
 

 

MINISTERUL CULTURII 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

BIBLIOTECA  NAŢIONALĂ 

PENTRU  COPII  “ION  CREANGĂ” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

SUMAR 
 

 

Misiunea Bibliotecii .....................................................................        4 

Obiective principale ....................................................................         4        

     Activităţi de amploare ..................................................................     4 

Dezvoltarea şi organizarea colecţiilor ........................................      6 

Activitatea cu publicul ....................................................................     8 

     Utilizatorii Bibliotecii .................................................................     8 

     Comunicarea colecţiilor şi servicii pentru utilizatori…................     9  

     Activităţi cultural-educative şi informaţionale ............................    10 

Activitatea informaţională şi bibliografică ...................................   12 

Activitatea biblioteconomică, coordonare şi cooperare ...............   14 

Automatizare şi informatizare ........................................................  17 

     Anexe: 

     Anexa nr. 1. Măsurători principali ................................................  19 

     Anexa nr. 2. Activităţi cultural-educative şi informaţionale ........   20 

    Anexa nr. 3. Calendarul activităţilor cultural-educative 

     şi informaţionale .........................................................................    22 

     Anexa nr. 4. Programul „Învaţă să te informezi”…………...........  56      

     Anexa nr. 5. Programe de activitate ale cenaclurilor, cluburilor şi 

     saloanelor ......................................................................................  58       

     Anexa nr. 6. Activitatea editorială ...............................................   64 

     Anexa nr. 7. Programul şedinţelor Consiliului Ştiinţific .............   66 

     Anexa nr. 8. Programul Şcolii de perfecţionare profesională a 

     salariaţilor Bibliotecii ...................................................................   67  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

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 2012 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” îşi propune 

următoarele obiective principale: 

- Dezvoltarea unor servicii noi, oferite on-line copiilor şi adolescenţilor prin 

intermediul site-ului web şi tehnologiilor Web 2.0; 

- Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite părinţilor, îndrumătorilor de 

lectură; 

- Extinderea serviciilor oferite persoanelor dezavantajate; 

- Promovarea programelor de formare a culturii informaţiei, 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 XVI-a (26-29 

aprilie); 

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

consacrată scriitorului Spiridon Vangheli (februarie-iulie); 

- Concursul republican de promovare a lecturii Călătorie imaginară în lumea 

cărţilor (decembrie 2011 – aprilie 2012); 

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

Moldova (mai); 

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

- Concursul republican radiofonic Suedia – bijuteria nordică a Europei din 

ciclul Punţi peste mări şi ţări (septembrie 2012 – martie 2013); 

- Campania Copiii Moldovei citesc o carte (februarie – noiembrie); 

- Campania Lecturi de vacanţă (iunie-august); 

- Marcarea aniversării a 20-a de la inaugurarea Filialei de carte românească în 

colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi; 

- Proiectul Sunt voluntar; 

- Proiectul Aniversarea cărţii: 
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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”, Clubul 

amatorilor de limbă, cultură şi artă chineză „Yin şi Yang”; 

- 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); E timpul poveştilor! (ore de poveste); 

Cinemateca Picilor (vizionarea filmelor); Bucuriile lecturii, Trepte în lumea 

cărţilor, Mari compozitori, Personalităţi basarabene uitate, Подростку о 

подростках (convorbiri, călătorii literare, medalioane, lecturi literare etc.); 

Zidirea de sine şi creaţia, Adolescentul în lumea informaţiei (ring-uri 

intelectuale, dezbateri); Din popor adunate, de lume uitate (şezători); Caravana 

Cunoaşterii (expoziţii de carte ambulante în şcoli şi licee); Codul bunelor 

maniere (convorbiri); Maeştri basarabeni din secolul XX (medalioane); 

- Oferirea cursurilor gratuite de iniţiere în limbile engleză, franceză şi chineză; 

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

în amiezi, în colaborare cu Redacţia emisiuni radio pentru copii a Companiei 

Publice Teleradio-Moldova; 

- Realizarea Suplimentului literar al revistei „a”MIC; 

- Realizarea programului de formare a culturii informaţiei Învaţă să te 

informezi; 

- Actualizarea bazei de date bibliografice Ion Creangă, în cadrul proiectului 

comun al BNC „Ion Creangă” şi Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, 

România; 

- Elaborarea biobibliografiilor Ion Creangă şi Spiridon Vangheli (ediţia a II-a, 

revăzută şi completată); 

- Actualizarea biobibliografiilor electronice Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, 

Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Claudia Partole, Eugen Mamot; 

- Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2011 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 2011) 

(martie); 

- Simpozionul Marketingul serviciilor de bibliotecă pentru copii: strategii şi 

tehnici moderne (aprilie); 

- Workshop pentru învăţători şi bibliotecari Lectura şi crearea cărţilor ilustrate 

pentru copii, în colaborare cu Institutul Suedez din Stockholm (aprilie); 

- Conferinţe zonale Probleme şi tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor 

publice (mai);  

- Masa rotundă Bibliotecarul pentru copii: competenţe şi abilităţi (noiembrie); 

- Realizarea studiului Bibliografia şcolară: elaborare şi implementare; 

- Realizarea sondajului Topul celor mai citite cărţi; 
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- Editarea publicaţiilor: Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi 

bibliografic, nr. 21; Cartea pentru copii editată în Republica Moldova (2001 – 

2010): Index bibliografic cumulativ; Aniversări culturale 2013: Calendar; 

Servicii şi activităţi pentru public: Ghid metodic; Bibliografia cărţii pentru 

copii 2011: Buletin informativ; În ajutor programei de studiu: buletin 

informativ, fasc. 55, 56; Spiridon Vangheli: biobibliografie, ediţia a II-a; Eugen 

Mamot: biobibliografie; La Creangă: Almanah literar, nr. 26; Carte Pentru Copii : 

Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret; 

- Procurarea echipamentului pentru dezvoltarea sistemului informaţional al 

Bibliotecii; 

- Finalizarea reconstrucţiei Bibliotecii. 

 

 

DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR 

 

Scop: Sporirea potenţialului informaţional al Bibliotecii prin constituirea unor 

colecţii relevante necesităţilor informaţionale, culturale şi de loisir ale 

utilizatorilor. 

Obiective şi sarcini: 

 Realizarea unei politici eficiente de dezvoltare a colecţiilor Bibliotecii; 

 Completarea permanentă cu documente noi, deselecţia şi excluderea 

sistematică a documentelor perimate; 

 Asigurarea diversităţii tipologice, tematice şi lingvistice a colecţiilor în 

concordanţă cu necesităţile de lectură şi informare ale utilizatorilor reali şi 

potenţiali; 

 Organizarea eficientă şi raţională a colecţiilor în vederea optimizării 

accesului şi securităţii  documentelor. 

 

Completarea colecţiilor se va realiza ţinându-se cont 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; 

- structura Bibliotecii, spaţiile destinate amplasării şi comunicării 

documentelor. 

 

Completarea se va face prin următoarele modalităţi: achiziţionarea în baza 

mijloacelor bugetare, recepţionarea exemplarului legal, schimbul interbibliotecar, 

obţinerea de donaţii, activitatea editorială a Bibliotecii. 

Alocaţiile bugetare pentru achiziţia de documente rămân a fi în continuare 

insuficiente pentru a acoperi cât mai deplin necesităţile utilizatorilor şi a face faţă 

evoluţiei preţurilor pe piaţa editorială. În contextul dat se impune necesitatea 

monitorizării permanente a nevoilor de studiu şi lectură ale utilizatorilor şi a 

gradului de utilizare a colecţiilor disponibile, implicarea activă a personalului de la 
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activitatea cu publicul şi a utilizatorilor în procesul de selecţie a publicaţiilor, care 

urmează a fi achiziţionate. 

De asemenea, se va acorda o atenţie sporită studierii permanente a pieţei 

editoriale prin consultarea cataloagelor de editură, informarea în cadrul târgurilor 

de carte, accesarea paginilor web ale editurilor şi librăriilor on-line. Se vor menţine 

şi amplifica relaţiile directe cu producătorii autohtoni şi de peste hotare specializaţi 

în editarea publicaţiilor pentru copii şi adolescenţi, precum şi cu autorii, editurile şi 

societăţile de distribuţie, bibliotecile, ambasadele şi alţi potenţiali donatori de carte. 

În anul 2012 colecţiile Bibliotecii se vor completa cu 4000 exemplare cărţi şi 

alte tipuri de documente. 

În structura tipologică a intrărilor vor predomina documentele pe suport 

tradiţional, în special cărţile şi publicaţiile periodice. Pentru acest an Biblioteca a 

abonat 35 titluri de reviste şi ziare editate în Republica Moldova, România, Rusia 

şi alte ţări, inclusiv 24 în limba română, 2 în limbi moderne şi 9 în limbile 

minorităţilor naţionale. 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 utilizatorii 

(săli de lectură şi împrumut pentru diverse categorii de vârstă, subdiviziuni 

specializate pe tipuri de documente, filiale). 

Colecţiile se vor completa cu documente din domeniile aflate în raza de 

interes a copiilor şi adolescenţilor, precum şi a îndrumătorilor de lectură. 

Prioritatea anului 2012 în domeniul colecţiilor va fi achiziţionarea textelor pentru 

lectura extracurriculară, în special a cărţilor autorilor contemporani care se bucură 

de popularitate printre copii şi adolescenţi. 

Se vor completa în continuare unele colecţii prestigioase de carte cognitivă 

şi beletristică pentru copii, editate în republică şi alte ţări, colecţia de documente 

audiovizuale şi electronice, colecţiile speciale „Crengiana”, „Cărţi cu autograf”, 

„Ediţii bibliofile”. 

Pentru a asigura plenitudinea completării Depozitului legal al publicaţiilor 

pentru copii editate pe teritoriul Republicii Moldova, se va conlucra activ 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. 

Fondul schimb-rezervă se va completa în anul 2012 cu circa 3000 exemplare 

parvenite în special din donaţii şi din numărul exemplarelor dublete excluse din 

colecţiile Bibliotecii. Circa 4000 exemplare din acest fond vor fi oferite ca donaţii 

altor biblioteci şi instituţii din republică, precum şi ca premii în cadrul 

concursurilor organizate de Bibliotecă. Publicaţiile metodice şi bibliografice, 

elaborate de Bibliotecă, de asemenea vor fi distribuite bibliotecilor din republică 

prin intermediul acestui fond special. 

  

Deselecţia şi excluderea din colecţiile Bibliotecii a documentelor uzate fizic 

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

colecţiilor şi menţinerea acestora în parametrii cantitativi şi calitativi optimali. 

Exemplarele dublete sau care nu corespund profilului instituţiei, cu excepţia celor 
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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 optimală a spaţiilor destinate amplasării stocului de documente; 

 asigurarea condiţiilor adecvate de păstrare. 

O atenţie deosebită va fi acordată monitorizării periodice a gradului de 

utilizare a colecţiilor, analizei cererilor neonorate, implicării permanente a 

serviciilor Activitate cu publicul în procesul de achiziţie, casare, 

distribuire/redistribuire a documentelor, precum şi proceselor care asigură 

securitatea şi păstrarea colecţiilor (igienizarea colecţiilor şi spaţiilor de păstrare, 

depistarea exemplarelor deteriorate, restaurarea publicaţiilor, corectitudinea 

amplasării la raft). 

Pe parcursul mai multor ani biblioteca se confruntă cu insuficienţa spaţiilor 

destinate amplasării colecţiilor de documente. În condiţiile când această problemă 

continuă să persiste, se impune necesitatea de a utiliza cât mai eficient spaţiile 

disponibile, astfel încât să fie asigurată securitatea documentelor şi accesul optimal 

la colecţiile uzuale. Pentru o mai bună deschidere şi comunicare a colecţiilor vor fi 

efectuate periodic reamplasări în serviciile Activitate cu publicul, de asemenea se 

va finisa reamplasarea fondului Depozitului legal. 

În anul 2012 va fi efectuată verificarea generală a colecţiei în serviciul Carte 

străină, precum şi verificări selective ale colecţiilor serviciilor în cazurile stabilite 

de Instrucţiunea privind evidenţa colecţiilor (eliberarea din funcţie a 

colaboratorilor etc.). 

 

 

ACTIVITATEA CU PUBLICUL 

 

UTILIZATORII BIBLIOTECII 

  

Se prognozează ca în anul 2012 să frecventeze Biblioteca 11.880 utilizatori, 

iar numărul vizitelor să ajungă la 120.930. 

În scopul atragerii noilor utilizatori, se vor organiza sistematic excursii în 

Bibliotecă pentru toate grupele şi clasele de elevi de la, respectiv, instituţiile 

preşcolare şi cele de învăţământ. Va continua procesul de încheiere a acordurilor 

de colaborare cu grădiniţele, şcolile şi liceele din zona de servire, la care se vor 
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adăuga şi centrele de creaţie pentru copii şi adolescenţi, precum şi alte instituţii. 

Informarea potenţialilor utilizatori - 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 site-ul web (www.bncreanga.md), blog-

ul (http://bibcreanga.blog.com), profilul Facebook (Biblioteca Creanga), Twitter 

(BibCreanga), Slideshare (BibliotecaCreanga), YouTube (BibliotecaCreanga) ale 

Bibliotecii. 

În 2012 vor continua proiectele orientate spre copiii cu dizabilităţi aflaţi în 

instituţii speciale şi cei în situaţie de dificultate: Proiectul Şi eu fac parte din 

comunitate, în colaborare cu Centrul de plasament temporar pentru minori al CGP 

al mun. Chişinău, realizat de Filiala nr.1; Proiectul Speranţa vine prin cuvânt şi 

joc, destinat copiilor spitalizaţi la Institutul Oncologic al Republicii Moldova, 

coordonat de Serviciul Mediatecă. Aceste proiecte prevăd 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. 

Filiala nr. 2 va implementa în continuare Proiectul Sunt voluntar, care are ca 

scop implicarea utilizatorilor în activităţile de promovare a lecturii, în oferirea 

noilor servicii. 

 În vederea instruirii utilizatorilor Bibliotecii şi formării culturii informaţiei 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 UTILIZATORI 

 

Utilizatorii 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 şi blog). Difuzarea pliantelor, fluturaşilor cu informaţii despre 

publicaţiile recomandate spre lectură vor fi distribuite utilizatorilor 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. 

http://www.bncreanga.md/
http://bibcreanga.blog.com/
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Diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor rămâne a fi una dintre 

priorităţile Bibliotecii. Accentul se va pune pe crearea unui serviciu de referinţe 

virtuale propriu şi pe participarea Bibliotecii în proiecte colective naţionale şi 

internaţionale de tipul „Întreabă bibliotecarul”. În baza conceptelor actuale 

Biblioteca 2.0 şi Web 2.0 se prevede crearea mai multor blog-uri pentru beneficiari 

(blog-ul tinerilor traducători, blog-ul tinerilor condeieri, blog-ul Clubului 

„MeşteRICH” etc.). 

Şi în anul 2012 Biblioteca va oferi utilizatorilor următoarele servicii 

tradiţionale: orientarea şi îndrumarea utilizatorilor; 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 informaţiei; efectuarea de copii pe hârtie şi pe 

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 

2012 este prognozat a fi de 390.700 u.m. 

 

ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE 

 

 Programul activităţilor cultural-educative şi informaţionale al Bibliotecii în 

anul 2012 include în total 1249 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 

informaţiei a utilizatorilor; răspândirea cunoştinţelor şi informaţiei de ordin 

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

delectare a utilizatorilor; atragerea noilor utilizatori 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 naţional sunt descrise în 

compartimentul „Activitatea biblioteconomică, coordonare şi cooperare”: Salonul 

Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Concursul literar republican La 

izvoarele înţelepciunii, Concursul de promovare a lecturii Călătorie imaginară în 

lumea cărţilor, Concursul republican radiofonic Suedia – bijuteria nordică a 

Europei din ciclul Punţi peste mări şi ţări, Campania Copiii Moldovei citesc o 

carte şi altele. 

 Anul 2012, la iniţiativa Secţiei Naţionale IBBY şi a Bibliotecii, este declarat 

Anul Spiridon Vangheli, cu ocazia marcării de către scriitor a 80 de ani de la 

naştere. Programul acţiunilor, desfăşurate de Bibliotecă, va include: ediţia a XXII-a 

a Concursului literar republican La izvoarele înţelepciunii dedicată lui Spiridon 

Vangheli, expoziţia-eveniment Guguţă şi prietenii săi pe meridianele lumii, 
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medalionul Scriitorul din Coliba Albastră a Copilăriei (în cadrul Salonului 

Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret), expoziţia virtuală Universul cărţilor 

lui Spiridon Vangheli, plasată pe site-ul web al Bibliotecii şi alte activităţi. 

 Subdiviziunile de activitate cu publicul ale Bibliotecii vor continua sau vor 

iniţia în 2012 diverse cicluri de activităţi: E timpul poveştilor!, Есть у сказки 

начало, нет у сказки конца (ore de poveste), Cinemateca Picilor (vizionarea 

filmelor) – serviciul Biblioteca Picilor; Personalităţi basarabene uitate, 

Подростку о подростках (convorbiri, reviste bibliografice, concursuri, călătorii 

literare, medalioane etc.), Zidirea de sine şi creaţia, (dezbateri), Din popor 

adunate, de lume uitate (şezători) – serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani; 

Bucuriile lecturii, Trepte în lumea cărţilor – serviciul Mediatecă; Mari 

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

intelectuale) – serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani, serviciul Mediatecă; 

Cursuri de limba franceză, engleză, chineză – serviciul Carte străină; Maeştri 

basarabeni din secolul XX (lecţii despre artă), Codul bunelor maniere (convorbiri) 

– Filiala nr. 2. 

În scopul promovării mai active a colecţiilor Bibliotecii se vor organiza în 

şcoli şi licee mai multe expoziţii de carte ambulante sub genericul Caravana 

Cunoaşterii. 

Ciclurile tradiţionale de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor 

Bibliotecii se vor organiza şi în anul 2012: 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. 

 În cadrul Zilelor Creangă va avea loc ediţia a XI-a a Concursului de 

inteligenţă şi creativitate Miss Smărăndiţa. 

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

avea loc a VII-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, 

jocuri didactice. 

 În cadrul Zilelor Bibliotecii va fi marcată aniversarea a 20-a de la fondarea 

Filialei de carte românească în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” 

din Iaşi. Cu această ocazie se va organiza un medalion aniversar Biblioteca – un 

univers magic, un colaj fotografic, diverse activităţi pentru cititori. 

Cenaclurile, cluburile şi saloanele, care vor activa în Bibliotecă în 2012, 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 Irina 

Nechit, Ada Zaporojan, pictorului Aurel Guţu, revistei „Alunelul” şi altele. 

Cenaclul Conştiinţa Naţională va continua promovarea contribuţiei 

diverselor personalităţi la sporirea valorilor noastre naţionale şi celor general 
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umane: Petru Zadnipru, Ion Vatamanu, Daria Radu, Victor Prohin, Arcadie 

Suceveanu, Vasile Romanciuc. De asemenea, vor avea loc şedinţe consacrate 

sărbătorii Dragobete, Zilei Umorului, monumentelor şi locurilor istorice din 

Chişinău. 

Protagoniştii Cenaclului Dialogul generaţiilor în anul 2012 vor fi 

academicianul Gheorghe Duca, actorii Paulina Zavtoni şi Vitalie Rusu, scriitorul 

Mihail Gheorghe Cibotaru. 

În cadrul Salonului Muzical vor avea loc şedinţe consacrate unor teme în 

muzică precum copilăria, drapelul de stat, genurilor muzicale, cântecelor pe 

versurile lui Grigore Vieru. O şedinţă specială va fi dedicată aniversării a 75-a a 

compozitorului Eugen Doga. De asemenea, o şedinţă specială va fi consacrată 

Doinei şi lui Ion Aldea-Teodorovici în cadrul anului dedicat acestor artişti ai 

neamului.Curioşii membri ai Clubului Deceluş şi ai Clubului Всезнайка vor căuta 

răspuns la diverse întrebări despre dragoste, arte, păsări, insecte şi obiecte şi 

fenomene. 

Membrii Clubului tinerilor traducători vor discuta diverse aspecte ale artei 

traducerii şi vor avea întâlniri cu traducătorii Victor Prohin şi Elena Curecheru-

Vatamanu. 

Temele abordate de membrii Clubului Generaţia NEXT sunt legate de 

întrebările cheie care preocupă tânăra generaţie: relaţiile cu semenii şi cu părinţii, 

fobiile şi credinţele, efectele tehnologiilor şi fenomenelor actuale din societate 

asupra tinerilor. 

Clubul MeşteRICH, care întruneşte copii, părinţi, bunici, va avea câte două 

şedinţe pe lună, în cadrul cărora se vor practica diverse tehnici ale lucrului manual: 

origami, quilling, papier mache şi altele. 

În anul 2012 în cadrul serviciului Carte străină va fi inaugurat Clubul Yin şi 

Yang, care va oferi cursuri gratuite de limbă chineză şi diverse activităţi de 

cunoaştere a istoriei, culturii, artei, obiceiurilor şi tradiţiilor chinezeşti. 

Prin diverse activităţi vor fi marcate aniversările de la naşterea mai multor 

personalităţi culturale: J. R. Tolkien – 120, Allan Alexander Milne – 130, Ion Luca 

Caragiale – 160, Charles Dickens – 200, Ada Zaporojan – 60, Rudolf Erich Raspe 

– 275, Eugen Doga – 75, Aurel Guţu – 70, Ana Blandiana  – 70, Ion Vatamanu – 

75, Spiridon Vangheli – 80, Lică Sainciuc – 65, Titus Ştirbu – 70, Mihai Cimpoi – 

70, Daria Radu – 65, Victor Prohin – 70, Arcadie Suceveanu – 60, Cezar Petrescu 

– 120, Vasile Romanciuc – 65. 

 

 

ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 

 

Scop: medierea accesului la informaţie, valorificarea potenţialului informaţional al 

Bibliotecii prin crearea unor instrumente eficiente de informare, de regăsire 

a informaţiei şi de orientare în masivul info-documentar. 

Obiective şi sarcini: 

 controlul bibliografic al repertoriului naţional de publicaţii pentru copii; 

 gestionarea sistemului de cataloage al Bibliotecii; 
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 popularizarea celor mai bune surse şi resurse informaţionale destinate 

copiilor şi îndrumătorilor de lectură; 

 promovarea colecţiilor Bibliotecii; 

 elaborarea publicaţiilor bibliografice şi informaţionale în format tradiţional 

şi electronic; 

 prestarea serviciilor de referinţe şi de informare; 

 instruirea utilizatorilor în domeniul culturii informaţiei. 

 

 În anul 2012 se vor realiza următoarele: 

 

 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 testării, perfecţionării şi implementării versiunii finale a 

sistemului TinREAD. 

 

 Elaborarea publicaţiilor cu caracter informativ şi de orientare 

 Serviciul Informare bibliografică şi documentară va elabora un şir de 

bibliografii şi buletine informative destinate elevilor, îndrumătorilor de lectură, 

bibliotecarilor: 

- anuarul Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2011 va fi editat în semestrul I 

al anului 2012 şi va include producţia editorială pentru copii din Republica 

Moldova, editată pe parcursul anului precedent. Concomitent se va selecta 

informaţia despre cărţile editate în Republica Moldova în anul 2012; 

- buletinul semestrial În ajutor programei de studiu (fasciculele 56, 57) va 

reflecta publicaţiile recomandate pentru lectura extraşcolară a elevilor din cl. 

V-XII, întrate în colecţiile Bibliotecii în semestrul I şi semestrul II 2012; 

- calendarul Aniversări culturale – 2013, 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 datele memorabile şi 

personalităţile jubiliare ale anului; 
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- biobibliografia Ion Creangă este concepută ca o cercetare bibliografică 

amplă asupra publicării operelor scriitorului şi valorificării creaţiei sale în 

istoria şi critica literară (lucrarea urmează a fi finisată către aniversarea de 

65 de ani de la fondarea Bibliotecii); 

- biobibliografia Spiridon Vangheli, ediţia a II-a revăzută şi completată, va 

apare către aniversarea a 80-a de la naşterea scriitorului; 

- biobibliografia Eugen Mamot va fi transpusă în format electronic şi 

amplasată pe site-ul web al Bibliotecii; 

- biobibliografiile electronice Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Arcadie 

Suceveanu, Vasile Romanciuc, Claudia Partole se vor completa sistematic 

cu noi înregistrări; 

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

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

expoziţii virtuale de carte; 

- seria pliantelor de orientare pentru elevii din ciclul gimnazial se va completa 

cu următoarele titluri: Andrei Lupan – 100 de ani de la naştere, Spiridon 

Vangheli – 80 de ani de la naştere, Titus Ştirbu – 70 de ani de la naştere, 

Gheorghe Ciocoi – 70 de ani de la naştere, Emil Childescu – 75 de ani de la 

naştere, Aurel Guţu – 70 de ani de la naştere, Lică Sainciuc – 65 de ani de 

la naştere, Daria Radu – 65 de ani de la naştere. 

 

 Actualizarea bazei de date bibliografice „Ion Creangă” 

În 2012 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). 

 

 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 informaţiei a utilizatorilor 

Pe parcursul anului se va realiza programul Învaţă să te informezi. 

Programul va include lecţii pentru diferite categorii de utilizatori, cursuri de 

iniţiere în utilizarea computerului şi Internet-ului şi alte acţiuni de instruire pentru 

copii şi îndrumătorii de lectură, concursuri de cultură a informaţiei. 
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ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ, 

COORDONARE ŞI COOPERARE 

 

Scop: perfecţionarea activităţii bibliotecar-informaţionale cu copii prin realizarea 

funcţiei de centru biblioteconomic naţional în domeniul organizării lecturii 

publice a copiilor şi adolescenţilor. 

Obiective şi sarcini: 

 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 

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 utilizatori 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, zonale 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). 
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 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 2012 Biblioteca va organiza un şir de întruniri profesionale cu 

participarea specialiştilor din bibliotecile publice şi şcolare din republică şi din alte 

ţări: 

- Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2011 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2011) (martie); 

- Simpozionul Marketingul serviciilor de bibliotecă pentru copii: strategii şi 

tehnici moderne (în cadrul ediţiei a XVI-a a Salonului Internaţional de Carte 

pentru Copii şi Tineret, aprilie); 

- Workshop pentru învăţători şi bibliotecari Lectura şi crearea cărţilor 

ilustrate pentru copii, în colaborare cu Institutul Suedez din Stockholm 

(aprilie); 

- Masa rotundă Bibliotecarul pentru copii: competenţe şi abilităţi (noiembrie). 

Colaboratorii Bibliotecii vor participa cu comunicări în cadrul unor întruniri 

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

(Anul Bibliologic 2011, Conferinţa anuală ABRM, Conferinţa directorilor din 

bibliotecile publice (CODIBIP) ş.a.). De asemenea, vor susţine cicluri de lecţii în 

cadrul Cursurilor de perfecţionare a bibliotecarilor şcolari, comunicări în cadrul 

acţiunilor de formare continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice. 

În luna mai angajaţii Bibliotecii vor susţine comunicări în cadrul 

Conferinţelor zonale cu genericul Probleme şi tendinţe actuale în activitatea 

bibliotecilor publice (mai), organizate în colaborare cu Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova.  

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, 

cicluri de lecţii în utilizarea programului Power Point şi altor programe de 

calculator, şedinţe de diseminare a informaţiilor de specialitate prezentate la 

diverse întruniri profesionale din ţară şi de peste hotare. Portofoliul bibliotecarului, 

elaborat de Serviciul Asitenţă de specialitate, coordonare şi cooperare, va fi 

completat cu documente elaborate la nivel naţional şi internaţional, regulamente, 

normative, politici de bibliotecă, alte informaţii din domeniu. 

Comunicarea profesionala se va realiza, de asemenea, prin intermediul 

paginii web şi blog-ului Bibliotecii. 
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 Publicaţii de specialitate 

În anul 2012 vor fi editate următoarele publicaţii: 

- buletinul metodic-bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fascicula 21 (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 2011, materiale în sprijinul activităţii 

practice a bibliotecarilor); 

- Calendarul Aniversări culturale – 2013 (include informaţii cu caracter 

metodic şi bibliografic referitoare la datele memorabile sau personalităţile 

jubiliare ale anului şi este destinat bibliotecarilor, îndrumătorilor de lectură, 

profesorilor, altor specialişti implicaţi în organizarea activităţilor 

informaţionale şi de animaţie culturală); 

- Setul de publicaţii informative şi promoţionale consacrate aniversării a 20-a 

de la inaugurarea Filialei de Carte Românească (proiect al BNC „Ion 

Creangă” şi BJ „Gheorghe Asachi” Iaşi). 

 

 Studii şi sondaje 

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

analiza situaţiei în domeniul activităţii bibliotecare cu copiii în republică, impactul 

lecturii asupra formării intelectuale şi afective a copilului, analiza preferinţelor de 

lectură ale tinerilor utilizatori, calitatea şi eficienţa activităţilor cultural-informative 

organizate în Bibliotecă, activitatea personalului Bibliotecii: 

- studiul Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova în anul 

2011, realizat în baza rapoartelor statistice şi textuale din teritoriu; 

- studiul Bibliografia şcolară: elaborare şi implementare (2012–2013); 

- sondajul Topul celor mai citite cărţi; 

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

bibliotecă; 

- Monitoring-ul activităţilor de animaţie culturală şi informaţionale realizate 

în anul 2012; 

- monitorizarea permanentă a cererii şi ofertei în serviciile activitate cu 

publicul, a gradului de satisfacere a necesităţilor de informare. 

 

 Promovarea lecturii şi a cărţii pentru copii 

Pe parcursul anului 2012 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 XVI-a (26–

29 aprilie); 

- Campania Copiii Moldovei citesc o carte (februarie – noiembrie); 

- Concursul literar republican La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXII-a, care 

va avea ca temă viaţa şi activitatea scriitorului Spiridon Vangheli, de la a 

cărui naştere se vor împlini 80 de ani. Concursul se va desfăşura sub egida 

Ministerului Culturii şi Ministerului Educaţiei al RM în perioada februarie – 

iulie şi va întruni elevi din clasele III-V din Republica Moldova şi România; 



 

 17 

- Concursul republican de promovare a lecturii Călătorie imaginară în lumea 

cărţilor, va fi realizat în colaborare cu „Baştina–Radog” S.R.L., Fondul 

Copiilor din Moldova, revista „a”Mic”, săptămânalul „Florile dalbe” în 

perioada decembrie 2011 – aprilie 2012 şi va finaliza cu un forum al 

premianţilor concursului organizat în cadrul Salonului Internaţional de Carte 

pentru Copii şi Tineret; 

- Concursul republican radiofonic Suedia – bijuteria nordică a Europei din 

ciclul Punţi peste mări şi ţări, organizat în colaborare cu Ambasada Suediei 

în R.M. şi Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei publice Teleradio-

Moldova (septembrie 2012 – martie 2013); 

- Concursul Cititor–model, ediţia a VII-a, în colaborare cu Fondul Copiilor 

din Moldova (mai); 

- 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), Suplimentul literar al revistei „a”MIC”. 

 

 

AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE 

 

În 2012 serviciul Automatizare şi informatizare şi celelalte compartimente 

ale instituţiei vor avea ca sarcină importantă să asigure funcţionalitatea 

echipamentelor şi programelor existente în prezent şi să optimizeze utilizarea 

acestora în activitatea curentă a Bibliotecii. Scopul principal va fi de a susţine 

implementarea unor servicii noi pentru beneficiari, bazate pe tehnologiile 

informaţionale. Se va acorda mai multă atenţie ridicării nivelului de cunoştinţe ale 

personalului Bibliotecii în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi formării 

culturii informaţiei la utilizatori. 

Se vor căuta în continuare 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 2012 vor 

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

optică, inclusiv şi la filiale. 

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 

bibliografii, lucrări de specialitate, almanahuri elaborate de Bibliotecă, informaţii 

utile pentru beneficiari. Sarcina pusă în anul 2012 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, 

http://www.bncreanga.md/
http://bibcreanga.blog.com/
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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 mai 

multe acţiuni de instruire din acest domeniu: Utilizarea modulului Catalogare, 

Internet-ul pas cu pas, Utilizarea OPAC-ului, Utilizarea instrumentelor Web 2.0 în 

activitatea bibliotecii. 

 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. 
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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 20 18 5 15 4 12 74 

2 Zile ale uşilor deschise 1 1 1 1 4 2 10 

3 Expoziţii complexe  9     9 

4 Expoziţii de documente 47 44 21 18 44 45 219 

5 Reviste bibliografice 13 43 3  13 22 94 

6 Reviste ale presei  10 11    21 

7 Reviste bibliografice a site-

urilor web, a CD-urilor 

   12   12 

8 Lansări de carte 5 6    2 13 

9 Discuţii asupra cărţii   8  5 5 18 

10 Lecturi comentate 39   20 2 12 63 

11 Lecturi publice  40  10   50 

12 Călătorii literare   1 1 1  3 

13 Ore de poveste 27  5 21 2  55 

14 Ore de poezie  4   3  7 

15 Ore literar-muzicale  1 1 1  2 5 

16 Lecţii de ecologie    2 3  5 

17 Lecţii de cultură a 

informării „Învaţă să te 

informezi” 

21 32 22 7 23 23 128 

18 Audieri, vizionări 3  1 41 3  48 

19 Matinee literare    3 2  5 

20 Serate muzical-teatralizate  1  1 1  3 

21 Şezători literare  3  3   6 

22 Medalioane literare, 

muzicale, portrete de 

creaţie, portrete în timp 

 10 1 8  3 22 

23 Salon literar  1  1   2 

24 Convorbiri tematice în grup 65 19 1 5 8 4 102 

25 Concursuri şi victorine 4 5 2 6 2 6 25 

26 Concursuri de desene 2    5 3 10 

27 Întâlniri cu personalităţi 5    5  10 

28 Dezbateri  2 3 1   6 

29 Ringuri intelectuale  5  4   9 

30 Mese rotunde  2  1 2 1 6 

31 Brainstormin-uri   2    2 

32 Lecţii de limbi străine   52 6   58 

33 Ziua informaţiei  1     1 

34 Training    1   1 

35 Salonul literar-artistic  “La 

Creangă”  

     12 12 

36 Cenaclul “Conştiinţa 

naţională”  

     13 13 

37 Cenaclul „Dialogul 

generaţiilor”  

     4 4 

38 Salonul Muzical       9 9 

39 Ciclul „Aniversarea cărţii”      4 4 

40 Ciclul „Maeştri basarabeni 

din secolul XX” 

     7 7 

41 Ciclul „Codul bunelor 

maniere” 

     9 9 

42 Clubul tinerilor traducători    8    8 
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43 Clubul „Yin şi Yang”    18    18 

44 Clubul “Deceluş”  9      9 

45 Clubul „Всезнайка” 9      9 

46 Cinemateca Picilor 7      7 

47 Clubul „MeşteRICH”    24   24 

48 Clubul „Generaţia Next”      9  9 

49 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii 

      1 

50 Concursul literar 

republican „La izvoarele 

înţelepciunii”  

      1 

51 Concursul republican 

„Suedia – bijuteria nordică 

a Europei” 

      1 

52 Concursul republican 

„Călătorie imaginară în 

lumea cărţilor” 

      1 

53 Concursul „Cititor – 

model” 

      1 

 TOTAL 277 257 166 213 141 200 1249 
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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    

 Irina Nechit – 50 ani de la 

naştere 

O poetă inspirată de timpul 

alertat: Irina Nechit 

 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

 

 

Filiala nr. 2 

 J. R. Tolkien – 120 ani de la 

naştere 

John Ronald Tolkien – 120 

ani de la naştere 

 

 

„The Hobbit” 

 

 

 

Revistă bibliografică 

Convorbire 

 

Vizionare de film 

comentată 

 

 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Carte 

străină 

Serviciul Mediatecă 

 Ionel Teodoreanu – 115 ani 

de la naştere 

Autentica memorie a 

copilăriei 

Ionel Teodoreanu – „eternul 

adolescent” 

 

Ionel Teodoreanu  –„ poetul 

adolescenţei” 

Lumea copilăriei lui Ionel 

Teodoreanu 

 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 

 Petru Zadnipru – 85 ani de la 

naştere 

Aş vrea la oameni totul să 

mă-mpart ... 

 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 

 

Ziua lui Mihai Eminescu 

(162 ani de la naştere) 

Ciclu de activităţi  
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 Cu penetul ca sideful 

 

 

Mihai Eminescu „Краса 

мира” 

 

 

Mihai Eminescu „Făt-

Frumos din lacrimă” 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца” 

Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Dialog imaginar cu Mihai 

Eminescu 

Concurs de scrisori Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Eminescu – neîntrecut 

arhitect al graiului  

Mihai Eminescu – tinereţea 

şi entuziasmul unui veac 

Eminescu – floare de crin 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Oră literar-muzicală 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Domnul cel din nemurirea 

noastră - EMINESCU 

În cultura lumii locuim 

eminescian 

Expoziţie 

 

Medalion literar 

Vizionare de film  

Serviciul Carte 

străină 

 Cu neamu-ntreg, cu 

Eminescu 

Locuri eminesciene 

 

 

Счастье знать Эминеску 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Oră literar-muzicală 

Serviciul Mediatecă 

 Eminescu - omul deplin al 

culturii româneşti  

„Somnoroase păsărele” 

„Atmosfera de bibliotecă” în 

poezia eminesciană 

Expoziţie 

 

Concurs de desene 

Călătorie literară 

Filiala nr. 1 

 Eminescu - Luceafărul 

poeziei române  

Aduceri aminte m-or troieni 

cu drag... 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională”  

Filiala nr. 2 

 Les ecrivains du monde des 

enfants 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Un dicţionar este tot 

universul în ordine 

alfabetică 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Allan Alexander Milne – 130 

ani de la naştere 

În pădurea lui Winnie-Pooh 

 

 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 
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„Винни Пух и все-все-все” 

Winnie-Pooh şi toţi, toţi... 

 

 

Жил-был…плюшевый 

медвежонок 

Как появился Winnie-Pooh? 

A. A. Milne „Ursuleţul 

Winnie-Pooh” 

Convorbire 

Vizionare film 

Cinemateca Picilor 

Călătorie literară 

 

 

Şezătoare literară 

 

Lecturi comentate 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

 

 

Servicul Carte 

străină 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 

Потомки помнят о 

погибших 

 

Celor care au salvat o lume 

întreagă 

27 ianuarie - ziua unui popor 

cufundat in durere 

 

 

 

Convorbire 

 

 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Valentin Kataev – 115 ani de 

la naştere 

Valentin Kataev – 115 ani de 

la naştere 

Валентин Катаев - oтец 

сыновей полка 

 

 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 Ion Luca Caragiale –  

160 ani de la naştere 

În lumea comediei lui 

Caragiale 

I.L.Caragiale – întemeietor 

al teatrului de satiră socială 

 

Caragiale de ieri către azi 

Lumea ca parodie 

Artistul născut în zodia 

bucuriei 

În lumea eroilor lui 

Caragiale 

 

 

Expoziţie   

Revistă bibliografică 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 De ce Brumar, Gerar, 

Făurar? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Волшебные месяцы – 

Декабрь, Январь, Февраль 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 

 Что значит быть „белой 

вороной”? 

Ring intelectual din 

Ciclul „Adolescentul 

în lumea informaţiei” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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Serviciul Mediatecă 

 En mouvement. In mişcare Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Health. Sănătatea Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 The periodicals - the source 

of information for us 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Traducerea textelor din 

dicţionare şi enciclopedii 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători  

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Atunci când sinceritatea 

lipseşte 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Nina Arbore 

Auguste Baillayre 

Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Eugen Mamot. 

Biobibliografie 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

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    

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

Un Internet mai sigur pentru 

copii! 

Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet  

 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Convorbire 

 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Biblioteca Picilor 

 Charles Dickens - 200 ani de 

la naştere 

Marele romancier – Charles 

Dickens 

Mare pictor al oamenilor – 

Charles Dickens 

 

Charles Dickens „Oliver 

Twist” 

Charles Dickens – maestru 

al umorului  

Universul copilăriei la 

Charles Dickens 

 

 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

 

Discuţie asupra cărţii 

 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

 

 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 

 



 

 26 

Marele pictor al oamenilor - 

Charles Dickens  

Charles Dickens „Povestind 

copiilor”  

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Lecturi comentate 

 

Filiala nr. 2 

 

 Magazines - our friends 

Revistele – prietenii noştri 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Grigore Vieru „Хлеб с 

росой” 

 

Poet cu lira-n lacrimi 

 

 

Dor de Grigore Vieru 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца” 

Expoziţie 

 

 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Biblioteca Picilor 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 

 Alexandr Puşkin – 175 ani 

de la moarte 

Сказка есть, да в ней 

намек 

 

Солнце русской поэзии 

 

Izvor de apă vie - Aleksandr 

Puşkin 

Что за прелесть эти 

сказки 

 

 

Expoziţie  

Convorbire 

Concurs al 

recitatorilor 

Expoziţie 

 

Victorină literară 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 Ada Zaporojan - 60 ani de la 

naştere 

Dăruire şi sensibilitate 

 

 

Clopoţelul de argint al 

copilăriei 

Prin bunătate spre dăinuire 

Darul cărţilor asemeni 

mărgăritarelor 

Poeta cu suflet de cântec 

 

 

 

Expoziţie  

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Medalion aniversar 

 

Expoziţie 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 

 

 100 de ani de la naşterea lui 

Andrei Lupan 

Andrei Lupan şi limitele sale 

 

O armonie cu Andrei Lupan 

 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 
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 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

O, limba mea maternă! 

 

 

Limba Maternă  – salvarea 

dintâi 

Limba maternă, ca floare 

eternă ... 

 

 

Expoziţie  

Convorbire 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Amerigo Vespucci – 500 ani 

de la moarte 

Amerigo Vespucci – marele 

călător florentin 

 

Pilot Major al Spaniei 

 

 

Convorbire 

 

 

 

Convorbire 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Nina Slutu-Soroceanu – 60 

ani de la naştere 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Ziua Dragostei şi a 

Bunăvoinţei – Dragobete 

Dragobete – Sărbătoarea 

tinereţii şi a dragostei  

 

Love - phenomenon of 

Universe  

Şi la-nceput a fost cuvântul 

iubire  

Vine Dragobete cu băieţi şi 

fete 

 

Ziua dragostei şi bunăvoinţei 

- Dragobete  

 

 

 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Concurs de ilustrate 

 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 

 

 Karl May – 170 ani de la 

naştere 

Романист говорящий на  

языке Гëте 

 

 

Revistă bibliografică 

 

 

Filiala nr. 1 

 William Shakespeare 

„Romeo şi Julietta” 

Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Colecţia „Cheiţa de aur” Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 

 „Poveşti pentru copii isteţi” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Dragobete – Ziua dragostei 

şi bunăvoinţei 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Знаменитые и загадочные Şedinţa Clubului Biblioteca Picilor 



 

 28 

места Земли „Всезнайка” 

 Ce sacrificăm în numele 

dragostei? 

(în baza romanului „Ion” de 

Liviu Rebreanu) 

Ring intelectual din 

Ciclul „Zidirea de 

sine şi creaţia” 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Анника Тор „Остров в 

море” 

 

Convorbire din Ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Les sentiments. Sentimentele 

Penser. A gândi 

Curs limba franceză Serviciul Carte 

străină 

 On the move. În mişcare 

Feelings. Sentimentele 
Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Falşii prieteni ai 

traducătorului 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Mari compozitori Portret de creaţie Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Singuri sau în grup? Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Serghei Ciokolov 

Lazăr Dubinovschi 

Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Savant şi protector al 

mediului 

(Gheorghe Duca, chimist, 

ecolog, academician) 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2  

 „Poezii de seama voastră” de 

Grigore Vieru 

(45 ani de la publicare) 

Medalion aniversar 

din Ciclul 

„Aniversarea cărţii” 

Filiala nr. 2 

MARTIE    

 Ziua Mărţişorului 

Roşu şi alb – foc şi gheaţă 
 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 
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Martie, mărţişor, 

De primăvară ne este dor! 

Vine-n ţară Primăvara! 

 

Convorbire 

Concurs de 

mărţişoare 

Expoziţie 

Concurs de desene 

 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Rudolf Erich Raspe – 275 

ani de la naştere 

Rudolf Erich Raspe – 275 

ani de la naştere 

Самый правдивый человек 

на земле 

Münchausen – un mare 

născocitor de aventuri 

 

 

Convorbire 

 

Oră de poveste 

 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 Eugen Doga – 75 ani de la 

naştere 

Mesager pentru Eternitate - 

Eugen Doga 

 

 

 

Gigantul cu suflet de copil 

 

 

Eugen Doga - artistul 

secolului XX 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Expoziţie 

Medalion muzical 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

Serviciul Mediatecă 

 

 

Filiala nr. 2 

1-7 Zilele Creangă în Biblioteca 

Naţională pentru Copii ,,Ion 

Creangă”  

Ciclu de activităţi  

 Creangă – vocea copilăriei 

eterne  

Expoziţie 

Concurs de desene 

Victorină 

Biblioteca Picilor 

 Miss Smărăndiţa – 2012, ed. 

a XI-a 

 

Creangă – expresia 

monumentală a naturii 

umane 

Din bătrâni se povesteşte...  

 

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Expoziţie 

 

 

Şezătoare din Ciclul  

„Din popor adunate, 

de lume uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Opera lui Creangă - izvor de 

înţelepciune 

Depănarea „Amintirilor” lui 

Creangă 

Expoziţie 

 

Victorină 

Serviciul Carte 

străină 

 Nastratin al Iaşilor 

Ion Creangă: enciclopedie 
Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Serviciul Mediatecă 
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virtuală 

În lumea poveştilor 

crengiene 

Добрый сказочник – Ион 

Крянгэ 

 

Călătorie literară 

Şezătoare literară 

 Lumea eternă a lui Creangă 

Dragi-mi erau tata şi mama, 

fraţii şi surorile… 

Expoziţie 

Victorină literară 

Filiala nr. 1 

 Coboară eroii lui Creangă 

spre noi, glumeţi şi tot atât 

de vii... 

Creangă din tărâmul de 

poveste 

„Povestea lui Harap Alb” de 

Ion Creangă 

(135 ani de la publicare) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Medalion literar 

 

Medalion din Ciclul 

„Aniversarea cărţii” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Radioului şi Televiziunii 

pentru Copii 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională a Femeii 

Mama este începutul tuturor 

începuturilor 

 

Apari să dai lumină 

 

 

De ziua mamei  

 

Ce dragă-mi este mama! 

Mama - rază călătoare dintr-

o lacrimă de floare 

 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Expoziţie 

 

 

Matineu literar 

Expoziţie 

Matineu 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 Aurel Guţu – 70 ani de la 

naştere 

Bunelul de la „ALUNELUL” 

Între cuvânt şi culoare ... 

 

 

 

Magicianul îndrăgostit de 

oameni şi de culori 

 

 

Expoziţie 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

 

 

Filiala nr. 2 

 Universul limbilor moderne Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  

 Francophonie, fenêtre 

ouverte sur le monde 

La fracophonie comme 

dimension linguistique et 

Expoziţie 

 

Victorină 

Serviciul Carte 

străină 
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géographique 

Francophonie, un élélment 

essentiel dans la 

diversification de la culture 

européenné  

Univers francofon 

 

 

Enfant, rencontre-moi, c’est 

pour toi! 

Tintin et les oranges bleues  

 

 

 

Dezbateri 

 

 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Vizionare comentată 

a filmului 

 

 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 

 

 

 Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 

Tineret 

Sus cortina! 

 

Copilului trebuie să i se 

arate drumul spre teatru 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Convorbire 

 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Poeziei 

Domniţă gingaşă – Poezia 

Miraj şi transcendenţă 

 

 

 

Tezaurul cu poezii 

Pe aripa poeziei… 

O zi cu raze mai blânde 

 

Poezia - scară spre divinitate 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Apei 

Apa  - izvorul vieţii 

 

 

 

Apa - sursă pentru viaţă 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Expoziţie 

Lecţie de ecologie 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

Filiala nr. 1 

 Ana Blandiana – 70 ani de la 

naştere 

Culegătoarea de îngeri 

 

Un destin poetic – Ana 

Blandiana 

 

 

Cum să devii poet? 

Ana Blandiana - poetă prin 

excelenţă 

Ana Blandiana – vârstele 

poeziei 

 

 

Expoziţie  

Convorbire 

Expoziţie 

 

 

 

Concurs de poezii 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 
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O viaţă devenită poezie  Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Poezia ca instrument de 

îndreptare a destinului  

 

Dezbateri din Ciclul 

„Zidirea de sine şi 

creaţia” în baza 

operei Anei 

Blandiana  

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Mondială a Teatrului 

Teatrul - realism stilizat 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Filiala nr. 2 

 Kornej Ciukovskij – 130 ani 

de la naştere 

Сказки дедушки Корнея 

 

 

Сказки дедушки Корнея 

În ţara cărţilor unchiului 

Ciucoşa 

В стране книг дядюшки 

Чукоши 

 

 

Expoziţie  

Lecturi literare 

Matineu literar 

 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 Colecţia „Cheiţa de aur” Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Самуил Маршак „Глупый 

мышонок”, „Мудрый 

мышонок” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца” 

Biblioteca Picilor 

 Petre Ispirescu „Sarea în 

bucate” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 De ce apa este miracolul 

vieţii? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Вода – источник жизни Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Анника Тор „Пруд белых 

лилий” 

 

Convorbire din Ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Parler. A vorbi 

Les véstiments. Hainele 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Thinking. Să gândeşti 

Speaking. Să vorbeşti 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 The magazines - the source 

of information for us 
Revistă presei Serviciul Carte 

străină 

 Lésprit de la francophonie 

dans mon coeur 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 
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  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Mari compozitori Portret de creaţie Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Eu şi părinţii mei: cum să 

găsim limbă comună? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Mihail Grecu 

Leonid Grigoraşenco 
Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

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 – regina înţelepciunii Expoziţie 

Excursii 

Lecturi literare 

Concurs de ghicitori 

Vizionări de filme 

Biblioteca Picilor 

 Am o carte pentru tine  

(Cărţi jubiliare în 2012) 

2 aprilie – Ziua 

Internaţională a Cărţii 

pentru Copii 

100 de trucuri esenţiale din 

colecţia „Strict secret” 

Аника Тор „Глубокое 

море”  

 

Pantelimon Halippa – 

promotor al culturii 

naţionale  

Expoziţie 

 

Expoziţie complexă 

 

 

Prezentare de colecţie 

 

Convorbire din Ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Portret în timp din 

Ciclul „Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 În societatea modernă: cu Ring intelectual din Serviciul Activitate 
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sau fără TABU? Ciclul „Adolescentul 

în societatea 

informaţiei” 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 O carte bună e ca şi o 

conversaţie cu un om deştept 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 La mulţi ani, CARTE!  

(Cărţi jubiliare în 2012) 

„Прогулки верхом” с 

Эдвардом Лиром  

Expoziţie 

 

Şezătoare literară  

Serviciul Mediatecă 

 O carte este un dar pe care îl 

poţi deschide iar şi iar 

Cartea-i asemeni unui 

licurici în beznă 

O lume întreagă într-o carte 

Expoziţie 

 

Oră de poezie 

Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

 Cărţi jubiliare – 2012 

În Lumea poveştilor lui H. 

Ch. Andersen  

Cartea - cetate a sufletului 

Cartea - valoare eternă 

Expoziţie 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Păsărilor 

Cu voce dulce ciripim 

 

 

 

Pasăre cu aripi de lumină 

Păsările - prietenii noştri 

înaripaţi 

 

 

Expoziţie  

Convorbire 

Concurs de desene 

Victorină 

Lecţie de ecologie 

Expoziţie 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Umorului 

Ziua Umorului 

Ziua de naştere a… glumei 

Un zâmbet, o glumă, copii 

sănătoşi! 

 

Convorbire 

Expoziţie 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Sănătăţii 

Sănătatea - cea mai bună 

avuţie 

Prin informare – spre 

sănătate  

Baza sănătăţii umane se 

pune în copilărie  

 

Expoziţie 

Convorbire 

Expoziţie 

 

Masă rotundă 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 

 

 Bella Ahmadulina – 75 ani 

de la nastere 

Несомненная наследница 

лермонтовско-

пастернаковской линии в 

русской поэзии 

 

Revistă bibliografică 

 

Filiala nr. 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81


 

 35 

 Ilie Cleopa – 100 ani de la 

naştere 

Ne vorbeşte Ilie Cleopa 

 

 

Masă rotundă din 

Ciclul „Zidirea de 

sine şi creaţia” 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Mondială a Aviaţiei şi 

Cosmonauticii 

O călătorie în Univers 

 

 

Zbor printre stele  

Fereastra spre cosmos 

Космос: вымысел или 

наука 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Vizionări de filme 

Prezentare de CD-uri 

Expoziţie 

Convorbire 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Culturii 

Ziua Internaţională a 

Culturii 

Cultura - poarta cunoaşterii 

 

Convorbire 

 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 Ûrij Družkov - 85  de ani de 

la naştere 

О Карандаше, 

Самоделкине и их авторе 

Настоящий классик 

детской литературы 

 

 

Convorbire 

 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Locurilor 

Istorice 

Chişinăul de ieri şi de azi 

 

 

 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Planetei 

Pământ 

Pământul  - comoara noastră 

 

 

Ziua Internaţională a 

Pământului 

 

Celebra Planetă Pământ 

 

 

Expoziţie  

Vizionări de filme 

Convorbire 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Expoziţie 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

 Naşterea Domnului – 

înălţarea spre veşnicie 

 

Domnul a scris promisiunea 

învierii nu numai în cărţi, ci 

şi în fiecare frunză a 

primăverii 

Paştele – sărbătoarea 

luminii şi a bucuriei 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

 

 

 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Carte 

străină 

 

Serviciul Mediatecă 
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De Paşti, prin Europa 

 

Prezentare de site-uri 

web 

 Moliere „L‘Avare” Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Mondială a Cărţii şi 

Dreptului de Autor 

Carte modernă pentru lumea 

modernă 

 

 

Expoziţie 

 

 

Serviciul Mediatecă 

 Ziua Bibliotecarului 

Printre cărţi cu sufletul 

 

 

 

Bibliotecari, locuri, fapte 

Sub zodia cărţii 

 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova 

Aliniere la tricolor  

 

Drapelul Ţării în creaţia 

compozitorilor români 

Drapelul - simbol al unităţii, 

integrităţii şi suveranităţii 

naţionale 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Convorbire 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 Cele mai căutate poveşti Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Spiridon Vangheli „Легенда 

о белом аисте” 
Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца” 

Biblioteca Picilor 

 „Ocolul Pământului în 80 de 

zile” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 ABC–ul vieţii frumoase Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Земля – колыбель 

человечества 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 O oază de lumină în inima 

Basarabiei –  Gavriil 

Bănulescu-Bodoni  

Portret în timp din 

Ciclul „Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Анника Тор „Открытое 

море” 
Convorbire din Ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Clothes. Hainele Curs de limba Serviciul Carte 
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Food. Mâncarea engleză străină 

 La nourriture.               

Mâncarea 

Desserts et sucreries. 

Deserturi şi dulciuri 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 The periodicals - the source 

of information for us 

Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Traducerea poeziei Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Umilinţa - slăbiciune sau 

tărie de caracter? 

Şedinţa Clubului 

,,Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Theodor Kiriacoff 

Eugenia Maleşevschi 
Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

26-29 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XVI-a 

 Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Forumul laureaţilor 

Concursului republican 

„Călătorie imaginară în 

lumea cărţilor” 

Concurs în cadrul 

Salonului 

Internaţional de Carte 

pentru Copii şi 

Tineret 

Toate serviciile 

Bibliotecii 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Lansarea almanahului „La 

Creangă” 
Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Scriitorul din Coliba 

Albastră a Copilăriei 
Medalion în cadrul 

Salonului 

Internaţional de Carte 

pentru Copii şi 

Tineret  

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

MAI    

 Ion Vatamanu – 75 ani de la 

naştere 

Cântare poeziei lui Ion 

Vatamanu 

 

 

Expoziţie  

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 
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În Liniştea Cuvintelor lui Ion 

Vatamanu 

 

Ion Vatamanu: eu port puii 

mei prin ţară 

Floare de mai, să nu uiţi 

poetul ... 

 

Îndrăgostit de ţară şi popor 

 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Libertatea de a te informa Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Emil Childescu – 75 ani de la 

naştere 

Emil Childescu – har, 

culoare şi dăruire 

 

 

Expoziţie 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 George Topârceanu – 75 ani 

de la moarte 

George Topârceanu – 

rapsodul poeziei româneşti 

 

Chiriaşul grăbit al literaturii 

române 

 

 

Topârceanu – pescuitor de 

perle 

Cu drag de Topârceanu 

 

 

 

Expoziţie  

Lecturi literare 

Serată literară 

 

 

 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala Nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Europei 

Sunt acasă 

 

O Uniune de succes 

 

 

Alături de U.E. 

Europa - casa noastră  

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Convorbire 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 2 

 Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei 

O Victorie povestită 

 

Война в жестокой слепоте 

своей ... 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Prezentare de site-uri 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Mediatecă 
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9 Мая – День который 

ближе всех ушедших дней 

web 

Întâlnire cu veteranii 

 

Filiala nr. 1 

 Edward Lear – 200 ani de la 

naştere 

Edward Lear „Scrippius 

Pip” 

 

 

Oră de lectură 

 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Daniel Defoe „Robinson 

Crusoe” 

Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Internaţională a 

Familiei 

Sunt fericit cu cei dragi 

 

 

Familia noastră, oglinda 

noastră 

 

Familia este nucleul 

civilizaţiei 

Valorile familiei oglindite în 

creaţiile literare 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Convorbire 

 

 

Concurs de desene 

 

Convorbire 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

Muzee ciudate din întreaga 

lume 

 

 

Prezentare de site-uri 

web 

 

 

Serviciul Mediatecă 

 Ziua Sfinţilor Kiril şi 

Metodiu 

Любимые всегда кажутся 

нам бессмертными 

 

 

Кирилл и Мефодий - 

родоначальники славянской 

письменности  

 

 

Salon literar 

 

 

 

Convorbire 

 

 

Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Konstantin Paustovskij – 120 

ani de la nastere 

Konstantin Paustovskij – 120 

ani de la naştere 

Cărţile sale generează 

continuu un sentiment de 

tandră simpatie... 

 

 

Lecturi literare 

 

Expoziţie 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 Ivan Socolov-Mikitov – 120 

ani de la naştere 

Ivan Socolov Mikitov – 120 

ani de la naştere 

Соколов-Микитов - 

великий знаток потайной 

 

 

Lecturi literare 

 

Oră de poveste 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 
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жизни живой природы 

 Ziua Mondială împotriva 

Fumatului 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Marile poveşti ale Europei Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Grigore Botezatu 

„Волшебный колокольчик” 

Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Aventurile lui Tom Sawyer” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 ABC–ul artelor Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Знакомые и незнакомые 

цветы 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Onisifor Ghibu – promotor 

al idealului naţional  

 

Portret în timp din 

Ciclul „Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Inelul de logodnă – primul 

simbol al dragostei  

 

Şezătoare din Ciclul 

„Din popor adunate, 

de lume uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Анника Тор „Открытое 

море” 

 

Convorbire din Ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Les Legumes. Les fruits 

Legumele. Fructele  

À la maison. Acasă 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Sweet things. Dulciurile 

Vegetables and fruits. 

Legumele şi fructele 

At home. Acasă 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Cum traducem numele 

personajelor? 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 
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 Mari compozitori Portret de creaţie Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Crezi în superstiţii? Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Miliţa Petraşcu 

Alexandru Plămădeală 
Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Veşnica lor pomenire Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 Actriţa Paulina Zavtoni: 

secretele măiestriei şi nu 

numai 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Două inimi gemene 

(Ion şi Doina Aldea-

Teodorovici) 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele înţelepciunii”, 

ed. a XXII-a, „Spiridon 

Vangheli” 

Concurs Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

VII-a 

Concurs 

 

Toate Serviciile 

activitate cu 

publicul 

IUNIE    

1 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

Ciclu de activităţi  

 Copilăria – inima tuturor 

viselor 

Copilărie, dulce feerie  

Copilăria e cadoul pe care 

ni-l dă viaţa 

Mai rămâi, copilărie! 

Copilărie în culori şi poezie  

 

Dulcea mea copilărie  

 

Cartea pentru copii - o lume 

fără frontiere  

Copilăria - Ţara Basmelor 

Copilărie, dulce copilărie 

Expoziţie 

Convirbire 

Expoziţie 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Concurs de desen pe 

asfalt 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Oră literar-muzicală 

Concurs de desene 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Mediatecă 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 
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 Ziua Copiilor – Ziua Editurii 

„Prut Internaţional” 

Ziua editurii Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Mondială a Mediului 

Ziua Mondială a Mediului 

Să ocrotim mediul 

înconjurător! 

 

Convorbire 

Expoziţie 

Lecţie de ecologie 

 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 1 

 Spiridon Vangheli – 80 ani 

de la naştere 

Guguţă şi prietenii săi pe 

meridianele lumii 

 

 

 

 

 

În Împărăţia lui Guguţă şi 

Ciuboţel 

 

 

Omul născut sub steaua 

norocoasă a copilăriei 

 

 

 

Guguţă - prietenul copilăriei 

 

Spiridon Vangheli „Isprăvile 

lui Guguţă”  

Spiridon Vangheli – un înger 

păzitor al copilăriei 

Cu Spiridon Vangheli în 

lumea copilăriei 

În Împărăţia lui Guguţă şi 

Ciuboţel 

Spiridon Vangheli „În ţara 

fluturilor” 

„Isprăvile lui Guguţă” de 

Spiridon Vangheli 

(45 ani de la publicare)  

 

 

Expoziţie-eveniment 

 

 

 

 

 

 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Victorină 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

 

Oră de lectură 

 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Discuţie asupra cărţii 

 

Lecturi comentate 

 

Medalion din Ciclul 

„Aniversarea cărţii”  

 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare, Serviciul 

Informare 

bibliografică şi 

documentare   

Biblioteca Picilor 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 

 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Filiala nr. 2 

 Cu gândul la Eminescu Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 

 Ziua Suveranităţii Republicii Convorbire Biblioteca Picilor 
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Moldova Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ûrij Âkovlev – 

90 ani de la naştere 

Чуткий психолог 

подрaстающего поколения 

 

 

Revistă bibliografică 

 

 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională Împotriva 

Consumului şi a Traficului 

Ilicit de Droguri 

Ai grijă de tine 

 

Drogurile te duc la poarta 

infernului 

 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Expoziţie 

 

 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Jean-Jacques Rousseau – 300 

ani de la naştere 

Jean-Jacques Rousseau – 

descoperitorul naturii umane 

 

 

Convorbire 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Lică Sainciuc – 65 ani de la 

naştere 

Culorile lui Lică Sainciuc 

prin optica copiilor 

 

 

Cu penelul lui Lică Sainciuc 

prin copilărie 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 Bonjour! Bună ziua! 

Des mots utiles. Cuvinte utile 

Les nombres. Numerele 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Hello! Bună ziua! 

Useful words. Cuvinte utile 

Numbers. Numerele 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 La balul poveştilor Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Copiii se adresează copiilor 

prin carte 

O lume de miracole şi uimire 

Ciclu de lecturi 

publice 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Să cunoaştem lumea prin joc Jocuri didactice Serviciul Carte 

străină 

 Toată vara în compania 

eroilor preferaţi 

Cicluri de lecturi 

publice şi vizionări 

Serviciul Mediatecă 
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Всё лето – в компании 

любимых героев 

de filme 

 Citim în vacanţă Expoziţii 

Ore de lectură 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca pentru toţi copiii  

 

Ciclu de lecturi 

comentate, discuţii 

asupra cărţilor 

Filiala nr. 2 

 Codul bunelor maniere 

 

Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Ce mică-i vacanţa mare! Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 

IULIE    

 Ziua Comemorării lui Ştefan 

cel Mare şi Sfânt 

Sfântul Voievod Ştefan cel 

Mare 

 

Atlet al Creştinătăţii 

 

 

Cel mai iubit dintre 

Domnitori  

Cu găndul la Ştefan cel Mare  

Fost-au acest Ştefan-Vodă... 

Iese-n plină strălucire Ştefan 

cel Viteaz şi Sfânt  

Ştefan cel Mare – icoana 

sufletului românesc 

Constantin Bostan „Cele mai 

frumoase legende despre 

Sfântul Voievod Ştefan cel 

Mare”  

Ştefan, Ştefan, Domn cel 

Mare  

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Expoziţie 

Serată muzical-

teatralizată 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi comentate 

 

 

 

Matineu 

 

 

Biblioteca Picilor  

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 

 Titus Ştirbu – 70 ani de la 

naştere 

„Pomii” cu cifre şi litere ai 

scriitorului Titus Ştirbu 

Poetul care dăruieşte 

zâmbete 

 

Tituş Ştirbu – scriitorul cu o 

sută de poveţe 

Poetul care dăruieşte 

zâmbete 

Poet, suflet de copil, veşnic 

 

 

Expoziţie  

Întâlnire cu scriitorul 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu scriitorul 

 

 

 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 
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copil Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Şahului 

Şahul – jocul minţii şi al 

logicii 

 

Expoziţie 

 

 

Biblioteca Picilor 

 Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova 

Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova 

 

 

Legea supremă a statului 

 

 

Convorbire  

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Des jours et des mois. Zilele 

şi lunile anului  

Qui suis-je? Cine sunt eu? 

Ma famille. Familia mea 

Le corps. Corpul 

Les cinq sens. Cele 5 simţuri 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Days and months. Zilele şi 

lunile  

Who am I? Cine sunt eu? 

My family. Familia mea  

The body. Corpul 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

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 

 The books know everything 

Lewis Carrol „Alice în  Ţara 

Oglinzilor”, „Alice Through 

The Looking Glass” 

Charles Dickens „Aventurile 

lui Oliver Twist”, „The 

Adventures of Oliver Twist”   

Expoziţie 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

Discuţie asupra cărţii 

Serviciul Carte 

străină 

 Învăţăm limbi moderne cu 

Big Muzzy 

Lecţii interactive Serviciul Mediatecă 

 Citim în vacanţă Expoziţii 

Ore de lectură 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca pentru toţi copiii  

 

Ciclu de lecturi 

comentate, discuţii 

asupra cărţilor 

Filiala nr. 2 
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 Codul bunelor maniere 

 

Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Antrenamente ale 

imaginaţiei 

(în taberele de odihnă ale 

elevilor) 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

AUGUST    

 Gheorghe Ciocoi - 70 ani de 

la naştere 

Gheorghe Ciocoi - 70 ani de 

la naştere 

 

Poetul porţilor albastre - 

Gheorghe Ciocoi 

 

 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Tineretului 

Tinereţea – comoara vieţii  

 

 

Tinereţea nu e doar o vârstă  

 

 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani  

Filiala nr. 1 

 Vitalij Gubarev – 100 ani de 

la naştere 

Писатель приглашающий в 

„Королевство кривых 

зеркал” 

 

 

Revistă bibliografică 

 

 

Filiala nr. 1 

 La sante. Sănătatea  

En mouvement.  

În mişcare  

Les sentiments. Sentimentele 

Les vetements. Hainele 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 The five senses. Cele cinci 

simţuri  

Health. Sănătatea  

On the move. În mişcare  

Feelings. Sentimente 

Clothes. Hainele 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 La balul poveştilor Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Copiii se adresează copiilor Ciclu de lecturi Serviciul Activitate 
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prin carte 

  

publice 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 

Всё 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, discuţii 

asupra cărţilor 

Filiala nr. 2 

 Codul bunelor maniere 

 

Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

  24-31 Sărbătoarea Naţională 

„Ziua Independenţei” 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea 

română” 

Ciclu de activităţi  

 Sărbătoarea Naţională 

„Ziua Independenţei” 

Limba – arhiva istoriei 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Făclia dorului nestins  

Aşa am fi vorbit 

(Cărţi din anii 30 ai sec. XX 

din RASSM) 

Învăţăm iubirea de Patrie 

prin pagini de carte 

Baladă pentru Limba 

Română  

Expoziţie 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Independenţa  - simbolul 

statorniciei şi demnitaţii 

noastre  

Limba unui popor este 

istoria lui  

Expoziţie 

 

 

Oră literar-muzicală 

Serviciul Carte 

străină 

 Ţara mea de cântece 

Moldova necunoscută 

 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Un simbolic Templu al 

Suferinţei… 

Să lăsăm moştenire o ţară 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Filiala nr. 1 
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liberă 

Prin limbă ne păstrăm ca 

neam fiinţa 

O altă limbă mai frumoasă 

nu-i 

 

Expoziţie 

Matineu 

 Moldova - Ţara mea şi-a ta 

Limba noastră-i limbă 

sfântă… 

Moldova e a urmaşilor, 

urmaşilor noştri  

Patria mea este LIMBA 

ROMÂNĂ  

Expoziţie 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

 

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 

 Înţelepciunea – folosirea 

corectă a cunoştinţelor 

Clopoţelul sună iar... 

 

 

Mereu aprinsă în inimile 

copiilor flacăra setei de 

cunoştinţe 

Expoziţie  

Convorbire 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 Lecturile vacanţei Concurs Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Toamna s-a ascuns în mere  

de lumină şi tăcere  

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Mihai Cimpoi - 70 ani de la 

naştere 

Mihai Cimpoi – un avocat al 

literaturii basarabene 

Mihai Cimpoi – cărturarul 

profund şi criticul inspirat 

Mihai Cimpoi - o conştiinţă 

culturală de factură 

enciclopedică 

 

 

 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Medalion aniversar 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Armatei Naţionale 

Armata Naţională – garant 

al stabilităţii Republicii 

Moldova 

 

Expoziţie 

 

 

Filiala nr. 1 
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Armata Naţională – şcoala 

patriotismului  

 

Vizionare de film 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 O’Henry – 150 ani de la 

naştere 

O. Генри: свет любви 

против блеска рекламы 

 

 

O’Henry „Дары волхвов” 

 

 

Masă rotundă 

 

 

 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 Ion Agârbiceanu – 130 ani 

de la naştere 

Ion Agârbiceanu – povestitor 

prin excepţie 

Un observator al vieţii rurale 

şi al suferinţei umane 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Democraţiei 

Secolul XXI – între 

democraţie şi totalitarism 

Democraţie, libertate şi 

aport personal în societatea 

contemporană  

 

 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani  

 

 Daria Radu – 65 ani de la 

naştere 

Un cântec de duminică şi-un 

clopoţel de-argint 

 

Daria Radu - clopoţelul de 

argint al copilăriei 

 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Păcii 

Pacea – capodopera raţiunii 

 

 

Pacea ar trebui sa fie 

absenţa oricărei forme de 

violenţă 

Pacea - bunul omenirii  

 

 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Dezbateri 

 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Carte 

străină 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Limbilor Europene Prezentare de CD-uri Serviciul Mediatecă 

 Ziua Internaţională a 

Dreptului de a Şti 

Ziua Internaţională a 
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Dreptului de a Şti 

Dreptul de a Şti – între 

exigenţa transparenţei şi 

etică 

 

Opreşte-te şi cunoaşte! 

 

Ai dreptul să ştii 

 

O persoană activă este una 

bine informată 

Convorbire 

Convorbire 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Expoziţie 

Convorbire 

Concurs de eseuri 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani  

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 

 Un dicţionar este tot 

universul în ordine 

alfabetică 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Cezara Mureşanu “Regina 

scoică” 

Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк 

„Серая шейка” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Inelul fermecat” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 De ce „Pace” şi „Război” Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Унылая пора – очей 

очарованье 

Şedinţa Clubului 

”Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Марина Бородицкая 

„Почему не колдуется 

колдунье?” 

Oră de poezie din 

Ciclul „Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Bonjour! Bună ziua! 

Des mots utiles. Cuvinte utile 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Hello! Bună ziua! 

 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Întâlnire cu Victor Prohin  Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Cum să depăşeşti frica? Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 
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 Valentina Rusu-Ciobanu 

Pavel Şilingovski 

Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Omul cu suflet de lumină  

(Mihail Gheorghe Cibotaru, 

prozator, publicist, scenarist) 

Şedinţa Cenaclului 

,,Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 OCTOMBRIE    

 Les revues - nos amis Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Internaţională a Muzicii 

Muzica - un ecou al lumii 

invizibile 

Marii compozitori ai lumii  

Muzica în destinul omului  

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Oamenilor în Etate 

Frumoasă vârstă, aşteaptă o 

clipă 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

 Victor Prohin – 70 ani de la 

naştere 

Modest şi sincer ca un pom 

 

O inimă ce bate pentru copii 

Un scriitor devotat copiilor 

Cărţi izvorâte din har şi din 

bunătate … 

 

 

 

Expoziţie  

Întâlnire cu scriitorul 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Şedinţa Cenaclului  

„Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Animalelor 

Fiecare felină este o opera 

de artă 

 

 

Lumea celor care nu cuvântă 

 

 

Neobişnuitul din viaţa 

animalelor  

O călătorie în lumea 

animalelor  

Ocrotiţi animalele 

Animalele şi lumea lor 

tainică 

 

 

Expoziţie  

Convorbire 

Lecturi literare 

Concurs de ghicitori 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Lecţie de ecologie 

Expoziţie 

 

Concurs de desene 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 
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 Ziua Mondială a 

Pedagogului 

Învăţătorul – un grădinar 

iscusit 

Ei rostul vieţii ne învaţă 

V-aduc o floare în pridvor, 

iubiţii mei învăţatori 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Concurs de eseuri 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 (Ziua Organizaţiei Naţiunilor 

Unite) 

ONU – ordine şi cooperare 

internaţională 

 

Организация 

Объединенных Наций в 

нашей повседневной жизни 

 

 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Ziua Internaţională a 

Internet-ului 

Internetul: începeţi 

navigarea  

 

 

Training 

 

 

Serviciul Mediatecă 

 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi  

 Cartea şi biblioteca – 

tezaure ale cunoaşterii  

Cărţile luminează, 

cunoaşterea încântă 

Mitropolitul Gurie Grosu – 

un ecou spiritual pentru 

Basarabia 

Ora Dreptului de A Şti 

Григорий Кружко „В чем 

ошибся лев?” 

Expoziţie complexă 

 

Revistă bibliografică 

 

Portret în timp din 

Ciclul „Personalităţi 

basarabene uitate” 

Convorbire 

Oră de poezie din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Школа: свобода или 

авторитаризм? 

Ring intelectual din 

Ciclul „Adolescentul 

în societatea 

informaţiei” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Persoana care m-a marcat 

 

Concurs 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Charles Perrault „Contes de 

ma mere l’Oye” (Poveştile 

mamei mele Gâsca) 

Oră de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Maeştrii cunoaşterii Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Cartea - leac pentru suflet  

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 
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Cartea - cea mai perfectă 

creaţie a omului  

Cum se face o carte 

Convorbire 

 

Concurs 

 „Coţofana îmbufnată, 

vrăjitoarea căreia nu-i 

plăcea Crăciunul” 

Oră de poveste Ciclul 

„E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Татиана Макарова “Как 

ослик мечтал стать 

бабочкой” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Imitatorii animalelor” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Universul fabulos al 

insectelor 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 В „гостях” у насекомых 

 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Cum traducem dialogurile? Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Mari compozitori Portret de creaţie Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Telefonul mobil: dăunează 

sau nu? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Igor Vieru 

Andrei Sârbu 

Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 „Micul Prinţ” de Antoine de 

Saint-Exupery 

(70 ani de la publicare) 

Medalion din Ciclul 

„Aniversarea cărţii” 

Filiala nr. 2 

NOIEMBRIE    

 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi 

 

 

 Biblioteca – sanctuar al Expoziţie complexă Serviciul Activitate 
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culturii şi civilizaţiei  

Carte – memorie culturală – 

permanenţe spirituale 

Constantin Stere – avocat al 

cauzei naţionale  

 

Itinerar cultural prin 

bibliotecile lumii 

Михаил Яснов 

„Чудетство”  

 

 

Revistă bibliografică 

 

Portret în timp din 

Ciclul „Personalităţi 

basarabene uitate” 

Prezentare 

 

Oră de poezie din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

cu copii de 11-16 

ani 

 Lectura face bine?! Lectura 

dăunează?! 

Ring intelectual din 

Ciclul „Adolescentul 

în societatea 

informaţiei” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Biblioteca - memoria anilor 

Fără biblioteci nu am avea 

nici trecut, nici viitor 

Expoziţie 

Dezbateri 

Serviciul Carte 

străină 

 Biblioteca – un palat 

fermecat 

Biblioteci on-line 

 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Filiala de Carte Românească 

în timp 

Biblioteca - un univers magic  

(Filiala BNC „Ion Creangă” 

şi a BJ „Gh. Asachi” Iaşi – 

20 ani de la fondare) 

Colaj de fotografii 

 

Expoziţie 

Medalion aniversar 

Filiala nr. 2 

 Samuil Maršak – 125 ani de 

la naştere 

Am venit în literatura pentru 

copii prin teatru 

Перечитывая Маршака 

 

Самая большая тайна 

Самуила Маршака 

 

 

Expoziţie  

Lecturi literare 

Expoziţie 

Medalion aniversar 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Arcadie Suceveanu – 60 ani 

de la naştere 

Arcadie Suceveanu – 

Cavalerul poeziei 

Arcadie Suceveanu – un 

cavaler al poeziei 

Cavalerul poeziei de azi 

De la suflet la sufletele 

 

 

Expoziţie  

Întâlnire cu scriitorul 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

 

 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 
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copiilor 

Lumea copiilor ca o poveste 

 

 

Poetul chemat de cuvinte 

 

Oră de poezie 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă  

Ce înseamnă să fii tolerant? 

 

 

Toleranţa înseamnă iubire 

 

Învaţă să fii tolerant! 

Toleranţa va schimba lumea 

 

 

Convorbire 

 

 

Brainstorming 

 

Expoziţie 

Masă rotundă 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 

 Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor 

Cine ne fură Drepturile? 

 

Şi noi, copiii, ne bucurăm de 

drepturi 

Copiii au drepturile lor! 

Îmi cunosc drepturile mele 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Expoziţie 

 

Vizionare de film 

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 

 Petre Ispirescu – 125 ani de 

la moarte 

Un împărat al basmelor 

 

 

 

 

În împărăţia basmelor 

 

 

 

Ispirescu - împăratul 

basmelor 

Petre Ispirescu „Tinereţe 

fără bătrâneţe şi viaţă fără 

de moarte” 

Petre Ispirescu „Sare în 

bucate” 

 

 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Victorină 

Expoziţie 

Vizionări comentate 

de film 

Expoziţie 

 

Oră de poveste 

 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

Biblioteca Picilor 

 

 

 

Serviciul Mediatecă 

 

 

Filiala nr. 1 

 

 

 

Filiala nr. 2 

 H.Ch. Andersen  „Keiserens 

nye klaeder” (Veşmântul cel 

nou al regelui) 

Oră de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Grigorij Oster – 65 ani de la 

naştere 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Discover the future Expoziţie Serviciul Carte 
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străină 

 Cezara Mureşanu „Fulg de 

nea” 

Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Братья Гримм „Госпожа 

Метелица” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Inimă rece” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Păsările – sanitarii 

Pământului 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Пернатые – санитары 

Земли 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Days and months  

Who am I? Cine sunt eu? 
Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Des jours et des mois. Zilele 

şi lunile anului  

Qui suis-je? Cine sunt eu? 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Through the eyes of 

magazines 

Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Întâlnire cu Elena 

Curecheru-Vatamanu 
Şedinţa  Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Mari compozitori Portret de creaţie Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Pro sau contra emigrării? Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Aniversarea basmului „Fata 

babei şi fata moşneagului” 
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 
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 Genurile muzicale Şedinţa Salonului 

Muzical  

Filiala nr. 2 

DECEMBRIE    

 Cezar Petrescu – 120 ani de 

la naştere 

Cezar Petrescu – 120 ani de 

la naştere 

Creatorul şi lumea lui 

Povestea naşterei lui “Fram, 

ursul polar” 

Cezar Petrescu „Fram, ursul 

polar” 

 

 

Lecturi literare 

 

 

Convorbire 

Discuţie asupra cărţii 

 

Discuţie asupra cărţii 

 

Biblioteca Picilor 

 

 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială de Combatere 

şi Profilaxie a Maladiei 

HIV/SIDA 

SIDA – flagelul secolului 

SIDA între teamă şi speranţă  

Despre SIDA învăţăm  

 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Expoziţie 

Întâlnire cu medic 

 

 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 

 Spiru Haret – 100 de ani de 

la moarte 

Spiru Haret – contemporanul 

nostru  

 

 

Convorbire 

 

 

Filiala nr. 1 

 Toţi trăim sub acelaşi cer, 

dar nu toţi avem acelaşi 

orizont 

Convorbire Serviciul Carte 

străină 

 Crăciunul - tradiţie din moşi- 

strămoşi 

Crăciunul bate la uşă 

Vine Moş Crăciun 

Leru-i ler… 

Crăciunul – Naşterea 

Domnului 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Matineu 

Expoziţie 

Audieri 

Vizionări de filme 

Serviciul Carte 

străină 

Serviciul Mediatecă 

 

 

Filiala nr. 1 

 Vasile Romanciuc - 65 ani 

de la naştere 

Vasile Romanciuc – poetul 

cu aripi de carte 

Vasile Romanciuc: un poet al 

firescului şi candorii 

 

Cu Vasile Romanciuc în 

Ţara Canelumea 

Poetul care trudeşte, tăcut, 

prin cuvinte 

Poetul cu aripi de carte 

 

 

Expoziţie  

Întâlnire cu scriitorul 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu scriitorul 

 

Şedinţa Cenaclului 

 

Biblioteca Picilor 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 
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 „Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 Eduard Uspenskij – 75 ani de 

la naştere 

Scriitorul copiilor - Eduard 

Uspenskij 

Un scriitor mare pentru cei 

mici 

 

 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

Revistă bibliografică 

 

 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 1 

 P. L. Travers „Mary Poppins 

Opens the Door” 
Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Cezara Mureşanu „Legenda 

Crăciunului” 

Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 „Зимой у Бабы–Яги” Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Iarna-i din poveşti” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Când s-a născut Moş 

Crăciun? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Здравствуй, елка, Новый 

Год 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Александр Тимофеевский 

„Куда бегут неуклюжи?” 

Convorbire din Ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Seara Sfântului Andrei  

 

Şezătoare din Ciclul 

„Din popor adunate, 

de lume uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ma famille. Familia mea 

Le corps. Corpul 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 My family. Familia mea Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 
Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Cum traducem un titlu de 

carte? 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului Serviciul Mediatecă 
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„MeşteRICH” 

 Cine/ce poate schimba 

mentalitatea unui om? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Un cadou de An Nou pentru 

„Alunelul” 
Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă”  

Filiala nr. 2 

 Anul Nou la uşă bate Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 
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Anexa nr. 4 

 

PROGRAMUL  

„ÎNVAŢĂ SĂ TE INFORMEZI” 

(activităţi de cultură a informaţiei) 

 

 

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 
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Criterii de evaluare a resurselor 

informaţionale 

Toate serviciile Activitate cu publicul 

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. O poetă inspirată de timpul 

alertat: Irina Nechit 

Invitaţi: scriitorii Irina Nechit, 

Nicolae Popa, Călina Trifan; actriţa 

Ala Menşicov. 

Ianuarie 

2. Ada Zaporojan: Poeta cu suflet 

de cântec 

Invitaţi: Ada Zaporojan, Marcela 

Mardare; Arcadie Suceveanu. 

Februarie 

3. Între cuvânt şi culoare... 

(Aurel Guţu – 70 ani de la 

naştere) 

Invitaţi: scriitorii Ştefan Melnic, 

Victor Prohin, artişti plastici. 

Martie 

4. Ziua Internaţională a Pământului Invitaţi: ziaristul Alecu Reniţă, 

reprezentanţii organizaţiei BIOS: 

Valentin Cibotaru, Elena Bivol. 

Aprilie 

5. Lansarea almanahului „La 

Creangă”  

Invitaţi: autorii publicaţi în acest 

număr. 

Aprilie 

6. Cu drag de Topârceanu Invitaţi: elevii liceelor “Mircea 

Eliade”, “Nicolae Iorga”. 

Mai 

7. Cu gândul la Eminescu Invitaţi: actorii Ninela Caranfil, 

Nicolae Jelescu; poeţii Galina 

Furdui, Teo Chiriac. 

 

Iunie 

 

8. Antrenamente ale imaginaţiei Întâlniri în taberele de odihnă pentru 

elevi. 

Iulie 

9. Patria mea este LIMBA 

ROMÂNĂ 

Invitat – Vlad Pohilă. August 

10. Pacea - bunul omenirii Creaţii proprii despre pace. Septembrie 

11. Aniversarea basmului “Fata 

babei şi fata moşneagului”  

Invitaţi: actori, scriitori, dramaturgi. Noiembrie 

12. Un cadou de An Nou pentru 

Alunelul 

Întâlnire cu redactorii revistei 

„Alunelul”: Ştefan Melnic, Victor 

Prohin şi primul redactor al revistei 

Galina Precup. 

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. Aduceri aminte m-or troieni cu 

drag ... 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai Eminescu”. 

Recital de cântec şi poezie cu 

participarea elevilor de la Şcoala de 

Arte „V. Poleacov” din capitală.  

Ianuarie 

2. Aş vrea la oameni totul să mă-

mpart ... 

La 85 de ani de la naşterea lui Petru 

Zadnipru, poet, publicist şi 

traducător. 

Participă scriitorii Victor Prohin, 

Anatol Ciocanu, Vasile Romanciuc, 

Nicolae Dabija şi alţii. 

Participă elevi de la Liceul „Petru 

Zadnipru”. 

Ianuarie 

3. Vine Dragobete cu băieţi şi fete Masă rotundă organizată cu 

participarea adolescenţilor de la 

liceele şi şcolile din Chişinău. 

Februarie 

4. Magicianul îndrăgostit de oameni 

şi de culori 

La 70 de ani de la naşterea pictorului 

Aurel Guţu. 

Participă criticul de artă Tudor 

Braga, scriitorii Victor Prohin şi 

Vasile Malaneţchi. 

Martie 

5. Un zâmbet, o glumă, copii 

sănătoşi! 

De Ziua Umorului la taifas cu 

scriitorii umorişti Gheorghe Bâlici, 

Ion Diviza, Grigore Puică şi alţii. 

Aprilie 

6. Chişinăul de ieri şi de azi De Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Locurilor Istorice, 

instituită de UNESCO în anul 1983. 

Concurs pentru cel mai bun eseu 

despre locurile istorice din capitală, 

organizat în colaborare cu revista 

"a"MIC. 

Aprilie 

7. Floare de mai, să nu uiţi poetul ... La 75 de ani de la naşterea poetului, 

savantului şi omului politic Ion 

Vatamanu. 

Invitaţi de onoare - traducătoarea 

Elena Vatamanu, soţia poetului, 

fiicele Mariana Vatamanu- Ciocanu, 

Leontina Vatamanu-Mărgineanu, alţi 

membri ai fami liei, scriitori, 

interpreţi, elevi de la Liceul "Ion 

Vatamanu" din or. Străşeni. 

Mai 

8. Veşnica lor pomenire .. Şedinţă tradiţională de comemorare a 

scriitorilor Grigore Vieru, Ion 

Vatamanu, Gheorghe Vodă, Anatol 

Mai 
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Codru, Aurel Scobioală, Mihail 

Garaz. 

9. Ce mică-i vacanţa mare! Şedinţă în deplasare, organizată în 

comun cu revista "a"MIC în una din 

taberele de odihnă ale copiilor. 

Iunie 

10. Un cântec de duminică şi-un 

clopoţel de-argint 

La 65 de ani de la naşterea 

compozitoarei Daria Radu. 

Septembrie 

11. Cărţi izvorâte din har şi din 

bunătate .. 

Medalion literar consacrat 

prozatorului şi publicistului Victor 

Prohin la 70 de ani de la naştere. 

Participă scriitorii Anatol Ciocanu, 

Vlad Zbârciog, Titus Ştirbu. 

Octombrie 

12. Lumea copiilor ca o poveste Poetul Arcadie Suceveanu la 60 de 

ani. 

Medalion literar-muzical cu 

participarea scriitorilor Vasile 

Romanciuc, Eugen Lungu, Ada 

Zaporojan, şi a elevilor de la Liceul 

"Nicolae Iorga"din Chişinău.  

Noiembrie 

13. Poetul cu aripi de carte La aniversarea a 60-a de la naşterea 

scriitorului Vasile Romanciuc. 

Participă scriitorii Iulian Filip, 

Aurelian Silvestru, Ion Ciocanu şi 

elevi de la Liceul "Prometeu-Prim" 

din Chişinău. 

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 

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. Savant şi protector al mediului 

 

Protagonist: academicianul, 

chimistul, ecologul 

Gheorghe Duca 

Februarie 

2. Actriţa Paulina Zavtoni: secretele 

măiestriei şi nu numai 

Protagonist: actriţa, 

pedagogul, Artista Poporului 

din R.M., Paulina Zavtoni  

Mai 

3. Omul cu suflet de lumină Protagonist: prozatorul, 

publicistul şi scenaristul 

Mihail Gheorghe Cibotaru 

Septembrie 

4.  Vitalie Rusu - actorul care umple 

scena printr-o simplă apariţie 

Protagonist: actorul Vitalie 

Rusu 

Noiembrie 
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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 – Neli Tcacenco, bibliotecar în 

serviciul Biblioteca Picilor. 

 

N/r Termen Temă 

1. Ianuarie De ce Brumar, Gerar, Făurar? 

2. Februarie Dragobete – Ziua dragostei şi bunăvoinţei 

3. Martie De ce apa este miracolul vieţii? 

4. Aprilie ABC–ul vieţii frumoase  

5. Mai ABC–ul artelor  

6. Septembrie De ce „Pace” şi „Război” 

7. Octombrie Universul fabulos al insectelor  

8. Noiembrie Păsările – sanitarii Pământului  

9. Decembrie Când s-a născut Moş Crăciun? 

 

 

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 în serviciul 

Biblioteca Picilor. 

 

N/r Termen Temă 

1. Ianuarie Волшебные месяцы – Декабрь, Январь, 

Февраль 

2. Februarie Знаменитые и загадочные места Земли 

3. Martie Вода – источник жизни  

4. Aprilie Земля – колыбель человечества 

5. Mai Знакомые и незнакомые цветы 

6. Septembrie Унылая пора – очей очарованье  

7. Octombrie В „гостях” у насекомых 

8. Noiembrie Пернатые – санитары Земли  

9. Decembrie Здравствуй, елка, Новый Год  

 

 

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.  
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N/r Temă Conţinut Termen 

1. Eugen Mamot. Biobibliografie Lansare de carte Ianuarie 

2. Dor de Grigore Vieru Program de cântece pe versurile lui 

Grigore Vieru 

Februarie 

3. Eugen Doga - artistul secolului 

XX 

Medalion dedicat aniversării a 75-a 

de la naşterea compozitorului. 

Martie 

4. Drapelul Ţării în creaţia 

compozitorilor români 

Ziua Drapelului de Stat al Republicii 

Moldova. 

Aprilie 

5. Două inimi gemene În memoria lui Ion şim Doina Aldea-

Teodorovici 

Mai 

6. Dulcea mea copilărie Ziua Internaţională a Copiilor Iunie 

7. Muzica în destinul omului Participă personalităţi care au fost 

influenţate de muzică 

Octombrie 

 

8. Genurile muzicale Discuţii despre diferite genuri de 

muzică 

Noiembrie 

9. Anul Nou la uşă bate Tradiţiile şi obiceiurile sărbătorilor 

de iarnă 

Decembrie 

 

 

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 – Tamara Drosu, 

şef serviciu Carte străină. 

 

 

N/r Temă Termen 

1. Traducerea textelor din dicţionare şi 

enciclopedii  

Ianuarie 

2. Falşii prieteni ai traducătorului Februarie 

3. Lésprit de la francophonie dans mon coeur  Martie 

 

4. Traducerea poeziei Aprilie 

5. Cum traducem numele personajelor? Mai 

 

6.  Întâlnire cu Victor Prohin  Septembrie 

7. Cum traducem dialogurile? 

 

Octombrie 

8. Întâlnire cu Elena Curecheru-Vatamanu Noiembrie 

9. Cum traducem un titlu de carte? Decembrie 
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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. Atunci când sinceritatea lipseşte… 
Ianuarie 

 

2. Singuri sau în grup? 
Februarie 

 

3. Eu şi părinţii mei: cum să găsim limbă comună? 

 

Martie 

 

4. 
Umilinţa: slăbiciune sau tărie de caracter? 

 
Aprilie 

5. 
Crezi în superstiţii? 

 
Mai 

6. 
Cum să depăşeşti frica? 

 
Septembrie 

7. Telefonul mobil:  dăunează sau nu? 
Octombrie 

 

8. Pro sau contra emigrării? 
Noiembrie 

 

9.  Cine/ce poate schimba mentalitatea unui om? 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. 21 

buletin metod. 

şi bibliogr. 

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

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

2. Aniversări culturale 

2013: calendar 

publicaţie 

metodico-

bibliografică 

III 1 volum rom.- rus. tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară; 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

3. Cartea pentru copii 

editată în Republica 

Moldova. 2000-2010 

index 

cumulativ 

IV 1 volum rom.- rus. tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

4. La Creangă 

 Nr.     26, 27 

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

secretariat –

arhivă 

5. Bibliografia cărţii pentru 

copii, anul  2011 

 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. xerox Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

6. În ajutor programei de 

studiu (bibliografie 

selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor 

din cl. IV-XII) 

a) fasc. 55 (sem. II, 2011) 

b) fasc. 56 (sem. I, 2012) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

xerox //-// 

7. Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XVI-a a 

Salonului de Carte pentru 

Copii şi Tineret) 

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

secretariat – 

arhivă 

8. Universul cunoaşterii 

(publicaţii de referinţă din 

colecţiile BNC „Ion 

Creangă”) 

indice bibliogr. 

adnotat 

IV  rom., 

rus., fr., 

engl. ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

9. Spiridon Vangheli,  

ediţia a II-a rev. şi 

completată 

biobibliografie II 1 volum rom., 

rus., fr., 

engl. ş.a. 

tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

10. Filiala de Carte 

Românească – 20 de ani 

de la fondare 

set de publicaţii 

informative şi 

promoţionale 

IV   

rom. 

tipografie

xerox 

Filiala nr. 2, 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

11 Citeşte, inspiră-te, 

cunoaşte… 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

12. Andrei Lupan – 100 de 

ani de la naştere 

pliantă  I  rom. xerox // - // 

 

13. Spiridon Vangheli – 80 pliantă II  rom. xerox //-// 
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de ani de la naştere  

14. Titus Ştirbu – 70 de ani 

de la naştere 

pliantă III  rom. xerox //-// 

 

15. Gheorghe Ciocoi – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox // - // 

16. Emil Childescu – 75 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox // - // 

17. Aurel Guţu – 70 de ani de 

la naştere 

pliantă I  rom. xerox // - // 

18. Lică Sainciuc – 65 de ani 

de la naştere 

pliantă II  rom. xerox // - // 

 

19. Daria Radu – 65 de ani de 

la naştere 

pliantă III  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 Clasificarea şi indexarea documentelor în 

bibliotecă: probleme şi soluţii 

Septembrie Nina Crasnopolschi 

 

5 Biblioteca în spaţiul virtual 

 

Octombrie Eugenia Bejan 

6 Rezultatele evaluării personalului de 

specialitate a Bibliotecii 

Decembrie 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 colecţiile Bibliotecii 

şi 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 

Lilia Tcaci 

 

3 Utilizare OPAC Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

 

4 Internet pas cu pas Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Alexei Tiosa 

5 Utilizarea instrumentelor Web 

2.0 în activitatea Bibliotecii 

Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Alexei Tiosa 

6 Evidenţa, gestiunea şi 

organizarea colecţiilor de 

bibliotecă  

Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Lilia Tcaci 

Svetlana Lisnic 

7 Utilizarea programului Power 

Point 

Februarie Personalul de 

specialitate 

Lolita Caneev 

8 Activitatea cu publicul: forme 

de activităţi 

Mai 

 

Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Maria Harea 

9 Elaborarea unui proiect Septembrie Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

 

10 Programarea 2013: obiective şi 

direcţii prioritare 

 

Octombrie Şefii de 

servicii 

Claudia Balaban 

 

 

 

 

 


