personalitate bulgară 
din localitatea natală a dlui Nicolai Cervencov – sa-
vantul Piotr Nedov. Dl N. Cervencov a dorit ca comu-
nitatea bulgară să cunoască mai mult despre savan-
tul Piotr Nedov şi a venit cu ideea la bibliotecă de a 
organiza şi a desfăşura masa rotundă Profesorul Piotr 
Nedov – savantul şi patriarhul renaşterii naționale a 
bulgarilor basarabeni, moderatorul activității fiind 
chiar dl N. Cervencov. În cadrul mesei rotunde s-a 
pus accentul pe contribuțiile savantului, cum dum-
nealui a descoperit noi sorturi de struguri, fiind unul 
dintre primii savanți care le-a plantat în Republica 
Moldova. Despre soarta savantului, care a fost depor-
tat în Siberia şi a supraviețuit datorită inteligenței sale 

şi forței morale, precum şi datorită unei mari dragoste 
de viață. La activitate a fost prezent şi fiul protagonis-
tului – Nicolai Nedov (regizor de profesie), care este 
prieten cu dl Nicolai Cervencov. Dl Piotr Nedov a fă-
cut foarte mult pentru oameni, în particular, pentru 
Republica Moldova, iată de ce consăteanul Nicolai 
Cervencov se mândreşte cu faptele lui şi că sunt şi pă-
mânteni.

Dl Nicolai Cervencov, pe lângă funcțiile pe care 
le deține, mai are una – funcția de director al Şcolii 
duminicale. Implementarea şi elaborarea proiectului 
Studiem limba bulgară cu suportul Ambasadei Bulga-
riei în Republica Moldova, Ministerului Educației al 
Bulgariei şi cel al Republicii Moldova, Agenției Bulgari-
lor de peste hotare şi Societății Ştiințifice a Bulgariştilor 
din Republica Moldova, având scopul de a acumula 
cunoştințe profunde în domeniul limbii, literatu-
rii, istoriei, culturii, etnografiei şi folclorului bulgar, 
pentru etnicii bulgari din mun. Chişinău şi Republica 
Moldova. Şcoala duminicală activează pe parcursul 
anului de învățământ în fiecare sâmbătă şi dumini-
că a săptămânii în cadrul bibliotecii noastre, pentru 
toți doritorii (gratis). Suntem unica bibliotecă bulgară 
care oferă acest serviciu. Dl Nicolai Cervencov predă 
în cadrul Şcolii duminicale disciplina Istoria Bulgari-
ei. Cei mai activi, cu rezultate bune la studierea limbii 
bulgare, călătoresc în Bulgaria, unde îşi  consolidează 
cunoştințele obținute pe parcursul anului, vizitând lo-
curi şi monumente de  însemnătate istorică. Generația 
tânără a descendenților bulgari, tot mai insistent,  îşi 
exprimă dorința de a cunoaşte limba, literatura, isto-
ria, cultura, etnografia şi folclorul bulgar, prin aceasta 
apropiindu-se de patria sa istorică – Bulgaria.

Îl cunosc pe dl Nicolai Cervencov ca un om îm-
plinit, fericit prin reuşitele sale, binevoitor, griju-
liu, responsabil. Munceşte fără să aştepte cuvinte de 
recunoştință din partea colegilor, prietenilor. Doresc 
ca să-şi păstreze modul de viață activ şi să-l vedem 
mai des în bibliotecă.

Acum, la o frumoasă vârstă, îi doresc La mulți ani 
şi toți buni, cu multă sănătate şi bucurii, ajuns la un 
frumos jubileu alături de o familie unită şi mai ales de 
cei doi feciori, care constituie mândria lui.

Angela OLĂRESCU


