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MISIUNEA BIBLIOTECII 

 

 Misiunea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” este de a 

contribui la formarea şi educaţia tinerilor generaţii, oferind acces la patrimoniul 

cultural, la sursele informaţionale locale şi aflate la distanţă prin diverse servicii şi 

activităţi. 

 

OBIECTIVE PRINCIPALE 

 

În anul 2011 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” îşi propune 

următoarele obiective principale: 

- Diversificarea serviciilor oferite on-line copiilor şi adolescenţilor prin 

intermediul site-ului web şi tehnologiilor Web 2.0 în scopul susţinerii 

procesului de studiu şi informare; 

- Promovarea lecturii în familie; 

- Sporirea eficienţei activităţilor cultural-educative şi informaţionale; 

- Extinderea şi sistematizarea serviciilor oferite persoanelor dezavantajate, 

diversificarea activităţilor extramuros; 

- Promovarea programelor de formare a culturii informaţionale, inclusiv a 

celor de formare a deprinderilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale; 

- Integrarea în Sistemul Informaţional al Bibliotecilor din Moldova 

(SIBIMOL); 

- Atragerea mijloacelor financiare suplimentare prin iniţierea unor proiecte 

naţionale şi internaţionale. 

În scopul realizării acestor obiective Biblioteca va desfăşura o serie de 

activităţi de amploare atât la nivel local, cât şi cel naţional. 

 

ACTIVITĂŢI DE AMPLOARE 

 

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XV-a (7-10 

aprilie); 

- Concursul literar republican La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXI-a, 

consacrat scriitorului Nichita Stănescu (februarie-iulie); 

- Concursul de promovare a lecturii în familie Părinţii, bunicii şi eu, prieteni ai 

cărţii suntem (decembrie 2010 – aprilie 2011); 

- Concursul Cititor-model, ediţia a VI-a, în colaborare cu Fondul Copiilor din 

Moldova (mai); 

- Concursul Miss Smărăndiţa, ediţia a X-a (martie); 

- Concursul republican radiofonic consacrat Marii Britanii din ciclul Punţi peste 

mări şi ţări (septembrie – decembrie);  

- Campania Lecturi de vacanţă (iunie-august); 

- Proiectul Sunt voluntar; 

- Proiectul Şi eu fac parte din comunitate, în colaborare cu Centrul de 

plasament temporar pentru minori al CGP al mun. Chişinău; 
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- Proiectul Speranţa vine prin cuvânt şi joc, în colaborare cu secţiile pentru 

copii ale Institutului Oncologic al Republicii Moldova;  

- Şedinţele cenaclurilor, saloanelor, cluburilor: Salonul literar-artistic „La 

Creangă”, Cenaclul „Conştiinţa naţională”, Cenaclul „Dialogul generaţiilor”, 

Salonul Muzical, Clubul „Deceluş”, Clubul „Всезнайка”, Clubul tinerilor 

traducători, Clubul „Generaţia Next”, Clubul „MeşteRICH”; 

- Realizarea ciclurilor de activităţi: Zilele Creangă (1-7 martie), Zilele 

Francofoniei (martie), Săptămâna lecturii şi a cărţii pentru copii (1-7 aprilie), 

Zilele Limbii Române (25-31 august), Săptămâna Cunoştinţelor (octombrie), 

Zilele Bibliotecii (noiembrie); La balul poveştilor, Есть у сказки начало, нет 

у сказки конца (ore de poveste); Cinemateca Picilor (vizionarea filmelor); 

Bucuriile lecturii, Trepte în lumea cărţilor, Micul geniu, Personalităţi 

basarabene uitate, Подростку о подростках (convorbiri, reviste bibliografice, 

concursuri, călătorii literare, medalioane etc.); Zidirea de sine şi creaţia 

(dezbateri); Adolescentul în lumea informaţiei (ring-uri intelectuale), Laureaţii 

Micului Premiu Nobel (medalioane literare consacrate laureaţilor Premiului 

Andersen); Maeştri basarabeni din secolul XX (lecţii despre artă), lecţii 

interactive de limba franceză şi limba engleză ;     

- Realizarea ciclului de emisiuni radiofonice Carte dragă, luminezi ca un soare 

în amiezi, ciclul de prezentări de carte pentru copii şi adolescenţi Biblioghid (în 

colaborare cu Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei publice Teleradio-

Moldova); 

- Realizarea programului de formare a culturii informaţionale Învaţă să te 

informezi; 

- Actualizarea biobibliografiilor electronice Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, 

Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Claudia Partole; 

- Publicarea biobibliografiei electronice Eugen Mamot;  

- Simpozion Familia ca utilizator şi partener al bibliotecii (aprilie); 

- Conferinţă video Moldova-SUA cu participarea elevilor Preferinţele de 

lectură ale adolescenţilor (aprilie); 

- Atelier Modern vs tradiţional în serviciile de bibliotecă pentru copii 

(noiembrie); 

- Conferinţa „Târgul ideilor de succes – 2011” (decembrie); 

- Realizarea studiului Rolul lecturii în reuşita şcolară; 

- Realizarea sondajului Topul celor mai citite cărţi; 

- Editarea publicaţiilor: Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi 

bibliografic, nr. 20; Servicii şi activităţi pentru public: Ghid metodic; 

Bibliografia cărţii pentru copii 2010: Buletin informativ; La Creangă: 

Almanah literar, nr. 24; Carte Pentru Copii : Buletinul Salonului Internaţional de 

Carte pentru Copii şi Tineret; Aniversări culturale 2012: Calendar; Cartea 

pentru copii editată în Republica Moldova (2001 – 2010): Index bibliografic 

cumulativ;  

- Procurarea echipamentului pentru dezvoltarea sistemului informaţional al 

Bibliotecii;  

- Finalizarea reconstrucţiei Bibliotecii. 
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA 

COLECŢIILOR 

 

Activitatea de dezvoltare şi organizare a colecţiilor urmăreşte asigurarea 

unui fond info-documentar, format în concordanţă cu interesele şi necesităţile de 

lectură şi informare ale utilizatorilor şi având o structură  echilibrată ca conţinut, 

destinaţie şi tipologie.   

Acest domeniu de activitate include:  

 completarea permanentă cu documente noi;  

 excluderea sistematică a documentelor perimate;  

 organizarea şi gestionarea colecţiilor pentru o mai bună păstrare şi 

comunicare a lor.  

 

Completarea colecţiilor se va realiza ţinându-se cont cu prioritate de:  

- contingentul de utilizatori şi caracterul necesităţilor de informare ale 

acestora;  

- ofertele editoriale destinate copiilor şi adolescenţilor;  

- mijloacele financiare disponibile pentru achiziţie;  

- posibilităţile de utilizare a altor surse şi modalităţi de completare. 

În anul 2011 se preconizează completarea colecţiilor Bibliotecii cu 4000 

exemplare cărţi şi alte tipuri de documente şi cu 37 titluri publicaţii periodice 

editate în Republica Moldova, România, Rusia şi alte ţări. Numărul de exemplare 

intrate per titlu va fi stabilit în dependenţă de conţinut, destinaţie şi preţ, 

urmărindu-se realizarea unui echilibru optimal în asigurarea cu publicaţii a tuturor 

subdiviziunilor care servesc beneficiarii (săli de lectură şi împrumut pentru diverse 

categorii de vârstă, subdiviziuni specializate pe tipuri de documente, filiale). 

Completarea se va face prin trei modalităţi de bază: achiziţionarea în baza 

mijloacelor bugetare, recepţionarea  exemplarului legal, obţinerea de donaţii.  

Din cauza insuficienţei bugetului destinat achiziţiei, precum şi creşterii 

preţurilor la cărţi şi alte documente, posibilităţile de cumpărare vor fi reduse şi în 

continuare. În acest context se impune necesitatea monitorizării permanente a 

pieţei editoriale, a nevoilor de studiu şi lectură ale utilizatorilor şi a gradului de 

utilizare a colecţiilor disponibile, implicarea activă a personalului serviciilor 

activitate cu publicul şi a beneficiarilor în procesul de selecţie a publicaţiilor care 

urmează a fi achiziţionate. În acest sens, următoarele momente vor fi 

considerate prioritare: 

- prospectarea permanentă a pieţei editoriale din republică; 

- menţinerea relaţiilor directe cu producătorii autohtoni şi de peste hotare 

specializaţi în editarea publicaţiilor pentru copii şi adolescenţi; 

- amplificarea relaţiilor de colaborare cu autori, edituri şi societăţi de 

distribuţie, biblioteci, ambasade, fundaţii şi alţi potenţiali donatori de carte; 

- menţinerea diversităţii tematice, lingvistice şi tipologice a fondului 

documentar; 



 

 7 

- continuitatea în completarea unor colecţii prestigioase de carte cognitivă şi 

beletristică pentru copii scoase la edituri din republică şi alte ţări; 

- completarea continuă a colecţiei de documente audiovizuale şi electronice, a 

colecţiilor speciale „Crengiana”, „Cărţi cu autograf”, „Ediţii bibliofile”; 

- asigurarea plenitudinii completării Depozitului legal al publicaţiilor pentru 

copii editate pe teritoriul Republicii Moldova, conlucrarea cu Camera 

Naţională a Cărţii, cu autorii, editorii, redacţiile publicaţiilor periodice 

pentru copii în vederea completării curente şi retrospective a titlurilor care 

fac obiectul Depozitului legal. 

Pentru anul 2011 se preconizează completarea Fondului schimb rezervă cu 

3000 exemplare parvenite în special din donaţii şi din numărul exemplarelor 

dublete sau nesolicitate excluse din colecţiile Bibliotecii. Circa 4500 exemplare din 

acest fond vor fi oferite ca donaţii altor biblioteci şi instituţii din republică, precum 

şi ca premii în cadrul concursurilor organizate în Bibliotecă.   

Principalii parteneri ai Bibliotecii în acest domeniu de activitate rămân a fi în 

continuare editurile care editează cărţi pentru copii şi adolescenţi, asociaţiile de 

distribuţie a cărţii, ambasadele, bibliotecile, organizaţiile şi instituţiile donatoare 

din ţară şi de peste hotare, autorii şi alte persoane particulare dispuse să ofere 

donaţii de carte.  

  

Deselecţia şi excluderea din colecţiile Bibliotecii a documentelor uzate, 

superflue, nesolicitate  contribuie, de rând cu completarea, la actualizarea 

colecţiilor şi menţinerea acestora în parametrii cantitativi şi calitativi optimali. Pe 

parcursul anului 2011 vor fi casate aproximativ 4000 exemplare. Exemplarele 

dublete sau care nu corespund profilului instituţiei, cu excepţia celor deteriorate 

fizic sau depăşite moral, vor fi transmise în Fondul schimb-rezervă şi oferite 

ulterior bibliotecilor publice şi şcolare din republică, altor instituţii solicitante de 

donaţii. 

 

 Organizarea şi gestionarea colecţiilor va include:  

 evidenţa strictă a intrărilor/ieşirilor în ansamblu pe Bibliotecă şi în fiecare 

serviciu aparte; 

 distribuirea raţională a noilor intrări în serviciile Bibliotecii, în dependenţă 

de destinaţie, conţinut, număr de exemplare;  

 menţinerea la zi a catalogului topografic;  

 gestionarea colecţiei publicaţiilor periodice;  

 asigurarea securităţii fondului documentar;  

 utilizarea cât mai optimală a spaţiilor destinate amplasării stocului de 

documente;   

 asigurarea condiţiilor adecvate de păstrare.  

 O atenţie deosebită va fi acordată monitorizării periodice a conţinutului 

şi gradului de utilizare a colecţiilor, analizei cererilor neonorate, implicării 

permanente a serviciilor Activitate cu publicul în procesul de achiziţie,  casare, 

distribuire/redistribuire a documentelor. Gestionarea colecţiilor speciale („Depozit 
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legal”, „Crengiana”, „Cărţi cu autograf”, „Ediţii bibliofile”) va include, de rând cu  

completarea lor sistematică cu titluri noi intrate în Bibliotecă, şi re-completarea cu 

titluri editate anterior care urmează să fie selectate din fondul uzual şi incluse în 

aceste colecţii speciale. 

Pe parcursul anului 2011 va fi efectuată verificarea generală a colecţiei la 

Biblioteca Picilor de la 1 la 10 ani, precum şi verificări selective ale colecţiilor 

serviciilor în cazurile stabilite de Instrucţiunea privind evidenţa colecţiilor 

(eliberarea din funcţie a colaboratorilor etc.). 

O atenţie aparte se va acorda proceselor care asigură securitatea şi păstrarea 

colecţiilor (corectitudinea amplasării la raft, igienizarea colecţiilor şi spaţiilor de 

păstrare, depistarea exemplarelor deteriorate,  restaurarea publicaţiilor). 

 

 

 

ACTIVITATEA CU PUBLICUL 
 

BENEFICIARII BIBLIOTECII 

  

Se prognozează ca în anul 2011 să frecventeze Biblioteca 11880 beneficiari, 

iar numărul vizitelor să ajungă la 120930. 

În scopul atragerii noilor beneficiari, Biblioteca va încheia acorduri de 

colaborare cu grădiniţele, şcolile şi liceele din zona de servire. Informarea 

potenţialilor beneficiari  - copiilor de vârstă preşcolară, elevilor din şcoli şi licee, 

educatorilor şi profesorilor, părinţilor - despre serviciile şi activităţile, pe care le 

oferă instituţia noastră, se va face prin afişe, pliante, fluturaşi, ghiduri, prin 

intermediul mijloacelor mass-media, prin blog-ul (http://bibcreanga.blog.com), 

profilul Facebook (Biblioteca Creanga), Twitter (BibCreanga), Slideshare 

(BibliotecaCreanga),  YouTube (BibliotecaCreanga) ale Bibliotecii. Se vor 

organiza sistematic excursii în Bibliotecă pentru toate grupele şi clasele de elevi de 

la, respectiv, instituţiile preşcolare şi cele de învăţământ.  

În 2011 Biblioteca va continua să ofere servicii şi activităţi copiilor cu 

dizabilităţi aflaţi în instituţii speciale, dar îşi propune în mod special şi 

întreprinderea unor acţiuni de atragere printre beneficiarii săi a copiilor aflaţi în 

dificultate şi fără posibilitatea de a părăsi domiciliul. 

Filiala nr. 1 va realiza Proiectul Şi eu fac parte din comunitate, în colaborare 

cu Centrul de plasament temporar pentru minori al CGP al mun. Chişinău. 

Serviciul Mediatecă va continua pentru al doilea an Proiectul Speranţa vine 

prin cuvânt şi joc, destinat copiilor spitalizaţi la Institutul Oncologic al Republicii 

Moldova.  Acest proiect prevede diverse activităţi: jocuri interactive pentru copiii 

de toate vârstele; Ora poveştilor pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică; 

Ore de lectură pentru copiii de vârstă şcolară mică şi medie; Discuţii tematice cu 

copiii de vârstă medie; Audiţii de pe casete audio, CD-uri (poveşti, poezii, 

spectacole, muzică), vizionări de filme pe DVD (desene animate, poveşti, filme în 

baza unor opere literare); Ateliere de creaţie (desen, modelare); Întâlniri cu 

scriitori, pictori, ziarişti, actori şi alţi oameni de creaţie.  

http://bibcreanga.blog.com/
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 Copiii cu deficienţe, precum şi cei de vârstă preşcolară, vor fi scutiţi în 

continuare de taxa compensatorie pentru permisul de utilizator. 

Filiala nr. 2 va demara în 2011 Proiectul Sunt voluntar, care are ca scop 

implicarea beneficiarilor în activităţile de promovare a lecturii, în oferirea noilor 

servicii. 

 În vederea instruirii beneficiarilor Bibliotecii şi formării culturii 

informaţionale la copii se va desfăşura Programul de acţiuni Învaţă să te informezi. 

Acest program are ca scop cultivarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare într-o 

societate a informaţiei, inclusiv a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor 

informaţionale moderne. Fiecare serviciu de activitate cu publicul va oferi un ciclu 

de lecţii pentru câteva clase din liceele şi şcolile din zona de servire.  

 

 

COMUNICAREA COLECŢIILOR ŞI  

SERVICII PENTRU BENEFICIARI 

 

Beneficiarii se vor putea informa asupra documentelor deţinute de Bibliotecă 

prin intermediul OPAC (catalogul on-line pentru public) la sediu şi prin catalogul 

pe web la distanţă. 

În vederea popularizării publicaţiilor aflate în colecţiile Bibliotecii se vor 

întreprinde diverse acţiuni: organizarea expoziţiilor, revistelor bibliografice, 

elaborarea şi difuzarea lucrărilor bibliografice în format hârtie şi format electronic 

(pe pagina web). Difuzarea pliantelor, fluturaşilor cu informaţii despre publicaţiile 

recomandate spre lectură vor fi distribuite beneficiarilor Bibliotecii, în instituţiile 

de învăţământ. Noile publicaţii intrate în colecţiile Bibliotecii vor fi semnalate pe 

pagina Web şi blog-ul Bibliotecii, în publicaţiile periodice şi în cadrul diverselor 

programe radio şi TV. 

Se planifică diversificarea serviciilor oferite on-line copiilor şi adolescenţilor 

prin intermediul site-ului web al instituţiei (www.bncreanga.md) în scopul 

susţinerii procesului de studiu şi informare. Noile servicii vor fi elaborate în 

conformitate cu conceptul actual Biblioteca 2.0 şi Web 2.0. Se prevăd servicii noi 

precum: semnalarea noilor publicaţii primite pe blog-ul bibliotecii; crearea mai 

multor blog-uri pentru beneficiari (blog-ul tinerilor traducători, blog-ul tinerilor 

condeieri, blog-ul Clubului MeşteRICH etc.); un forum pentru a obţine feedback-ul 

din partea utilizatorilor şi vizitatorilor.    

Şi în anul 2011 Biblioteca va oferi beneficiarilor următoarele servicii 

tradiţionale: orientarea şi îndrumarea beneficiarilor; accesul la documentele din 

colecţiile Bibliotecii (sediul central şi filiale), consultarea documentelor în sălile de 

lectură sau sălile specializate, împrumutul de documente la domiciliu prin sălile de 

împrumut; accesul la resursele electronice din reţeaua informatică locală – 

catalogul on-line OPAC, baze de date, colecţie de CD-uri şi DVD-uri, programe şi 

aplicaţii de computer; utilizarea serviciilor de referinţe tradiţional; solicitarea 

serviciilor de informare bibliografică şi documentare; acces la Internet; organizarea 

activităţilor de formare a culturii informaţionale; efectuarea de copii pe hârtie şi pe 

http://www.bncreanga.md/
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suport electronic după documentele existente în colecţiile Bibliotecii; tipărirea la 

imprimantă a documentelor; scanarea documentelor (texte, imagini, fotografii etc.). 

 Numărul documentelor împrumutate sau consultate în Bibliotecă în anul 

2011 este prognozat a fi de 390.700 u.m. 

 

 

ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE 

 

 Programul activităţilor cultural-educative şi informaţionale al Bibliotecii în 

anul 2011 include în total 1052 acţiuni (Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4, 

Anexa nr. 5). Scopurile acestor activităţi sunt diverse: promovarea cărţii şi a 

lecturii printre copii; formarea deprinderilor de lectură permanentă şi a culturii 

informaţionale a beneficiarilor; răspândirea cunoştinţelor şi informaţiei de ordin 

cultural şi ştiinţific; satisfacerea intereselor şi cerinţelor de informare, studiu şi 

delectare a beneficiarilor; atragerea noilor beneficiari la Bibliotecă; promovarea 

serviciilor Bibliotecii; valorificarea fondului documentar al Bibliotecii; sporirea 

imaginii Bibliotecii şi a bibliotecarului în societate. 

 Biblioteca va desfăşura programe culturale atât la nivel naţional cât şi local. 

 Programele şi activităţile culturale de nivel republican şi naţional sunt 

descrise în compartimentul „Activitatea biblioteconomică, coordonare şi 

cooperare”: Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Concursul 

literar La izvoarele înţelepciunii, Concursul de promovare a lecturii în familie 

Părinţii, bunicii şi eu, prieteni ai cărţii suntem, Concursul republican radiofonic 

consacrat Marii Britanii din ciclul Punţi peste mări şi ţări. 

Mai multe subdiviziuni ale Bibliotecii vor iniţia sau vor continua în 2011 

diverse cicluri de activităţi: La balul poveştilor, Есть у сказки начало, нет у 

сказки конца (ore de poveste), Cinemateca Picilor (vizionarea filmelor) – 

Biblioteca Picilor; Personalităţi basarabene uitate, Подростку о подростках 

(convorbiri, reviste bibliografice, concursuri, călătorii literare, medalioane etc.), 

Zidirea de sine şi creaţia (dezbateri) – serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani; 

Bucuriile lecturii, Trepte în lumea cărţilor – serviciul Mediatecă; Micul geniu 

(portrete de creaţie), Adolescentul în lumea informaţiei (ring-uri intelectuale) – 

serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani, serviciul Mediatecă; Laureaţii Micului 

Premiu Nobel (medalioane literare consacrate laureaţilor Premiului Andersen), 

Lecţii interactive de limba franceză şi limba engleză – serviciul Carte străină; 

Maeştri basarabeni din secolul XX (lecţii despre artă) – Filiala nr. 2.  

Serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani şi serviciul Mediatecă iniţiază un 

ciclu de colocvii dedicate marilor scriitori după modelul „Eminescu al meu”, 

„Creangă al meu”. 

Ciclurile tradiţionale de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor 

Bibliotecii se vor organiza şi în anul 2011: Zilele Creangă, Zilele Francofoniei, 

Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii, Ziua Internaţională a Ocrotirii 

Copiilor, Sărbătorile Naţionale Ziua Independenţei şi „Limba noastră cea 

română”, Săptămâna Cunoştinţelor, Zilele Bibliotecii. 
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 În cadrul Zilelor Creangă va avea loc ediţia a X-a a Concursului de 

inteligenţă şi creativitate Miss Smărăndiţa.  

 La sfârşitul lunii mai, în preajma Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copiilor, va 

avea loc a VI-a ediţie a Concursului pentru titlul Cititor Model, în care vor concura 

cei mai activi cititori ai Bibliotecii şi va fi organizat cu susţinerea Fondului 

Copiilor din Moldova. 

  Campania Lecturi de vacanţă, care se va desfăşura în perioada verii, va 

include diverse activităţi în taberele de odihnă pentru copii: lecturi comentate, 

lecturi publice, ore de poveste, convorbiri în grup, concursuri şi victorine literare. 

Cenaclurile, cluburile şi saloanele, care vor activa în Bibliotecă în 2011, şi-

au stabilit programe concrete de şedinţe (Anexa nr. 4). 

Salonul literar-artistic La Creangă va avea şedinţe tradiţionale, consacrate 

poetului Mihai Eminescu, Zilei Limbii Române şi şedinţe dedicate scriitorilor Emil 

Cioran, Anatol Codru, Galina Furdui, Vladimir Beşleagă, revistelor „Florile dalbe 

şi „Clipa siderală”. 

Cenaclul Conştiinţa Naţională va continua promovarea contribuţiei 

numeroaselor personalităţi  la sporirea valorilor noastre naţionale şi celor general 

umane: Andrei Tamăzlâcaru, Octavian Goga, Ion Pillat, George Topârceanu, Emil 

Cioran, Aurel Scobioală şi alţii. 

Protagoniştii Cenaclului Dialogul generaţiilor în anul 2011 vor fi actorul şi 

regizorul Ion Ungureanu, medicul Gheorghe Ghidirim, istoricul Andrei Eşanu, 

actorul Vitalie Rusu, prozatorul Vladimir Beşleagă. 

În cadrul Salonului Muzical vor avea loc şedinţe consacrate unor muzicieni 

importanţi: Eugen Mamot, Gheorghe Mustea, Nicolae Sulac . 

Curioşii membri ai Clubului Deceluş şi ai Clubului Всезнайка vor căuta 

răspuns la diverse întrebări despre fenomenele naturii, realizările tehnicii, sensul 

unor sentimente şi trăiri umane. 

Membrii Clubului tinerilor traducători vor discuta diverse aspecte ale artei 

traducerii: echivalenţele în traduceri, traducerile figurilor de stil, dificultăţile în 

traducere, traducerea poveştilor, traducerea numelor proprii. 

Membrii Clubului Generaţia NEXT şi-au ales ca temă centrală a şedinţelor 

etica şi vor căuta, împreună cu specialiştii invitaţi, răspuns la diverse întrebări. 

În anul 2011 prin diverse activităţi vor fi marcate aniversările de la naşterea 

mai multor personalităţi culturale: Ion Minulescu – 130, Jack London – 135, Eugen 

Mamot – 70, Liviu Deleanu – 100, Marin Sorescu – 75, George Topârceanu – 125, 

Emil Cioran – 100, Anatol Codru – 75, Vladimir Beşleagă  – 80, Ianoş Ţurcanu – 

60, Sergiu Puică – 55, George Enescu – 130, Aurel Scobioală – 70, Emil Loteanu – 

75, Stela Cemortan – 70, Walt Disney – 110, Ştefan Melnic – 70, Iuliu Cârchelan – 

75. 

Vor fi marcate două date proclamate de UNESCO: aniversarea a 50-a de la 

trecerea în eternitate a scriitorului Lucian Blaga şi a scriitorului Mihail Sadoveanu. 
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 

 

Activitatea informaţională şi bibliografică contribuie la valorificarea 

optimală a potenţialului informativ al Bibliotecii, facilitând accesul la informaţiile 

disponibile, oferind utilizatorilor şi bibliotecarilor instrumente efective de 

informare, de regăsire a informaţiilor, de orientare în masivul info-documentar. 

Promovarea colecţiilor Bibliotecii, popularizarea celor mai bune surse de 

informaţie pe suport tradiţional, audiovizual şi electronic, cunoaşterea cu producţia 

editorială din ţară şi de peste hotare sunt prioritare pentru acest domeniu de 

activitate. 

 În anul 2011 se vor realiza următoarele obiective şi sarcini: 

 

 Catalogarea în regim tradiţional şi automatizat. Participarea la realizarea 

proiectului SIBIMOL 

   

 În perioada de referinţă se preconizează completarea curentă a Catalogului 

electronic cu circa 7500 înregistrări, inclusiv 2500 înregistrări titluri cărţi, 

documente electronice, audiovizuale şi 5000 înregistrări articole din culegeri şi 

publicaţii periodice. O atenţie sporită se va acorda procesului de catalogare 

retrospectivă a titlurilor care nu sunt reflectate în baza de date, redactării datelor, 

actualizării înregistrărilor în concordanţă cu modificările determinate de 

excluderea sau redistribuirea publicaţiilor. 

Catalogul alfabetic general în format tradiţional se va completa cu 

înregistrări ale titlurilor noi intrate în colecţii,  va suporta în permanenţă intervenţii 

de intercalare şi excludere a fişelor, de actualizare şi redactare.   

Reprezentanţii Bibliotecii vor continua să activeze în structurile SIBIMOL 

(Consiliul coordonator SIBIMOL, Grupul asigurare lingvistică, Grupul asigurare 

logistică). În vederea instalării versiunii finale a TinREAD va continua testarea 

actualizărilor şi vor fi înaintate propuneri de perfecţionare a programului. La 

ordinea zilei rămâne a fi şi instruirea personalului în vederea exploatării soft-ului 

respectiv.  

 

 Actualizarea bazei de date bibliografice „Ion Creangă” 

În 2011 se va lucra în continuare asupra completării cu noi înregistrări a  

acestei baze de date în format electronic, care include operele lui Ion Creangă şi 

publicaţiile despre viaţa şi activitatea scriitorului editate în Republica Moldova, 

România şi alte ţări (proiect realizat în colaborare de către Biblioteca Naţională 

pentru Copii „Ion Creangă” şi Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” din Piatra 

Neamţ). Baza de date este amplasată pe site-ul BJ „G.T. Kirileanu” Piatra Neamţ, 

putând fi accesată şi prin intermediul paginii web a BNC „Ion Creangă”.  

 

 Elaborarea publicaţiilor cu caracter informativ şi de orientare 
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 Serviciul Informare bibliografică şi documentară va elabora un şir de 

bibliografii şi buletine informative destinate elevilor, îndrumătorilor de lectură, 

bibliotecarilor: 

- va fi pregătit pentru editare indexul cumulativ Cartea pentru copii editată în 

Republica Moldova (2001-2010); 

- anuarul Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2010 va fi editat în semestrul I 

al anului 2011 şi va include producţia editorială pentru copii din Republica 

Moldova editată pe parcursul anului precedent. Concomitent se va selecta 

informaţia despre cărţile editate în RM în anul 2011; 

- buletinul semestrial În ajutor programei de studiu (fasciculele 54, 55)  va 

reflecta publicaţiile recomandate pentru lectura extraşcolară a elevilor din cl. 

V-XII, întrate în colecţiile Bibliotecii în semestrul I, II 2011; 

- Calendarul Aniversări culturale – 2012, elaborat în colaborare de către 

serviciul Informare bibliografică şi documentară şi serviciul Asistenţă de 

specialitate, coordonare şi cooperare, va include liste bibliografice, 

informaţii cu caracter metodic referitoare la date memorabile şi personalităţi 

jubiliare ale anului; 

- va fi finisată varianta tradiţională şi electronică a biobibliografiei Eugen 

Mamot consacrată jubileului de 70 ani de la naşterea cunoscutului 

compozitor, pedagog, dirijor de cor pentru copii; 

- se vor completa sistematic cu noi înregistrări biobibliografiile electronice 

amplasate pe site-ul Bibliotecii: Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Arcadie 

Suceveanu, Vasile Romanciuc, Claudia Partole; 

- va fi actualizată şi amplasată pe site-ul Bibliotecii varianta electronică a 

indexului adnotat Paşi spre cunoaştere: publicaţii de referinţă în colecţiile 

Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”; 

- vor fi elaborate şi amplasate pe pagina web a Bibliotecii liste de 

recomandare pentru copii cu genericul Vino cu noi în lumea cărţilor; 

- seria de pliante „Scriitorii Moldovei – copiilor” se va completa în 2011 cu 

următoarele titluri: Liviu Deleanu – 100 de ani de la naştere, Vasile 

Vasilache – 85 de ani de la naştere, Anatol Codru – 75 de  ani de la naştere, 

Emil Loteanu – 75 de ani de la naştere, Aurel Scobioală – 70 de ani de la 

naştere, Ştefan Tudor (Melnic) – 70 de ani de la naştere. 

 

 Prestarea serviciilor de referinţe, desfăşurarea activităţilor de informare în 

public 

 Serviciul Informare bibliografică şi documentară, în colaborare cu serviciile 

Activitate cu publicul, vor presta servicii de referinţe în regim cerere-ofertă, vor 

desfăşura activităţi informaţionale complexe, precum Zile de informare pentru 

elevi şi cadrele didactice (în cadrul Săptămânii cunoştinţelor), Ziua bibliografiei (în 

cadrul Zilelor Bibliotecii), expoziţii ample, reviste bibliografice, prezentări de site-

uri şi documente electronice şi alte activităţi cu caracter informativ. 

 

 Formarea culturii informaţionale a beneficiarilor 
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În conformitate cu recomandările  Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica 

Moldova, orientarea profesională strategică în bibliotecile din republică rămâne a fi 

şi în 2011 Cultura informaţională. În acest context se va înscrie realizarea 

programului  de formare a culturii informaţionale „Învaţă să te informezi” elaborat  

în baza programei Cursului de iniţiere în bibliologie şi cultura informării pentru 

învăţământul preuniversitar. Programul va include lecţii cu diferite categorii de 

beneficiari, cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului şi Internetului şi alte 

acţiuni de instruire, concursuri de cultură informaţională. O atenţie deosebită se va 

acorda promovării logo-ului internaţional „Cultura informaţională” (afişarea la 

biroul de referinţe şi în alte spaţii ale Bibliotecii, afişarea pe web site-ul Bibliotecii, 

imprimarea pe pliante, afişe şi alte publicaţii de bibliotecă, promovarea în cadrul 

seminarelor şi altor acţiuni de instruire pentru utilizatori şi bibliotecari, imprimarea 

pe certificate, diplome, promovarea prin intermediul publicaţiilor profesionale 

etc.). 
  

 

ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ, 

COORDONARE ŞI COOPERARE 

 

În calitate de centru biblioteconomic naţional în domeniul organizării lecturii 

publice a copiilor şi adolescenţilor, Biblioteca va realiza un şir de activităţi în 

sprijinul bibliotecilor pentru copii şi şcolare din republică. Aceste acţiuni vor fi  

orientate spre:  

- coordonarea şi perfecţionarea activităţii bibliotecare cu copiii în republică şi 

la nivel de instituţie;  

- intensificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între biblioteci şi alte 

instituţii preocupate de educarea copiilor;  

- optimizarea sistemului de asistenţă de specialitate, cercetare, instruire şi 

comunicare profesională;  

- promovarea experienţei avansate în domeniul activităţii bibliotecare cu 

copiii;  

- realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale de promovare a 

bibliotecii, lecturii şi cărţii pentru copii. 

 

 Coordonare şi cooperare 

 Reprezentanţii Bibliotecii vor activa în cadrul structurilor profesionale de 

nivel naţional (Consiliul Biblioteconomic Naţional, Consiliul, Biroul şi comisiile 

Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, Comitetul tehnic nr. 1 pentru 

standardizare în biblioteconomie, informare şi documentare, grupuri de lucru etc.), 

vor participa la elaborarea şi perfecţionarea documentelor de reglementare a 

activităţii în domeniu (proiecte de legi, strategii, regulamente, documente 

normative, etc.), se vor implica în organizarea unor acţiuni profesionale la nivel 

naţional. 

Biblioteca va susţine organizatoric activitatea Secţiei Naţionale a Consiliului 

Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), se va implica activ în 
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realizarea unor  acţiuni iniţiate de IBBY la nivel naţional şi internaţional (Salonul 

Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret ş.a.).  

 

 

 Asistenţă de specialitate 

 Colaboratorii Bibliotecii vor presta servicii de consultanţă bibliotecarilor, 

îndrumătorilor de lectură şi altor categorii de beneficiari în probleme ce ţin de 

modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru copii, organizarea  

acţiunilor de promovare a lecturii şi imaginii bibliotecilor în comunitate, realizarea 

unor proiecte, activităţi cultural-informaţionale, întruniri profesionale în teritoriu. 

 De asemenea, angajaţii Bibliotecii vor oferi consultanţă şi îndrumare 

profesională  în cadrul seminarelor naţionale şi raionale, întrunirilor metodice ale 

bibliotecarilor din bibliotecile publice şi şcolare din republică şi din municipiul 

Chişinău, precum şi în cadrul deplasărilor în teritoriu (la solicitare). 

 O atenţie sporită se va acorda completării, catalogării curente şi retrospective 

în regim automatizat a Bibliotecii de specialitate, gestionată de Serviciul Asistenţă 

de specialitate, coordonare şi cooperare.  

 

 Comunicare şi instruire profesională  

În 2011 Biblioteca va organiza un şir de întruniri profesionale cu 

participarea angajaţilor Bibliotecii, specialiştilor din bibliotecile publice şi de 

învăţământ din republică şi din alte ţări:  

- Simpozionul „Familia ca partener şi beneficiar al bibliotecii” (în cadrul 

ediţiei a XV-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, 

aprilie 2011); 

- Atelierul profesional „Modern vs tradiţional în serviciile de bibliotecă pentru 

copii” (în cadrul Zilelor Bibliotecii, noiembrie); 

- „Târgul ideilor de succes – 2011” (conferinţă de prezentare a celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului) 

(decembrie). 

Colaboratorii Bibliotecii vor participa cu comunicări în cadrul unor întruniri 

de specialitate de nivel naţional iniţiate de alte biblioteci şi structuri profesionale 

(Anul Bibliologic 2010, Conferinţa directorilor din  bibliotecile publice 

(CODIBIP), Conferinţa anuală ABRM ş.a.). De asemenea, vor susţine cicluri de 

lecţii în cadrul Cursurilor de perfecţionare a bibliotecarilor şcolari, în cadrul 

acţiunilor de formare continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice.  

Dezvoltarea profesională a personalului Bibliotecii se va realiza prin: 

- participarea la şedinţele Şcolii de perfecţionare a angajaţilor; 

- instruirea la locul de muncă; 

- autoinstruirea; 

- participarea la diverse forme de perfecţionare profesională organizate în alte 

instituţii (conferinţe, seminare, ateliere etc.). 

Programul  Şcolii de perfecţionare a angajaţilor Bibliotecii va include  

acţiuni de instruire susţinute de formatori din cadrul Bibliotecii şi din afara 

instituţiei, şedinţe de diseminare a informaţiilor de specialitate prezentate la diverse 
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întruniri profesionale din ţară şi de peste hotare, cicluri de lecţii în utilizarea 

programului Power Point şi altor programe de calculator (Anexa nr. 8). 

„Portofoliul bibliotecarului”, elaborat de Serviciul Asistenţă de specialitate, 

coordonare şi cooperare, va conţine documente elaborate la nivel naţional şi 

internaţional, regulamente, normative, politici de bibliotecă, alte informaţii din 

domeniu şi va putea fi consultat de fiecare angajat al Bibliotecii. 

Comunicarea profesionala se va realiza de asemenea prin intermediul paginii 

web şi blogului Bibliotecii, profilului Bibliotecii în Facebook, Slideshare. 

 

 Publicaţii de specialitate 

În 2011 Biblioteca va edita: 

- buletinul metodic-bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fascicula 20 (va 

include informaţii despre activitatea bibliotecilor pentru copii din ţară şi de 

peste hotare, comunicări prezentate în cadrul unor întruniri de specialitate 

desfăşurate pe parcursul anului 2010, materiale în sprijinul activităţii 

practice a bibliotecarilor); 

- Calendarul Aniversări culturale - 2012 (este destinat bibliotecarilor, 

îndrumătorilor de lectură, profesorilor şi altor specialişti implicaţi în 

organizarea activităţilor informaţionale şi de animaţie culturală; oferă 

informaţii cu caracter metodic şi bibliografic utile în organizarea activităţilor 

consacrate unor date memorabile sau personalităţi jubiliare ale anului); 

Se va lucra în continuare asupra elaborării ghidului metodic Servicii şi 

activităţi pentru public.  

De asemenea, va fi editată culegerea Descoperă povestea prin teatru, care va 

include lucrările copiilor participanţi la concursul republican de dramatizări, 

organizat de Bibliotecă în 2010. 

 

 Studii şi sondaje 

Activitatea de cercetare va include realizarea unor studii şi sondaje axate pe 

determinarea situaţiei în domeniul activităţii bibliotecare cu copiii în republică, 

impactul lecturii asupra formării intelectuale şi afective a copilului, analiza 

preferinţelor de lectură ale tinerilor beneficiari,  calitatea şi eficienţa activităţilor 

cultural-informative  organizate  în Bibliotecă, activitatea personalului Bibliotecii: 

- studiul „Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova în anul 

2010”  realizat în baza rapoartelor statistice şi textuale din teritoriu; 

- studiul „Rolul lecturii în reuşita şcolară” (2011-2012); 

- Monitoring-ul activităţilor de animaţie culturală şi informaţionale realizate în 

anul 2011; 

- sondajul „Topul celor mai citite cărţi”;  

- topurile „Cel mai bun bibliotecar al anului”, „Cel mai bun serviciu din 

bibliotecă”);   

- monitorizarea permanentă a cererii şi ofertei în serviciile activitate cu 

publicul, a gradului de satisfacere a  necesităţilor de informare, 
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 Promovarea lecturii şi  cărţii pentru copii 

Pe parcursul anului 2011 Biblioteca va organiza un şir de acţiuni, destinate 

copiilor din întreaga republică, care vor avea ca scop promovarea cărţii şi 

bibliotecii, stimularea lecturii şi creativităţii copiilor: 

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XV-a (7-10 

aprilie); 

- Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia a XXI-a, care va avea 

ca temă viaţa şi activitatea poetului Nichita Stănescu. Concursul se va 

desfăşura sub egida Ministerului Culturii şi Ministerului Educaţiei al RM în 

perioada februarie - iulie şi va întruni elevi din clasele X-XII din Republica 

Moldova şi România; 

- Concursul de promovare a lecturii în familie „Părinţii, bunicii şi eu prieteni 

ai cărţii suntem”, în colaborare cu „Baştina-Radog”, Fondul Copiilor din 

Moldova, revista „a”Mic”, săptămânalul „Florile dalbe” (decembrie 2010 – 

aprilie 2011); 

- Concursul republican radiofonic consacrat Marii Britanii din ciclul „Punţi 

peste mări şi ţări” organizat în colaborare cu Ambasada Marii Britanii în RM 

şi  Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei publice Teleradio-Moldova 

(septembrie – decembrie); 

- Ciclul de emisiuni radiofonice „Carte dragă, luminezi ca un soare în amiezi” 

şi ciclul de prezentări de carte pentru copii şi adolescenţi „Biblioghid” (în 

colaborare cu Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei publice 

Teleradio-Moldova).  
 

 

 

AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE 

 

În legătură cu faptul că resursele financiare ale Bibliotecii în 2011 sunt 

reduse substanţial, va fi dificil de a extinde şi a întreţine reţeaua şi sistemul 

informatic local.  Serviciul de specialitate şi celelalte compartimente ale instituţiei 

vor avea ca sarcină importantă să asigure funcţionalitatea echipamentelor şi 

programelor existente în prezent. Scopul principal va fi de a susţine implementarea 

unor servicii noi pentru beneficiari, bazate pe tehnologiile informaţionale, în 

limitele posibilităţilor disponibile. Se va acorda mai multă atenţie ridicării 

nivelului de cunoştinţe ale personalului Bibliotecii în utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi formării culturii informaţionale la beneficiari. 

În 2011, se vor căuta soluţii pentru înlocuirea sistemului integrat de 

bibliotecă TINLIB cu un sistem mai performant, care ar asigura toate condiţiile de 

integrare a bibliotecii în SIBIMOL.  

 Condiţiile de asigurare a accesului la Internet în Bibliotecă în anul 2011 vor 

fi optimizate, asigurându-se o viteză mai mare de încărcare a datelor. 

Dezvoltarea site-ului web al Bibliotecii (www.bncreanga.md) şi plasarea pe 

acesta a celor mai importante informaţii despre activitatea instituţiei, a publicaţiilor 

elaborate de instituţie, este una dintre cele mai importante sarcini. Aici sunt plasate 

http://www.bncreanga.md/
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bibliografii, lucrări de specialitate, almanahuri elaborate de Bibliotecă, informaţii 

utile pentru beneficiari. Sarcina pusă în anul 2011 este de a face acest site 

interactiv, oferind utilizatorilor posibilitatea de a contribui la crearea conţinuturilor, 

de aşi exprima opiniile vizavi de activitatea instituţiei. Modernizarea site-ului web 

al Bibliotecii va urmări îmbunătăţirea design-ului site-ului şi adaptarea lui la 

cerinţele conceptului Web 2.0 şi Biblioteca 2.0. 

Se va dezvolta în continuare blog-ul bibliotecii (http://bibcreanga.blog.com) 

pentru a informa beneficiarii despre noile achiziţii, despre activităţile organizate, 

despre scriitori şi cărţi pentru copii. Serviciul de specialitate va contribui la 

promovarea imaginilor foto şi video de prezentare a bibliotecii pe site-urile publice 

YouTube, Flickr, Slideshare şi altele.   

 Un aspect foarte important în avansarea Bibliotecii este sporirea nivelului de 

cunoştinţe al personalului în utilizarea tehnologiilor informaţionale noi. În cadrul 

Şcolii de perfecţionare profesională a salariaţilor bibliotecii se programează câteva 

acţiuni de instruire în subiecte din acest domeniu: Utilizarea modulului Catalogare 

în TINREAD, Internet-ul pas cu pas, Utilizarea OPAC-ului. 

 Instruirea beneficiarilor în vederea utilizării tehnologiilor informaţionale 

moderne se va realiza la Sala Multimedia printr-o serie de cursuri de iniţiere în 

utilizarea Internet, OPAC, CD-ROM în cadrul programului „Învaţă să te 

informezi”, precum şi prin consultarea individuală la cerere. 

 Reprezentanţii instituţiei noastre vor participa activ în grupurile de lucru 

SIBIMOL: grupul ingineresc şi logistic şi grupul pentru asigurarea lingvistică. 

http://bibcreanga.blog.com/
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Anexa nr. 1 

 

MĂSURĂTORI PRINCIPALI 

 

 

Nr. 

d/r 

Subdiviziunile Bibliotecii Utilizatori 

activi 

Vizite Împrumuturi 

1. Serviciul Activitate cu copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 ani  

(Biblioteca Picilor) 

2100 21000 71400 

2. Serviciul Activitate cu copii de 11-16 

ani 

3300 33000 112200 

3. Serviciul Carte străină 1500 15000 51000 

4. Serviciul Mediatecă 1300 14000 29200 

5. Filiala nr. 1 1500 15000 51000 

6. Filiala nr. 2 2100 21000 71400  

7. Serviciul Depozit central 80 1930 4500 

8. Total pe Bibliotecă 11880 120930 390700 
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Anexa nr. 2 

 

ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE 
 

Nr. 

d/r 

Forme de activitate Preşcol., 

7-10 ani 

(Bibliotec

a Picilor) 

11-16 

ani 

Carte                                                                                                                                                                                                                                                

străină 

Mediatecă Filiala 

nr. 1 

Filiala 

nr. 2 

Total 

1 Excursii 5 8  15 11 20 59 

2 Zile ale uşilor deschise  1  1 3 2 7 

3 Expoziţii complexe  3     3 

4 Expoziţii de documente 50 31 14 15 75 38 223 

5 Reviste bibliografice 5 21 10  15 20 71 

6 Reviste ale presei  20 17    37 

7 Reviste bibliografice a site-

urilor web, a CD-urilor 

   9   9 

8 Lansări de carte  6    8 14 

9 Discuţii asupra cărţii 5  3  6  14 

10 Lecturi comentate 1 26 6  6 15 54 

11 Lecturi publice    10   10 

12 Călătorii literare     4  4 

13 Ore de poveste 22   22 7  51 

14 Ore de poezie 4    6  10 

15 Ore literare    10   10 

16 Ore literar-muzicale 1    3 2 6 

17 Lecţii de ecologie    2 2  4 

18 Jocuri didactice 1      1 

19 Lecţii de cultură a 

informării „Învaţă să te 

informezi” 

9 22 1 9 19 23 83 

20 Audieri, vizionări 10   45 2  57 

21 Matinee literare    1  2 3 

22 Serate muzical-teatralizate    1 1  2 

23 Şezători literare    1   1 

24 Medalioane literare, 

muzicale, portrete de 

creaţie 

 13 11 8  2 34 

25 Salon literar    1   1 

26 Convorbiri tematice în grup 19 20 2 11 7 3 62 

27 Concursuri şi victorine 1 4 2 3 5 2 17 

28 Concursuri de desene 3 1  3 4 4 15 

29 Întâlniri cu personalităţi 5   2 3 2 12 

30 Dezbateri  4  1   5 

31 Ringuri intelectuale  3 2 3 1  9 

32 Mese rotunde  1 2 2   5 

33 Colocvii  2  2   4 

34 Lecţii de limbi străine   55    55 

35 Ziua informaţiei  1     1 

36 Salonul literar-artistic  “La 

Creangă”  

     12 12 

37 Cenaclul “Conştiinţa 

naţională”  

     12 12 

38 Cenaclul „Dialogul 

generaţiilor”  

     5 5 

39 Salonul Muzical       8 8 

40 Clubul tinerilor traducători    9    9 

41 Clubul “Deceluş”  8      8 

42 Clubul „Всезнайка” 8      8 

43 Cinemateca Picilor 8      8 

44 Clubul „MeşteRICH”    12   12 
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45 Clubul de Web design    6   6 

46 Clubul „Generaţia Next”      7  7 

45 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii 

      1 

46 Concursul literar 

republican „La izvoarele 

înţelepciunii”  

      1 

47 Concursul republican 

despre Marea Britanie 

      1 

48 Concursul republican 

„Părinţii, bunicii şi eu, 

prieteni ai cărţii suntem” 

      1 

49 Concursul „Cititor – 

model” 

      1 

 TOTAL 165 186 134 195 187 180 1052 
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Anexa nr. 3 

 

CALENDARUL  

ACTIVITĂŢILOR CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE 

 

 Notă: Datele concrete de desfăşurare a activităţilor se stabilesc la sfârşitul lunii 

anterioare. 

 

 

Termen 

realizare 

Temă Activităţi Realizatori 

IANUARIE    

 Stegarul mişcării simboliste 

Nu sunt ce par a fi 

(Ion Minulescu – 130 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Maestru al romanului de 

aventuri 

„Colţ Alb” 

”Colţ Alb” 

 

 

„The White Fang” 

 

Cu dragoste de viaţă 

Creatorul între viaţă şi 

literatură 

(Jack London – 135 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

 

Vizionare film 

Vizionare comentată 

din ciclul ”Bucuriile 

lecturii” 

Discuţie asupra cărţii 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 

 

Serviciul Mediatecă 

 

 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Poetul Nicolae Spătaru 

(50 ani de la naştere) 

Întâlnire cu scriitorul Biblioteca Picilor 

 Анатолий Рыбаков 

„Приключения Кроша” 

 

Анатолий Рыбаков – 

сильный среди сильных 

(Anatolij Rybakov – 100 ani 

de la naştere) 

Convorbire din ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 

 

Ziua lui Mihai Eminescu 

(161 ani de la naştere) 

Ciclu de activităţi  

 Eminescu al meu Colocviu Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 
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 Tot mai citim măiastra-i 

carte … 

Eminescu etern 

Expoziţie 

 

Oră literar-muzicală 

Biblioteca Picilor 

 Eminescu – expresia 

integrală a sufletului 

românesc 

Mihai Eminescu – cântăreţ 

neîntrecut al iubirii 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Geniul n-are moarte, dar 

nici noroc 

Expoziţie 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Cu Eminescu prin veac 

Planeta Eminescu 

 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Eminescu, omul deplin al 

culturii româneşti 

Şi el era adevărată poezie şi 

el era mai mult decât atât 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Magia cuvintelor 

eminesciene 

Eminescu şi fascinaţia cărţii  

Veşnicul Eminescu 

 

 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă”  

Filiala nr. 2 

 Fire de artist, suflet de copil 

Când muza se amuză 

 

 

Vitaminele cu haz ale lui 

Efim Bivol 

(Efim Bivol – 60 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

Şedinţa Cenaclului 

”Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Romanticul Hoffmann – între 

poveste şi realitate 

”Spărgătorul de nuci şi 

Regele Şoarecilor” 

 

Мир фантазии и грез 

Гофмана на фоне мрачной 

действительности 

(Ernest T.A. Hoffmann – 235 

ani de la naştere) 

Expoziţie 

Vizionare film 

Oră de poveste din 

ciclul ”Bucuriile 

lecturii” 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 Выдающийся русский 

сказочник Салтыков-

Щедрин 

Oră de poveste Filiala nr. 1 
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(Mihail Saltykov-Šedrin – 

185 ani de la naştere) 

 Grand écrivain – Romen 

Rollan 

Ромен Роллан – активный 

борец за мир 

Очарованная душа 

Франции и всего 

миролюбивого 

человечества 

(145 ani de la naştere) 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 S’entendre avec les autres Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Getting on with people Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Through the eyes of 

magazines 

Par le monde miraculeux de 

revues 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Nina Arbore 

Auguste Baillayre 

Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Cum să primim şi să oferim 

cadouri 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Arta traducerii Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători  

Serviciul Carte 

străină 

 O viaţă trăită în cântec 

 

Înălţare prin cântec 

(Eugen Mamot – 70 ani de la 

naştere) 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Deschideţi uşile – vine Anul 

Nou Chinezesc 

Întâlnire cu 

reprezentanţii 

Ambasadei Chinei 

consacrată Anului 

Nou Chinezesc 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

Filiala nr. 2 

FEBRUARIE    

 Familia: tradiţie şi libertate Ring intelectual din 

ciclul „Adolescentul 

în lumea informaţiei” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Tăcutul Deleanu, poet şi 

copil 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 
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Scriitorul care a legănat 

copilăria 

În tineri dăinui-voi de acum 

Liviu Damian – poetul dăruit 

cu har divin 

 

”Ciocârlii pentru copii” 

El floarea graiului o sărută 

pe faţă 

(Liviu Deleanu – 100 ani de 

la naştere) 

 

 

Expoziţie 

 

Oră de poezie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Lecturi comentate 

Oră de poezie 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 

 

 Ливиу Деляну „Волшебная 

булава” 

Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 Mihai Eminescu „Finul lui 

Dumnezeu”  

Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Магические стекла Элинор 

Фарджон 

 

Eleanor Farjeon – 130 ani 

de la naştere  

(Eleonor Farjeon – 130 ani 

de la naştere) 

Oră de poveste din 

ciclul ”Trepte în 

lumea cărţilor” 

Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Mediatecă 

 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Einstein şi tabloul modern al 

lumii 

Portret de creaţie din 

ciclul „Micul geniu” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Scrisul este profesia mea 

 

Marin Sorescu – figura 

spiritului creator 

 

 

Marin Sorescu – poetul care 

transformă totul în carte 

 

(Marin Sorescu – 75 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

 

 

Călătorie literară 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Popas în Lumea Copilăriei 

cu Iulian Filip 

Întâlnire cu scriitorul Serviciul Mediatecă 

 Veghind limba maternă Expoziţie Biblioteca Picilor 
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Diversitatea lingvistică şi 

culturală 

 

Diversitatea lingvistică şi 

culturală 

Mult e dulce şi frumoasă 

limba ce-o vorbim 

Prin limbă ne păstrăm ca 

neam fiinţa 

(Ziua Internaţională a Limbii 

Materne) 

Convorbire 

 

 

Convorbire 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Dragostea – rădăcina şi 

izvorul binelui 

În aşteptarea miracolului: 

Ziua Dragostei 

Iubire – ram cu rouă sfântă 

Dragobete – Cupidon al 

românilor 

Love – a phenomenon of 

Universe 

Dragobetele, zeul uitat al 

iubirii şi al bunei dispoziţii 

Dragobetele sărută fetele 

Sentimentul nepereche – 

Dragostea 

 

Dragobete – cap de 

primăvară  

(Ziua Dragostei şi a 

Bunăvoinţei - Dragobete) 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Concurs de felicitări 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 

Serviciul Carte 

străină 

 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 

 

 

 Uri Orlov – 80 ani de la 

naştere 

Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Carte 

străină 

 

 Трилогия А. Рыбакова: 

Кортик, Бронзовая птица, 

Выстрел 

Convorbire din ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 De ce avem nevoie de 

dragoste? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Где живет любовь? Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Înălţare prin iubire şi 

nobleţe  

(Opera scriitorilor Liviu 

Deleanu şi Marin Sorescu) 

Dezbateri din ciclul 

„Zidirea de sine şi 

creaţia” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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 La journée d’un enfant 

Le temps qu’il sait 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 A child’s day 

The weather 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Regulile universale privind 

salutul 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Through the eyes of 

magazines 

Par le monde miraculeux de 

revues 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Serghei Ciokolov 

Lazăr Dubinovschi 

Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 S-adun flori în şezătoare ... Şedinţa Cenaclului 

”Conștiința 

națională” 

Filiala nr. 2 

 Ion Ungureanu – distins 

talent al neamului 

(Ion Ungureanu, actor, 

regizor) 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Poetul Grigore Vieru şi 

muzica 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Echivalenţa în traduceri Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

MARTIE    

 Mărţişorul – simbol al 

speranţei 

Martie, mărţişor ... de 

primăvară ne este dor! 

Mărţişorul dăruieşte fericire 

Un mărţişor pentru mama 

 

 

Un mărţişor muzical 

 

Primăvară, bine ai venit! 

(Sărbătoarea Mărţişorului) 

Expoziţie 

 

Şezătoare literară 

 

Expoziţie 

Concurs de 

confecţionare a 

mărţişoarelor 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 

 

 

Filiala nr. 2 

1-6 Zilele Creangă în Biblioteca 

Naţională pentru Copii ,,Ion 

Creangă”  

Ciclu de activităţi  

 De la „Abecedarul” lui Ion 

Creangă la abecedarele 

Expoziţie 

Masă rotundă 

Toate serviciile 

Activitate cu 
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contemporane publicul 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Creangă al meu Colocviu Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Ion Creangă: un mare 

scriitor şi pedagog 

 

Ion Creangă „Fata babei şi 

fata moşneagului” 

 

Ион Крянгэ „Коза и трое 

козлят”, „Сказка о 

поросенке” 

 

„Arap Alb” 

Expoziţie 

Revistă Bibliografică 

 

Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Vizionare în cadrul 

Cinematecii Picilor 

Biblioteca Picilor 

 Miss Smărăndiţa – 2011, ed. 

a X-a 

 

Ion Creangă – un creator 

popular genial 

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ion Creangă’s incomparable 

art and tongue 

The magnificent stories of 

Ion Creangă 

Expoziţie 

 

Oră de lectură 

Serviciul Carte 

străină 

 Miracolul poveştilor lui Ion 

Creangă 

Ion Creangă pe ecranul 

cinematografic 

Expoziţie 

 

Ciclu de vizionări de 

filme 

Serviciul Mediatecă 

 Cu Creangă împreună, la 

gura sobei între două glume 

Cu dragoste de casa 

părintească 

Eroul preferat din poveştile 

lui Creangă 

Expoziţie 

 

Călătorie literară 

 

Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

 Creangă – veşnicul copil 

Mai dulce ca dânsul nimeni 

n-a vorbit 

Povestea unui portret unicat 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Medalion 

Filiala nr. 2 

 Constantin Brâncuşi – un om Convorbire Serviciul Activitate 
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al pământului care avea 

geniu 

(135 ani de la naştere) 

cu copii de 11-16 

ani 

 Basmul ce vine pe calea 

undelor 

(Ziua Internaţională a 

Radioului și Televiziunii 

pentru Copii) 

Întâlnire Filiala nr. 2 

 Cea mai dulce de pe lume 

O floare pentru mama mea 

Chipul scump şi minunat 

Viori aprinse, Femeile 

Mama, o minune a minunilor 

(Ziua Internaţională a 

Femeii) 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Expoziţie 

Matineu 

Concurs de desene 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Virginia Hamilton – 75 ani 

de la naştere 

Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Carte 

străină 

 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  

 Francofonia – comunitate 

culturală 

Importance de la 

communauté francophone 

Un voyage virtuel en France 

Univers francofon 

 

 

Franceza fără profesor 

”Le Pain et le Sel” 

 

”Micul Prinţ” 

Masă rotundă 

 

Victorină 

 

 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Vizionare comentată 

a filmului 

Vizionare a filmului 

Serviciul Carte 

străină 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 

 

 

Filiala nr. 1 

 Goya: ecoul unui vis Portret de creaţie din 

ciclul „Micul geniu” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Teatrul – forma cea mai 

frumoasă de prietenie 

O poveste a poveştilor 

(Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 

Tineret)  

Expoziţie 

 

Întâlnire 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

 

 

 Anno Mitsumasa – 85 ani de Medalion literar din Serviciul Carte 
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la naştere ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

străină 

 Leagăn spiritual al copiilor 

 

 

„Florile dalbe” – revistă ce 

s-a înălţat până la „Steaua 

Calităţii” 

O tribună a copiilor: 

”Florile dalbe” 

(Săptămânalul „Florile 

dalbe” – 70 ani de la 

fondare) 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu membrii 

redacţiei 

Expoziţie 

 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Biblioteca Picilor 

 

 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 

 Octavian Goga – o lecţie de 

patriotism 

 

Semănător de credinţe 

Un talent original inspirat 

numai de sufletului 

poporului 

(130 ani de la naştere)  

Convorbire 

 

 

Audiere comentată 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 Margaret Mahy – 75 ani de 

la naştere 

Medalion literar din 

cilul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Carte 

străină 

 Rapsodul poeziei româneşti 

 

George Topârceanu – poet al 

universului mic 

George Topârceanu – poet al 

universului mic 

Rapsodul poeziei româneşti 

George Topârceanu – 125 

ani de la naştere 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Concurs de desene 

 

Expoziţie 

 

Oră de poezie 

Concurs de recitatori 

Biblioteca Picilor 

 

 

 

Filiala nr. 1 

 

 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Poezia – muzica sufletului 

Poezia – creaţia ritmică a 

frumuseţii în cuvinte 

 

Tezaurul cu poezii 

Poezia este culminaţia unui 

demers lăuntric 

(Ziua Mondială a Poeziei) 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 
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 Apa – cea mai mare 

comoară pe lume 

Cel mai important 

constituent al organismului 

uman  

(Ziua Mondială a Apei) 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Teatrului Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Mario Vargas Llosa – 75 ani 

de la naştere 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Poet de inspiraţie creştină 

(Ion Pillat – 120 ani de la 

naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 De ce purtăm mărţişoare? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Легенда о Мэрцишоре Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Острова и капитаны 

Владислава Крапивина 

Convorbire din ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Insula de cuvinte a lui Ianoş 

Țurcanu 

Întâlnire cu scriitorul Serviciul Mediatecă 

 Les petites choses 

Musique ! 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Little things 

Music! 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Through the eyes of 

magazines 

Par le monde miraculeux de 

revues 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Traducerea figurilor de stil Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

 Mihail Grecu 

Leonid Grigoraşenco 
Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Triada de aur a literaturii 

române – Octavian Goga, 

Ion Pillat, George 

Topârceanu 

Şedinţa Cenaclului 

”Conștiința națională 

Filiala nr. 2 

 Cum să-ţi ceri scuze? Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Finalizarea Concursului 

republican „Eu şi Guguță” 

Concurs Toate serviciile 

Bibliotecii 
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APRILIE    

1-7  Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 Ziua Internaţională a Cărţii 

pentru Copii  

Expoziţie de postere Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Cartea – o lume în aşteptare 

„Luceafărul de Seară şi 

Luceafărul de Zi” 

 

Раиса Лунгу-Плоае 

„Тинкуца, Кора, Чок-Бок и 

другие” 

Expoziţie 

Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

 

Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 Am o carte pentru tine  

(Cărţi jubiliare în 2011) 

2 aprilie – Ziua 

Internaţională a Cărţii 

pentru Copii 

Cartea – tezaur al 

cunoaşterii 

 

Enigma Petre Draganov 

Expoziţie 

 

Expoziţie complexă 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Medalion din ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Lectura – cunoaştere a lumii 

Ziua Internaţională a Cărţii 

pentru Copii 

Terra – planeta pe care 

trăim 

Expoziţie  

Convorbire 

 

Lecţie de ecologie 

Serviciul Mediatecă 

 Cartea – o lume liberă şi 

fără frontiere 

O carte citită, o comoară 

descoperită 

Eroii cărţilor citite 

În căutarea aventurilor 

Expoziţie 

 

Recital de poezie 

 

Concurs de desene 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Cărţi jubiliare – 2011 

Poveştile celebrului danez – 

Hans Christian Andersen 

Cărţile sunt pâinea sufletului 

Cărţile – copiii minții 

Expoziţie 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Păsările – miraculoase Expoziţie Biblioteca Picilor 
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făpturi 

(Ziua Internaţională a 

Păsărilor) 

 Hai să mai râdem 

Cea mai hazlie istorioară 

Râdeţi, copii! 

(Ziua Umorului) 

Expoziţie 

Oră de poveste 

Şedinţa Cenaclului 

”Conștiința 

națională” 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Sănătatea – cea mai mare 

bogăţie 

Sănătatea – darul cel mai 

frumos şi mai bogat al 

naturii 

Sănătatea este o bogăţie 

Sănătatea – comoara vieţii 

noastre 

(Ziua Mondială a Sănătăţii) 

Expoziţie 

Convorbire 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Sensul vieţii şi al istoriei în 

opera lui Emil Cioran 

 

Emil Cioran – filosoful şi 

eseistul care priveşte lumea 

de pe culmile disperării 

Schimbarea la faţă a 

filozofiei româneşti 

(Emil Cioran - 100 ani de la 

naştere) 

Dezbateri din ciclul 

„Zidirea de sine şi 

creaţia” 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Şedinţa Cenaclului 

”Conştiinţa 

naţională” 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 

 

Filiala nr. 2 

 Martin Waddell – 70 ani de 

la naştere 

Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Carte 

străină 

 O călătorie în Univers 

 

 

„Universul şi Pământul” 

 

Pe itinerare cosmice 

 

Космос – вымысел или 

наука 

Космос – связь с другими 

мирами 

(Ziua Mondială a Aviaţiei şi 

Cosmonauticii) 

 

Expoziţie 

Întâlnire cu un 

aviator 

Vizionare în cadrul 

Cinematecii Picilor 

Prezentare de site-uri 

web şi CD-uri 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 

 

 

 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 
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 Alexandru Baltaga – martir 

al sfântului ideal 

 

Personalităţi chişinăuiene 

istorice 

(150 ani de la naştere) 

Medalion din ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Cultura este arta înălţată la 

un set de credinţe 

(Ziua Internaţională a 

Culturii) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Николай Гумилѐв – русский 

поэт ”Серебряного века” 

(Nikolaj Gumilëv – 125 ani 

de la naştere) 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Herve Bazin – 100 ani de la 

naştere 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Păstrarea monumentelor 

istorice – o datorie sfântă 

(Ziua Internaţională a 

Monumentelor și Locurilor 

Istorice) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 De ce sărbătorim Paştele? 

 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Светлый праздник Пасхи Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Lumină din lumină  

(Sărbătorile Sfintelor Paşti) 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Sfintele Paşti, icoana vieţii 

veşnice 

De Paşti, prin Europa 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Мы на той стороне где 

ветер (В. Крапивин) 

Convorbire din ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Pământul – leagănul 

omenirii 

Let’s protect the environment 

(Ziua Internaţională a 

Planetei Pământ) 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Cititorul faţă în faţă cu 

autorul 

 

 

Ring intelectual din 

ciclul „Adolescentul 

în lumea informaţiei” 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 
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Cartea – poartă deschisă 

spre cunoaştere 

(Ziua Mondială a Cărţii și 
Dreptului de Autor) 

Expoziţie 

 

Filiala nr. 1 

 To be or not to be Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Bibliotecarul – medicul 

sufletului 

Bibliotecarul – permanenţă 

în viaţa cărţilor 

Slujitori în paradisul cărţii 

(Ziua Bibliotecarului) 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Drapelul – simbol al 

trecutului, prezentului şi 

viitorului 

(Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova) 

Convorbire 

Oră de poezie 

Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională a 

Dansului 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 At the doctor 

Breakfast 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Chez le médecine 

Le petit dejeuner 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Through the eyes of 

magazines 

Par le monde miraculeux de 

revues 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Theodor Kiriacoff 

Eugenia Maleşevschi 
Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Maestru al artei medicale 

(Gheorghe Ghidirim, medic 

chirurg) 

Şedinţa Cenaclului 

,,Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 O pastilă de bun simţ Şedinţa Clubului 

,,Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Cântece Pascale Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Dificultăţi de traducere Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

7-10 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XV-a 

 Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Forumul laureaţilor Concurs Toate serviciile 
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Concursului republican 

„Părinţii, bunicii şi eu, 

prieteni ai cărţii suntem” 

Bibliotecii 

Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

MAI    

 În Codrul plin de vrajă al 

poeziei sale 

In memoriam Anatol Codru 

 

 

Poet al cuvintelor şi poet al 

imaginilor filmate  

(Anatol Codru – 75 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 The liberty of mass-media 

and its effect on the society 

(Ziua Mondială a Libertăţii 

Presei) 

Brainstorming Serviciul Carte 

străină 

 Leonardo da Vinci: visul 

zborului  

Portret de creaţie din 

ciclul „Micul geniu” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Кто позвал всадников (В. 

Крапивин) 

Convorbire din ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Poetul sufletului – Lucian 

Blaga 

Lucian Blaga: dor şi 

eternitate 

N-a murit un poet, ci a pierit 

un univers 

Personalitate impunătoare şi 

polivalentă a culturii 

interbelice 

Copilăria este inima tuturor 

vârstelor 

Lucian Blaga: Mioriţa cultă 

a spiritualităţii româneşti 

(50 ani de la trecerea în 

eternitate) 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 

Filiala nr. 1 

 

 

 

Filiala nr. 2 

 Rabindranath Tagore – 150 

ani de la naştere 

 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Europa, casa mea Expoziţie Biblioteca Picilor 
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Europa începe la noi acasă 

 

O Uniune de succes 

 

 

Joacă-te şi descoperă cu UE 

Culturi şi civilizaţii europene 

Europa – casa noastră 

 

 

Europa – o uniune de succes 

(Ziua Europei) 

Convorbire 

Vizionare în cadrul 

Cinematecii Picilor 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Prezentare de CD-uri 

Expoziţie 

Şedinţa Cenaclului 

”Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Victoriei şi a Păcii 

Остаться человеком в 

пламени войны 

Noi suntem Copiii Victoriei 

Этих дней не смолкнет 

слава 

(Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei) 

Expoziţie 

Masă rotundă 

 

Întâlnire cu veteranii 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 

 

 

Filiala nr. 1 

 Sportul înseamnă sănătate 

(Ziua Naţională a 

Sportivului) 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Фрэнк Баум – 

удивительный волшебник 

(Frank Baum – 155 ani de la 

naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 „Fata moşneagului şi nucul 

din grădină” 

Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Ион Горган „Лев и 

стрельчиха” 

Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 Eu şi familia mea 

(Ziua Internaţională a 

Familiei) 

Concurs de desene Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 De ce avem nevoie de 

familie? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 СЕМЬ+Я  Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Geniul trăieşte în casa mea Portret de creaţie din Serviciul Activitate 
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(Ludwig van Beethoven) ciclul „Micul geniu” cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Muzee ciudate din întreaga 

lume 

(Ziua Internaţională a 

Muzeelor) 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Annie Schmidt – 100 ani de 

la naştere 

Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Carte 

străină 

 Garabet Ibrăileanu – om de 

o rară distincţie sufletească 

(140 ani de la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Молодыe голоса, ed. a 3-a 

Кирилл и Мефодий – 

славянские первоучители, 

великие проповедники 

христианства 

(Ziua Sfinţilor Kiril şi 

Metodiu)  

Salon literar 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială împotriva 

Fumatului 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Through the eyes of 

magazines 

Par le monde miraculeux de 

revues 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Expressions 

La cuisine 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Expressions 

The kitchen 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Traduceri comparate Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

 Miliţa Petraşcu 

Alexandru Plămădeală 
Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Veşnica lor pomenire Şedinţa Cenaclului 

”Conștiința 

națională” 

Filiala nr. 2 

 Este veşnică în lume doar 

muzica 
Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Arta conversaţiei Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 
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 Creator de punţi între 

veacuri şi culturi 

(Andrei Eşanu, istoric) 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele înţelepciunii”, 

ed. a XXI-a 

Concurs Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

VI-a 

Concurs 

 

Toate Serviciile 

activitate cu 

publicul 

IUNIE    

1 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

Ciclu de activităţi  

 Ce frumoasă e copilăria! 

Din fericire există pe lume 

copilăria 

Vivat copilărie! 

Copilăria e taina dezvăluirii 

viitorului 

Lumea mirifică a copilăriei 

Cartea pentru copii – izvor 

de lumină 

Editura ”Prut Internaţional” 

şi cartea pentru copii 

Copilăria – vârsta de aur 

Lumea prin ochii copiilor 

Expoziţie 

Oră de poezie 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

 

Recital de poezie 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Oră literar-muzicală 

Concurs de desene 

Biblioteca Picilor 

 

 

Serviciul Mediatecă 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Suflet român în cultura slavă 

(Nicolae Milescu-Spătarul – 

375 ani de la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Între mit şi realitate 

(Nicolae Iorga – 140 ani de 

la naştere) 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Mondială a Mediului 

Planeta are nevoie de tine 

 

 

Un mediu curat – o viaţă 

sănătoasă 

Convorbire 

 

 

 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 

Filiala nr. 1 

 „Mica sirenă” Vizionare în cadrul 

Cinematecii Picilor  

Biblioteca Picilor 

 „Legenda rândunicii” Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 
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 „Мудрая дочь пастуха” Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională 

împotriva Exploatării prin 

Muncă a Copiilor 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Harriet Beecher Stowe – 

iniţiatoarea mişcării 

împotriva sclaviei 

Avocatul celor mulţi şi 

nedreptăţiţi 

Harriet Beecher Stowe – 

avocatul celor mulţi şi 

nedreptăţiţi 

(200 ani de la naştere) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi comentate 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 

 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Poetă a luminii şi a umbrei 

Întâlnire cu poeta Galina 

Furdui 

 

Între clipa mea şi-a ta e 

copilăria  

(Galina Furdui – 65 ani de la 

naștere) 

Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Mereu vie în amintiri 

 

 

Un nume scris în conştiinţa 

naţională 

(Lidia Istrati – 70 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Ziua Suveranităţii Republicii 

Moldova 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Stop drogurilor 

 

 

Drogurile nu sunt un pariu 

cu mintea ta 

(Ziua Internaţională 

împotriva Consumului și a 

Traficului Ilicit de Droguri) 

Expoziţie 

Convorbire 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Les légumes 

La nourriture 

Les fruits 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Vegetables Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 
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Food 

Fruits 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 La balul poveştilor Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Copiii se adresează copiilor 

prin carte 

  

Ciclu de lecturi 

publice 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Să petrecem vacanţa 

combinând utilul cu plăcutul  

Ore de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Toată vara în compania 

eroilor preferaţi 

Всѐ лето – в компании 

любимых героев 

Cicluri de lecturi 

publice şi vizionări 

Serviciul Mediatecă 

 Citim în vacanţă Expoziţii 

Ore de lectură 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca pentru toţi copiii  

 

Ciclu de lecturi 

comentate 

Filiala nr. 2 

 Trăiască vacanţa mare! Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 

IULIE    

 Vasile Vasilache – 85 ani de 

la naştere 

Vasile Vasilache – vrăjitorul 

cuvintelor 

Scriitorul care ”vorbeşte 

cum scrie şi scrie cum 

vorbeşte” 

 

Convorbire 

 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

Filiala nr. 1 

 Ştefan cel Mare – 

conducător prin excelenţă 

Atlet al Creştinătăţii 

 

 

Apărător al Patriei şi al 

credinţei 

Sfântul Ştefan cel Mare – 

învăţătorul şi judecătorul 

Marele părinte al Moldovei 

Ştefan cel Mare – apărător 

al Patriei şi al Credinţei 

Ştefan cel Mare – icoana 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor  

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 
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sufletului românesc 

Copilăria lui Ştefan cel Mare 

învăluită în legende 

Iese-n plină strălucire Ştefan 

cel Viteaz şi Sfânt  

(Ziua Comemorării lui 

Ştefan cel Mare şi Sfânt) 

Convorbire 

 

Matineu 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 La balul poveştilor Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Copiii se adresează copiilor 

prin carte 

  

Ciclu de lecturi 

publice 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Să petrecem vacanţa 

combinând utilul cu plăcutul  

Ore de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Toată vara în compania 

eroilor preferaţi 

Всѐ лето – в компании 

любимых героев 

Cicluri de lecturi 

publice şi vizionări 

Serviciul Mediatecă 

 Citim în vacanţă Expoziţii 

Ore de lectură 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca pentru toţi copiii  

 

Ciclu de lecturi 

comentate 

Filiala nr. 2 

 Alexandr Volkov – 120 ani 

de la naştere 

Войди в ”изумрудный 

город” Александра Волкова 

Convorbire 

 

Călătorie literară 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 William Makepease 

Thackeray – 200 ani de la 

naştere 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 O călătorie în Regatul 

Şahului 

Şahul – un sport al minţii 

 

 

Şahul – imaginaţie şi 

încredere în sine 

(Ziua Mondială a Şahului)  

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Ş-acel rege-al poeziei, veşnic 

tânăr şi ferice 

Vasile Alecsandri – poet al 

Universului sensibil 

(Vasile Alecsandri – 190 ani 

de la naştere) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 
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 Vladimir Beşleagă – artistul 

cuvântului 

Un scriitor al inimii şi al 

minţii: Vladimir Beşleagă 

 

 

(80 ani de la naştere) 

Expoziţie 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ”La 

Creangă” 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

Filiala nr. 2 

  Poetul care nu are vacanţă 

 

Poetul ”prăvăliei ce vinde 

melancolie” 

Cu mii de fire nevăzute sunt 

legat de lume 

(Ianoş Țurcanu – 60 ani de la 

naștere) 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Revistă bibliografică 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Constituţia – legea supremă 

a statului 

29 iulie – Ziua Constituţiei 

Republicii Moldova 

(Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova) 

Expoziţie 

Convorbire  

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Au bord de la mer 

A la ferme 

Le loisirs 

En ville 

Lecţie interactivă de 

limbă franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 At the seaside 

At the farm 

Hobbies 

In town 

Lecţie interactivă de 

limbă engleză 

Serviciul Carte 

străină 

AUGUST    

 „Sarea în bucate” Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Трифан Балтэ ”Сказки” Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 Pictorul poveştilor în 

imagini 

(Sergiu Puică – 55 ani de la 

naştere) 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Tineretul poate schimba 

lumea 

(Ziua Internaţională a 

Masă rotundă Filiala nr. 1 
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Tineretului) 

 Вальтер Скотт – 

основоположник жанра 

исторического романа 

(Walter Scott – 240 ani de la 

naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Enescu la răspântie de vremi 

(George Enescu – 130 ani de 

la naştere) 

Vizionare comentată 

a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 La balul poveştilor Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Copiii se adresează copiilor 

prin carte 

  

Ciclu de lecturi 

publice 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Să petrecem vacanţa 

combinând utilul cu plăcutul  

Ore de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Toată vara în compania 

eroilor preferaţi 

Всѐ лето – в компании 

любимых героев 

Cicluri de lecturi 

publice şi vizionări 

Serviciul Mediatecă 

 Citim în vacanţă Expoziţii 

Ore de lectură 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca pentru toţi copiii  

 

Ciclu de lecturi 

comentate 

Filiala nr. 2 

 Biblioteca pentru toţi copiii  Lecturi comentate Filiala nr. 2 

 A la campagne 

Ici et la 

Les quantités 

Sur la route 

Lecţie interactivă de 

limbă franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 In the country 

Here and there 

Quantities 

On the street 

Lecţie interactivă de 

limbă engleză 

Serviciul Carte 

străină 

  24-31 Sărbătoarea Naţională Ziua 

Independenţei 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea 

română” 

Ciclu de activităţi  

 Independenţa – baza unui 

stat democratic 

Limbă dulce şi aleasă 

Expoziţie 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 
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 Limba română – sursa de 

existenţă spirituală a 

poporului nostru 

Aşa am fi vorbit 

(Cărţi din anii 30 ai sec. XX 

din RASSM) 

Litere cu dor de casă 

Un crin al Basarabiei – Olga 

Vrabie 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Medalion din ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 A country, a house, a 

language 

L’écho de Moldavie  

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Carte 

străină 

 Prin grai suntem popor 

Limba maternă – comoară 

eternă 

Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Serviciul Mediatecă 

 Nimic nu poate fi mai drag şi 

sfânt 

Mult e dulce şi frumoasă 

Expoziţie 

 

Matineu 

Filiala nr. 1 

 Moldova – patria mea! 

Limba – focul veghetor al 

Patriei 

Limba unui popor este 

floarea lui cea mai de preţ 

Limba română este maica 

mea 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Vorbesc corect – gândesc 

corect 

Concurs-maraton Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

SEPTEMBRIE    

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Cunoştințele – calea spre 

adevăr 

Knowledge is the power 

 

 

Cărţile copilăriei 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Călătorie literară 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 Şcoala bărbăţiei 

Tinerii la datorie 

(Ziua Armatei Naţionale) 

Vizionarea filmului 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Bacovia – poetul care şi-a 

depăşit epoca 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 
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Bacovia – poet al toamnei şi 

singurătăţii 

Eu sunt un cuib de inimă 

(George Bacovia – 130 ani 

de la naştere) 

 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

ani 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Anthony Browne – 65 ani de 

la naştere 
Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Carte 

străină 

 Ioan Slavici „Floriţa din 

codru” 
Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Л. Луткова ”Сказки” Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 Democraţia – valoare 

universală 

(Ziua Internaţională a 

Democraţiei) 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Sfătosul din Mălăeşti 

 

 

Un cavaler al poantei 

Un om, o viaţă-n cărţi şi-n 

amintiri 

 

ÎnvăţăMinte din vorbă 

cuMinte 

(Aurel Scobioală – 70 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

Convorbire 

Joc literar 

Expoziţie 

Şedinţa Cenaclului 

”Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Уильям Голдинг и „так 

называемая 

цивилизованность 

человека” 

Gerald William Golding – 

100 ani de la naştere 

(Gerald William Golding – 

100 ani de la naştere) 

Masă rotundă 

 

 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Serviciul Carte 

străină 

 Coşbuc – suflet în sufletul 

neamului 

Un mare clasic al versului 

Convorbire 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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românesc 

George Coşbuc – poetul 

ţărănimii 

(George Coşbuc – 145 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Герберт Уэллс – 

родоначальник научно-

фантастической 

литературы 20 века 

(Herbert Wells – 145 ani de 

la naştere) 

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Pacea – câmpul unde creşte 

şi se coace fericirea 

Să ne lumineze a Păcii floare 

Pacea – visul omenirii 

(Ziua Internaţională a Păcii) 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ce înseamnă să fie pace? Şedinţa Clubului 

”Deceluș” 

Biblioteca Picilor 

 Как сохранить нам этот 

мир? 

Şedinţa Clubului 

”Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Studierea limbilor – un pas 

spre integrarea europeană 

Multilingvismul – un atu 

veritabil 

(Ziua Limbilor Europene) 

Prezentare de CD-uri Serviciul Mediatecă 

 Toleranţa – calea spre pace 

Fii tolerant în gândire şi 

ferm în faptă 

Expoziţie 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Natura e în pericol Vizionare în cadrul 

Cinematecii Picilor 

Biblioteca Picilor 

 Гришка и его друзья: 

сказки Радия Погодина 

Convorbire din ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Par le monde miraculeux de 

revues 

Through the eyes of 

magazines 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Parler 

A l’ecole 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Hello! 

Speaking 

At school 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Valentina Rusu-Ciobanu Lecţie de artă din 

ciclul „maeştri 

Filiala nr. 2 
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Pavel Şilingovski basarabeni din 

secolul XX” 

 A fi călăuză prin Cuvânt Şedinţa Salonului 

literar-artistic ”La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Vitalie Rusu – actorul care 

umple scena printr-o simplă 

apariţie 

 

Şedinţa Cenaclului 

,,Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Rapsodul Mioriţei 

basarabene 
Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Prima întâlnire Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Sensibilitate culturală în 

traduceri 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

 OCTOMBRIE    

 Bătrânii – înţelepţii timpului 

 

Mi-e dragă bunica, drag şi 

bunicul 

(Ziua Internaţională a 

Oamenilor în Etate) 

Expoziţie 

Convorbire 

Şedinţa Cenaclului 

”Conștiința 

națională” 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

 Itinerare muzicale 

Franz Liszt – un Paganini al 

pianului 

Viaţa în imagini sonore 

A trăi prin muzică 

(Ziua Internaţională a 

Muzicii) 

Expoziţie 

Serată muzicală 

 

Audieri muzicale 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Serviciul Mediatecă 

 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Dă-mi lăbuţa, prietene 

 

 

Lumea celor care nu cuvântă 

 

 

Animalele din jurul nostru 

Animale pe cale de dispariţie 

(Ziua Internaţională a 

Animalelor) 

Expoziţie 

Concurs de ghicitori, 

desene 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Lecţie de ecologie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 Pedagogul – om cu har şi 

vocaţie 

Inginer al sufletului omenesc 

(Ziua Mondială a 

Pedagogului) 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 
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 Prietena credincioasă a 

eroilor săi 

(Vera Malev – 85 ani de la 

naştere) 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Фритьоф Нансен – 

исследователь и 

филантроп 

(Fridtjof Nansen – 150 ani de 

la naştere) 

Medalion aniversar Serviciul Mediatecă 

 Мыслители действуют и 

играют (по творчеству 

Кристины Нестлингер) 

 

Christine Nostlinger – 75 ani 

de la naştere 

 

 

O Astrid Lindgren a Austriei 

Convorbire din ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

 

Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 

Serviciul Carte 

străină 

 

 

 

Filiala nr. 1 

 Iürg Schubiger – 75 ani de la 

naştere 

Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Carte 

străină 

 „Пэкалэ и Тындалэ” Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 Ioan Slavici „Spaima zeilor” Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Philip Pullman – 65 ani de la 

naştere 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Chişinău – vatră de istorie 

Chişinău – oraşul meu 

(Prima menţiune a 

Chișinăului ca localitate – 

575 ani) 

Expoziţie 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Mihail Sadoveanu şi copiii 

Sadoveanu – divanul 

înţelepciunii cu lumea 

(50 ani de la trecerea în 

eternitate) 

Expoziţie 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 1 

 ONU – ordine şi cooperare 

internaţională 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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 Pagina ta de jurnal 

(Ziua Internaţională a 

Internet-ului) 

Concurs Serviciul Mediatecă 

 Alain-Fournier – 125 ani de 

la naştere 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Un mare critic modernist 

(Eugen Lovinescu – 130 ani 

de la naştere) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 De ce trebuie să ocrotim 

natura? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluș” 

Biblioteca Picilor 

 „Защищая Природу – 

продолжаем Жизнь” 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Natura e în pericol Vizionare în cadrul 

Cinematecii Picilor 

Biblioteca Picilor 

 Through the eyes of 

magazines 

Par le monde miraculeux de 

revues 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Feelings 

The bathroom 

Au zoo 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les sentiments 

La salle de bains 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi  

 Cartea – dimensiunea 

simbolică a valorii 

Cartea – obiect sacru al 

conştiinţei personale 

Adolescentul în societatea 

cunoaşterii 

Expoziţie complexă 

 

Revistă bibliografică 

 

Dezbateri 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Miracolul cunoaşterii 

Toamna de aur în jurul 

cărţilor 

Expoziţie 

Concurs de postere 

Serviciul Mediatecă 

 Strauss – regele celor trei 

pătrimi 

Portret de creaţie din 

ciclul „Micul geniu” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Cartea mea e cartea noastră 

Vocile vii ale scriitorilor 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Cartea – instrument 

stimulator de informare 

pentru gândirea omenească 

O carte bună este scrisă 

Expoziţie 

 

 

Filiala nr. 2 
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pentru toate vârstele 

O casă fără cărţi e un corp 

din care a plecat sufletul 

Cuget, deci exist 

Revistă bibliografică 

 

Convorbire 

Concurs de eseuri 

 Igor Vieru 

Andrei Sârbu 

Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Cum se traduc poveştile? Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

 Critica – armă periculoasă Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 O lume de gânduri alese Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

NOIEMBRIE    

 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi 

 

 

 Biblioteca – spaţiu al 

libertăţii intelectuale 

Actul lecturii şi valenţele 

sale 

Gherman Pântea – figură 

acoperită cu mituri 

 

Expoziţie complexă 

 

Revistă bibliografică 

 

Medalion din ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Penelul lui Rembrandt 

 

Portret de creaţie din 

ciclul „Micul geniu” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Toleranţa: stimă sau 

umilinţă 

 

 

Toleranţa – defect sau 

calitate 

(Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă) 

Ring intelectual din 

ciclul „Adolescentul 

în lumea informaţiei” 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Serviciul Carte 

străină 

 

 Biblioteca – un univers 

minunat 

Bibliotecile virtuale ale lumii 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Cărţi cu autograf la 

Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” 

Biblioteca – memoria 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Filiala nr. 2 
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omenirii 

Biblioteca – altarul cărţii 

 

Matineu literar 

 Аурел Чокану „Сказки 

старого кувшина” 

Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Poveşti cu tâlc” Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Рассказы о веселых людях 

и хорошей погоде (Радий 

Погодин) 

Convorbire din сiclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Odysseas Elytis – 100 ani de 

la naştere 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Emil Loteanu a plecat ca să 

rămână 

 

Lăutarul filmului 

contemporan 

Cineastul dublat de un poet 

(75 ani de la naştere) 

Convorbire 

 

 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Thomas Bailey Aldrich – 175 

ani de la naştere   

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Carte 

străină 

 José Maria Sánchez-Silva – 

100 ani de la naştere 

Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Carte 

străină 

 O îndrăgostită de copiii 

Moldovei şi dascălii lor 

(Stela Cemortan – 70 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

Medalion aniversar 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Educației Copiilor 

Nevăzători 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranță 

Toleranţa – calea spre pace 

Convorbire 

 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

 Михаил Ломоносов – 

талантливый выходец из 

низов 

(300 ani de la naştere) 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Tu şi drepturile tale 

(Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor) 

Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 
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 Suntem pietoni 

(Ziua Mondială de 

Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere) 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 

 De ce Semaforul ne este 

prieten? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Красный, желтый, 

зеленый 
Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Circulaţia rutieră” Vizionare în cadrul 

Cinematecii Picilor 

Biblioteca Picilor 

 Carlo Collodi – 185 ani de la 

naştere 

”Приключения Пиноккио” 

Revistă bibliografică 

 

Vizionarea filmului 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 Alexandru Hâjdeu – 

ideologul culturii sale 

Cu gândul la un cărturar al 

Neamului: Alexandru Hîjdeu 

(200 ani de la naştere) 

Expoziţie 

 

Şedinţa  Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Through the eyes of 

magazines 

Par le monde miraculeux de 

revues 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 At the zoo 

On the move 
Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 En mouvement 

Les sports d’univer 
Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 O viaţă trăită în cântec Şedinţa Cenaclului 

”Conștiința 

națională” 

Filiala nr. 2 

 Rolul dicţionarelor într-o 

traducere 
Şedinţa  Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

 Maniere în călătorie Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Vladimir Beşleagă – artistul 

cuvântului  

(Vladimir Beşleagă, 

prozator) 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

DECEMBRIE    

 SIDA – cea mai grea 

moştenire a sec. XXI 

Între stigmat şi pericol real 

SIDA – enigma secolului 

 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Expoziţie 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 
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Alege viaţa fără SIDA 

(Ziua Mondială de 

Combatere şi Profilaxie a 

Maladiei HIV/SIDA) 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 

 Unire-n suflet şi-n simţire 

(Ziua Marii Uniri) 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Integrarea copiilor cu 

dizabilităţi în societate 

(Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi) 

Brainstorming Serviciul Carte 

străină 

 Аурел Чокану „Сказки 

старого кувшина”  

Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 A.Popa „Povestea 

anotimpurilor” 

Oră de poveste din 

ciclul „La balul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Voluntariatul şi dezvoltarea 

societăţii civile 

(Ziua Internaţională a 

Voluntarilor în Slujba 

Dezvoltării Economice şi 

Sociale) 

Dezbateri Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 La mulţi ani, Mr. Disney 

 

Walt Disney – 110 ani de la 

naştere 

(Walt Disney – 110 ani de la 

naştere) 

Vizionare comentată 

a filmului 

Expoziţie 

Serviciul Mediatecă 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Toţi oamenii se nasc liberi şi 

egali 

(Ziua Drepturilor Omului) 

Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Gustave Flaubert „Doamna 

Bovary” 

(Gustave Flaubert – 190 ani 

de la naştere) 

Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Ana-Maria Machado – 70 

ani de la naştere 

Medalion literar din 

ciclul „Laureaţii 

Micului Premiu 

Nobel” 

Serviciul Carte 

străină 

 Где находятся 

„Кирпичные острова” 

(Радий Погодин) 

Convorbire din ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 De ce sărbătorim Crăciunul? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 
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 Новый год вокруг света Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Claude Monet: umbră şi 

lumină 

Portret de creaţie din 

ciclul „Micul geniu” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Ştefan Melnic – poet al 

copilăriei inocente 

(70 ani de la naştere) 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

 Dau în colţ speranţele mele 

Poetul Iuliu Cârchelan şi 

prietenii săi 

 

 

Din grădina viselor mele 

(Iuliu Cârchelan – 75 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ”La 

Creangă ” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Artiştii lumii – apostoli ai 

păcii 

(Ziua Actorului) 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Par le monde miraculeux de 

revues 
Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Astăzi s-a născut Hristos 

Crăciunul pe glob 

 

În seara lui Moş Ajun 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web 

Matineu 

Serviciul Mediatecă 

 Faisons la fête Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Winter sports 

Let’s celebrate 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Crăciunul – Naşterea 

Domnului 

Vine, vine Anul Nou 

Expoziţie 

 

Concurs de colinde şi 

urături 

Filiala nr. 1 

 Să trăiţi, să înfloriți, la anul 

și la mulți ani 
Şedinţa Cenaclului 

”Conștiința 

națională” 

Filiala nr. 2 

 Decembrie – luna moşilor 

cei buni 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Punctualitatea  - semn de 

bună creştere 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Traducerea numelor proprii Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 
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Anexa nr. 4 

 

PROGRAMUL  

„ÎNVAŢĂ SĂ TE INFORMEZI” 

(activităţi de cultură informaţională) 

 

 

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 

Creangă”: structură, reguli de utilizare şi 

servicii oferite 

Toate serviciile Activitate cu publicul 

Tipurile de documente aflate în colecţiile 

Bibliotecii, reguli de împrumut pentru fiecare 

tip de documente 

Toate serviciile Activitate cu publicul 

Structura aranjării colecţiilor de documente în 

Bibliotecă 

Toate serviciile Activitate cu publicul 

Structura cărţii Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-

10 ani, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Aparatul auxiliar şi de referinţă al cărţii Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-

10 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16 

ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala 

nr. 2 

Cartea electronică: varietăţi de prezentare Serviciul Mediatecă 

Publicaţiile periodice ca sursă de informare, 

dezvoltare intelectuală şi delectare 

Toate serviciile Activitate cu publicul 

Publicaţiile de referinţă şi specificul utilizării 

lor 

Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-

10 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16 

ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala 

nr. 2 

Enciclopedii şi dicţionare electronice Serviciul Mediatecă 

Cartea cognitivă ca suport în procesul de 

studiu 

Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-

10 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16 

ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala 

nr. 2 

Formularea cerinţei de lectură şi informare Toate serviciile Activitate cu publicul 

OPAC – catalogul electronic al Bibliotecii: 

prezentare generală 

Toate serviciile Activitate cu publicul 

Căutarea documentelor în OPAC după autor Toate serviciile Activitate cu publicul 

Căutarea documentelor în OPAC după titlu Toate serviciile Activitate cu publicul 

Căutarea documentelor în OPAC după subiect 

şi cuvânt cheie 

Toate serviciile Activitate cu publicul 

Căutarea combinată a documentelor în OPAC  Toate serviciile Activitate cu publicul 

Completarea unei cerinţe de împrumut pentru 

diferite tipuri de documente 

Toate serviciile Activitate cu publicul 

Lucrările bibliografice – instrumente de 

regăsire a informaţiei  

Serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani, 

Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 

2 

Iniţiere în utilizarea Internet-ului Serviciul Mediatecă 

Varietatea surselor Web Serviciul Mediatecă 

Tehnici de căutare a informaţiei în Internet Serviciul Mediatecă 

Criterii de evaluare a resurselor Toate serviciile Activitate cu publicul 
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informaţionale 

Metode de sintetizare a informaţiei: adnotarea, 

rezumatul, referatul, comentariul 

Toate serviciile Activitate cu publicul 

Alcătuirea şi prezentarea referinţelor 

bibliografice  

Toate serviciile Activitate cu publicul 

Din istoria cărţii, scrisului şi bibliotecilor Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-

10 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16 

ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala 

nr. 2 

Tehnica lecturii rapide Serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani, 

Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 

2 

Completarea unui jurnal de cititor Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-

10 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16 

ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala 

nr. 2 

Organizarea unei biblioteci personale Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-

10 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16 

ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala 

nr. 2 
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Anexa nr. 5 

 

PROGRAME DE ACTIVITATE ALE CENACLURILOR,  

CLUBURILOR ŞI SALOANELOR 

 

 

 

SALONUL LITERAR-ARTISTIC ,,LA CREANGĂ” 

 

Inaugurat în anul 1994, Cenaclul „La Creangă” (din 2006 Salon literar-artistic) 

găzduieşte copii şi adolescenţi cu aptitudini literare şi artistice. Este, de fapt, o continuare a 

activităţii Clubului literar republican „Peniţa fermecată” (1986-1991) şi a Cenaclului literar 

„Florile dalbe” ( 1991-1993). 

 Prima moderatoare, bibliotecara Tatiana Costiuc, şi colaboratorii ziarului „Florile dalbe” 

au fost cei care i-au încurajat pe copiii ce urmau să facă din scris o meserie: Steliana Grama, 

Romana Iorga, Dorina Bohanţov, Igor Cobâleanschi şi alţii. Cenaclul „La Creangă” vine cu 

pleiada nouă de talente: Ionel Martea, Corina Maxim, Steluţa Andrei, Valeriu Croitoru, 

Dumitriţa Parfenie, Rodica Frimu, Olga Anghelici. Moderator al Salonului este poeta Claudia 

Partole. 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Veşnicul Eminescu Invitaţi: elevi ai Liceului „Ciprian 

Porumbescu. 

Ianuarie 

2. Sentimentul nepereche: 

Dragostea 

Invitată – actriţa Ala Menşicov-

Vutcărău. 

Februarie 

3. O tribună a copiilor: „Florile 

dalbe” 

Invitaţi: membrii colegiului de 

redacţie, copii care au publicat în 

săptămânal. 

Martie 

4. Emil Cioran – filosoful şi eseistul 

care priveşte lumea de pe culmile 

disperării 

Invitaţi: elevi ai Liceului „Mircea 

Eliade”, prof. Veronica Postolache, 

criticul literar Ion Ciocanu. 

Aprilie 

5. In memoriam Anatol Codru  Invitaţi: actorii Nicolae Jelescu, 

Margareta Nazarchevici. 

Mai 

6. Întâlnire cu poeta Galina Furdui Invitată – actriţa Ninela Caranfil. Iunie 

7. Un scriitor al inimii şi al minţii: 

Vladimir Beşleagă 

Invitat – autorul.  

Iulie 

 

8. Limba română este maica mea Invitaţi: Ion Hadârcă, Mihai Cimpoi August 

9. A fi călăuză prin Cuvânt Invitaţi: poeta Eugenia Bulat, 

redacţia revistei „Clipa siderală”. 

Septembrie 

10. O lume de gânduri alese Invitaţi: poeta Ana Manole, 

folcloriştii Andrei Tamăzlâcaru, 

surorile Osoianu. 

Octombrie 

11. Cu gândul la un cărturar al 

Neamului: Alexandru Hâjdeu 

Invitaţi: Vlad Pohilă, Andrei 

Crijanovschi 

Noiembrie 

12. Poetul Iuliu Cârchelan şi 

prietenii lui 

Invitaţi: poeţi, ziarişti. Decembrie 
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CENACLUL ,,CONŞTIINŢA NAŢIONALĂ” 

 

Acest Cenaclu a fost inaugurat în anul 1993 cu scopul popularizării valorilor naţionale,  

istoriei, tezaurului cultural şi spiritual al neamului. Întruneşte elevi de la diverse şcoli şi licee din 

Chişinău. Din anul 2002 este un Cenaclu de familie. Îşi desfăşoară şedinţele în incinta Filialei nr. 

2. Moderator: scriitorul Constantin Dragomir. 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Când muza se amuză 

 

Umoristul Efim Bivol la 60 de ani. 

Participă scriitorii Victor Prohin, Ion 

Diviza, Ion Diordiev, Gheorghe 

Postolache.  

Ianuarie 

2. S-adun flori în şezători Întâlnire cu membrii Ansamblului 

„Tălăncuţa”. 

Februarie 

3. Triada de aur a literaturii 

române: Octavian Goga – Ion 

Pillat – George Topârceanu 

Invitaţi: scriitorii şi criticii literari 

Tudor Paladi, Vasile Malaneşchi. 

Martie 

4. Râdeţi, copii Invitaţi: Gheorghe Bâlici, Efim 

Tarlapan, Horaţiu Frişcu, Grigore 

Drăgan. 

Aprilie 

5. Schimbarea la faţă a filozofiei 

româneşti 

100 de ani de la naşterea lui Emil 

Cioran. Participă elevi de la liceele 

„Ion Creangă” şi „Mircea Eliade”. 

Aprilie 

6. Europa – casa noastră Participă elevi de la liceele „Nicolae 

Iorga” şi „Mihai Viteazul”. Invitat – 

Lilia Snegureac, director al Biroului 

de Informare a Consiliului Europei. 

Mai 

7. Veşnică lor pomenire Comemorarea scriitorilor Grigore 

Vieru, Ion Vatamanu, Gheorghe 

Vodă, Anatol Codru, Mihail Garaz şi 

alţii. 

Mai 

8. Trăiască vacanţa mare! Şedinţă în deplasare în tabără de 

odihnă a copiilor. 

Iunie 

9. Un om, o viaţă-n cărţi şi-n 

amintiri 

Aurel Scobioală – 70 ani de la 

naştere. 

Septembrie 

10. Mi-e dragă bunica, drag şi 

bunicul 

Ziua Internaţională a Oamenilor în 

Etate 

Octombrie 

11. O viaţă trăită în cântec Medalion muzical consacrat 

muzicianului Constantin 

Baranovschi. 

Noiembrie 

12. Să trăiţi, să înfloriţi, la anul şi la 

mulţi ani! 

Concurs de colinde şi urări.  Decembrie 

 

 

CENACLUL „DIALOGUL GENERAŢIILOR” 
 

A fost inaugurat în decembrie 2002. În cadrul acţiunilor din acest ciclu, desfăşurate 

trimestrial, au loc întâlniri ale copiilor şi adolescenţilor cu personalităţi marcante din diverse 

domenii, care au reuşit în plan profesional datorită cărţii, lecturii, studiului continuu. Scopul 
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întâlnirilor este de a iniţia un dialog cultural eficient între reprezentanţii diferitor generaţii. 

Moderator – jurnalista, criticul de teatru şi film Larisa Turea. 
 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Ion Unguranu – un distins talent al 

neamului 

Protagonist: Ion Ungureanu, 

actor şi regizor 

Februarie 

2. Maestru al artei medicale Protagonist: Cheorghe 

Ghidirim, medic chirurg 

Aprilie  

3. Creator de punţi între veacuri şi 

culturi 

Protagonist: Andrei Eşanu, 

istoric 

Mai 

4. Vitalie Rusu – actorul care umple 

scena printr-o simplă apariţie 

Protagonist: Vitalie Rusu, 

actor 

Septembrie 

5.  Vladimir Beşleagă – artistul 

cuvântului 

Protagonist: Vladimir 

Beşleagă, prozator 

Noiembrie 

 

 

CLUBUL ,,DECELUŞ” 

 

Inaugurat în ianuarie 2005. Scopul Clubului este de a stimula dorinţa copiilor mici de a 

cunoaşte cât mai multe despre lumea înconjurătoare prin intermediul cărţii şi al altor surse de 

informaţie şi a dezvolta erudiţia lor. Conducătorul Clubului – Angela Niţa, şef serviciu Activitate 

cu copii de vârstă preşcolară şi de 7-10 ani. 

 

 

N/r Termen Temă 

1. Februarie De ce avem nevoie de dragoste? 

2. Martie De ce purtăm mărţişoare? 

 

4. Aprilie De ce sărbătorim Paştele? 

 

5. Mai De ce avem nevoie de familie? 

 

6. Septembrie Ce înseamnă să fie pace? 

 

7. Octombrie De ce trebuie să ocrotim natura? 

 

8. Noiembrie De ce Semaforul ne este prieten? 

 

9. Decembrie De ce sărbătorim Crăciunul? 

 

 

 

 

CLUBUL ,,ВСЕЗНАЙКА” 

 

Inaugurat în 2010. Scopul Clubului este de a stimula dorinţa copiilor mici de a cunoaşte 

cât mai multe despre lumea înconjurătoare prin intermediul cărţii şi al altor surse de informaţie şi 

a dezvolta erudiţia lor. Conducătorul Clubului – Angela Axentiev, bibliotecar. 
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N/r Termen Temă 

1. Februarie Где живет Любовь? 

2. Martie Легенда о Мэрцишоре 

 

4. Aprilie Светлый праздник Пасхи 

 

5. Mai Семь+я 

 

6. Septembrie Как сохранить нам этот МИР? 

 

7. Octombrie Защищая Природу – продолжаем Жизнь? 

 

8. Noiembrie Красный, Желтый, Зеленый 

 

9. Decembrie Новый Год вокруг света 

 

 

 

SALONUL MUZICAL 
 

Salonul Muzical a fost inaugurat în noiembrie 1997. Iniţial a fost condus de muzicologul 

Svetlana Bivol. În 2002, după o perioadă de întrerupere a activităţii, a renăscut sub bagheta 

iscusită a compozitorului Eugen Mamot. Prin această formă de activitate se urmăreşte 

promovarea cunoştinţelor muzicale generale, indispensabile fiecărui om cult, a resurselor 

informaţionale despre muzicieni, compozitori, interpreţi naţionali şi universali, a diverselor 

genuri muzicale. Evenimentul cheie în activitatea Salonului Muzical a fost lansarea imnului 

Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” pe versuri de Constantin Dragomir şi muzica 

de Eugen Mamot.  

  

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. O viaţă trăită în cântec Medalion aniversar Eugen Mamot Ianuarie 

2. Poetul Grigore Vieru şi muzica Participă elevi de la Liceul „Mihai 

Viteazul” 

Februarie 

3. Un mărţişor muzical Participă elevi de la Liceul „Mihai 

Viteazul” 

Martie 

4. Cântece pascale Participă elevi de la Liceul „Ginta 

latină” 

Aprilie 

5. Este veşnică în lume doar muzica Medalion aniversar Gheorghe 

Mustea 

Mai 

6. Rapsodul Mioriţei basarabene Medalion în memoria lui Nicolae 

Sulac 

Septembrie 

7. A trăi prin muzică Ziua Internaţională a Muzicii Octombrie 

 

8. Decembrie – luna moşilor cei 

buni 

Datinile sărbătorilor de iarnă Decembrie 
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CLUBUL TINERILOR TRADUCĂTORI 
 

A fost inaugurat în 1996, odată cu deschiderea Serviciului Carte străină în cadrul 

Bibliotecii. În anul 2003 a fost relansat. Întruneşte elevi pasionaţi de studierea limbilor moderne, 

de lectură şi traducere. La şedinţe participă ca invitaţi traducători notorii din republică, profesori 

de la catedra de limbi străine a USM, reprezentanţi ai ambasadelor. Copiii traduc, de obicei, texte 

la subiectele des solicitate de beneficiarii serviciului carte străină. Moderator – Eugenia Bejan, 

director adjunct al Bibliotecii. 

 

 

N/r Temă Termen 

1. Arta traducerii 

 

Ianuarie 

2. Echivalenţa în traduceri Februarie 

3. Traducerea figurilor de stil  Martie 

 

4. Dificultăţi de traducere Aprilie 

5. Traduceri comparate Mai 

 

6.  Sensibilitate culturală în traduceri  Septembrie 

7. Cum se traduc poveştile 

 

Octombrie 

8. Rolul dicţionarelor într-o traducere Noiembrie 

9. Traducerea numelor proprii Decembrie 

 

 

CLUBUL „GENERAŢIA NEXT” 
 

Ritmul vieţii, resimţit uneori ca fiind prea alert, exigenţele tot mai variate şi mai noi, lipsa 

unuia sau a ambilor părinţi din familie, complică deseori situaţia adolescenţilor prin lipsă de 

informare motivată sau nemotivată. Adolescentul deseori rămâne faţă în faţă cu „Eu-l” său, cu 

problemele sale, nereuşind să găsească o rezolvare. 

Prin inaugurarea Clubului „Generaţia NEXT”, colaboratorii Filialei nr. 1 a Bibliotecii se 

implică în câmpul relaţiilor dintre adolescent şi lumea înconjurătoare, prin a-i oferi întâlniri cu 

diverse personalităţi ale vieţii publice, în stare să contribuie la dezlegarea unor sau altor 

probleme. Moderator – Tamila Muntean, şef Filială. 

 

 

N/r Temă Termen 

1. Cum să primi şi cum să oferim cadouri 
Ianuarie 

 

2. Regulile universale privind salutul 
Februarie 

 

3. 
Cum să-şi cer scuze 

 
Martie 
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4. 
 O pastilă de bun simţ 

 
Aprilie 

5. 
Arta conversaţiei 

 
Mai 

6. 
Prima întâlnire … 

 
Septembrie 

7. Critica – armă periculoasă 
Octombrie 

 

8. Maniere în călătorie 
Noiembrie 

 

9.  
Punctualitatea – semn de bună creştere 

 
Decembrie 
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Anexa nr. 6 

 

ACTIVITATEA EDITORIALĂ 
 

nr. 

d/o 

Denumirea lucrării Tipul publ. Termen 

(trim.) 

Volum Lb. publ. Baza 

poligr. 

Serviciile 

responsabile 

1. Cartea. Biblioteca. 

Cititorul 

Fascicula nr. 20 

buletin metod. 

şi bibliogr. 

I 1 fasc. rom.-rus. tipografie Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

2. Aniversări culturale 

2012: calendar 

Publicaţie 

metodico-

bibliografică 

III 1 carte rom.- rus. tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentare; 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

3. Cartea pentru copii 

editată în Republica 

Moldova. 2000-2010 

Index 

cumulativ 

IV 1 carte rom.- rus. tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentare 

4. La Creangă 

 Nr.    25, 26 

almanah literar I-IV 2 fasc. rom. tipografie Redacţie şi 

secretariat –

arhivă 

5. Bibliografia cărţii pentru 

copii. Anul  2010 

 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. xerox Informare 

bibliogr. şi 

documentare 

6. În ajutor programei de 

studiu (bibliografie 

selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor 

din cl. IV-XII) 

a) sem. II, 2010 

b) sem. I, 2011 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

xerox //-// 

7. Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XV-a a 

Salonului de Carte pentru 

Copii şi Tineret) 

breviar  II nr. 1-4 rom.-rus  xerox Redacţie şi 

secretariat – 

arhivă 

8. Cartea de referinţă indice bibliogr. 

adnotat 

III-IV  rom., 

rus., fr., 

engl. ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentare 

9. Descoperă povestea prin 

teatru 

Culegere de 

scenarii 

I-II 1 carte rom. tipografie Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

10. Clasificarea Zecimală 

Universală 

tabele 

prescurtate 

I-IV 1 carte rom. versiune 

electroni

că 

Dezvoltare, 

evidenţă, 

catalogare şi 

indexare 

11.  Eugen Mamot biobibliografie I 1 carte rom. ipogr., 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentare 

12. Liviu Deleanu – 100 de 

ani de la naştere 

pliantă  I  rom. xerox // - // 

 

13. Anatol Codru – 75 de ani pliantă II  rom. xerox //-// 
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de la naştere  

14. Nicolae Milescu-Spătarul 

– 375 de ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox //-// 

 

15. Eleonora Romanescu – 

85 de ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox // - // 

16. Vasile Vasilache – 85 de 

ani 

pliantă III  rom. xerox // - // 

17. Constantin Stamati – 225 

de ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox // - // 

18. Aurel Scobioală – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox // - // 

 

19. Emil Loteanu – 75 de ani 

de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox // - // 
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Anexa nr. 7 

 

PROGRAMUL  

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

 

 

Nr. 

d/r 

Temă Termen Responsabil 

1 Parteneriatele Bibliotecii cu alte instituţii 

 

Februarie Eugenia Bejan 

2 Salonul Internaţional de Carte pentru 

Copii şi Tineret – acţiune de promovare a 

lecturii copiilor 

 

Martie Claudia Balaban 

3 Evidenţa şi gestiunea colecţiilor în 

Bibliotecă 

 

Mai Lilia Tcaci 

4 Utilizarea CZU în bibliotecă Septembrie Liliana Puzderi 

Nina Crasnopolschi 

 

5 Aplicarea conceptului Biblioteca 2.0 

 

Octombrie Eugenia Bejan 

6 Respectarea regulamentelor în cadrul 

Bibliotecii 

Noiembrie Elizaveta Smochină 
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Anexa nr. 8 

 

PROGRAMUL  

ŞCOLII DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ 

A SALARIAŢILOR BIBLIOTECII 

 

 

Nr. 

d/r 

Temă Termen Grup ţintă Responsabil 

1 Noutăţi în colecțiile Bibliotecii 

și în activitatea profesională 

În fiecare a doua  

zi de Joi 

Personalul de 

specialitate 

Şefii de servicii 

(coord. Elizaveta 

Smochină) 

2 Utilizarea modulului 

Catalogare  

Pe parcursul 

anului 

Personalul 

implicat în 

catalogare 

Liliana Puzderi 

 

3 Utilizare OPAC Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Liliana Puzderi 

Eugenia Bejan 

 

4 Internet pas cu pas Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Alexei Tiosa 

5 Evidenţa, gestiunea şi 

organizarea colecţiilor de 

bibliotecă  

Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Lilia Tcaci 

Sabina Dodul  

6 Utilizarea programului Power 

Point 

Februarie Personalul de 

specialitate 

Lolita Caneev 

7 Utilizarea instrumentelor Web 

2.0 în activitatea Bibliotecii 

Februarie Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Alexei Tiosa 

8 Aplicarea formatului 

UNIMARC 

Martie Personalul 

implicat în 

catalogare 

Formator invitat 

9 Activitatea cu publicul: forme 

de activităţi 

Septembrie Personalul de 

specialitate 

Maria Harea 

Tamara Croitoru 

10 Programul de formare a culturii 

informaţionale „Învaţă să te 

informezi”  

Octombrie Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

11 Programarea 2012: obiective şi 

direcţii prioritare 

 

Octombrie Şefii de 

servicii 

Claudia Balaban 

 

 

 

 

 


