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MISIUNEA BIBLIOTECII 

 

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

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

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

activităţi. 

 

PRIORITĂŢILE ANULUI 2013 

 

În anul 2013 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” are următoarele 

priorităţi: 

- Continuarea reconstrucţiei sediului central al Bibliotecii; 

- Contribuirea la realizarea programelor şi proiectelor din cadrul Anului 

integrării informaţionale a bibliotecilor publice şi Programului Novateca; 

- Dezvoltarea unor servicii electronice oferite on-line copiilor şi adolescenţilor 

prin intermediul site-ului web şi tehnologiilor Web 2.0; 

- 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;  

- Realizarea Programului de acţiuni dedicate Anului Spiridon Vangheli; 

- Organizarea unui program de acţiuni dedicate Anului European al 

Cetăţeniei; 

- Ridicarea eficacităţii programelor culturale oferite publicului. 

În scopul realizării acestor obiective şi priorităţi 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 XVII-a (18-21 

aprilie); 

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

consacrată scriitorului Jules Verne (ianuarie-iulie); 

- Concursul republican Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui 

Spiridon Vangheli (decembrie 2012 – aprilie 2013); 

- Forumul Copiilor – laureaţilor Concursului republican Pe aripile fanteziei în 

Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli (aprilie 2013); 

- Concursul republican al declamatorilor Clasica vie – 2013; 

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

Moldova (mai); 

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

- Concursul republican radiofonic Suedia – bijuteria nordică a Europei din ciclul 

Punţi peste mări şi ţări; 
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- Campania Copiii Moldovei citesc o carte, ediţia a II-a (februarie–noiembrie); 

- Campania Lecturi de vacanţă (iunie–august); 

- Proiectul Speranţa vine prin cuvânt şi joc, în colaborare cu secţiile pentru copii 

ale Institutului Oncologic al Republicii Moldova; 

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

temporar pentru minori al CGP al mun. Chişinău; 

- Expoziţia permanentă Popas în Ţara lui Spiridon Vangheli; 

- Expoziţia virtuală Universul cărţilor lui Spiridon Vangheli pe site-ul web al 

Bibliotecii; 

- Expoziţia itinerantă Valori europene; 

- Zilele Ion Creangă: Duplex Chişinău–Iaşi (1-4 martie); 

- Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a V-a, duplex 

Chişinău-Iaşi, în colaborare cu Centrul cultural-ştiinţific „Grigore Vieru”; 

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

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

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

Next”, Clubul „MeşteRICH”, Clubul amatorilor de limbă, cultură şi artă chineză 

„Yin şi Yang”, Clubul de discuţii „Universitatea copiilor”; 

- Realizarea ciclurilor de activităţi: Zilele Ion Creangă: Duplex Chişinău–Iaşi (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); Cinemateca Picilor (vizionarea 

filmelor); Bucuriile lecturii, Trepte în lumea cărţilor, Personalităţi basarabene 

uitate, Pictori de geniu, Подростку о подростках, Читаем вместе (convorbiri, 

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

Adolescentul în lumea cunoaşterii (ring-uri intelectuale, dezbateri); Codul bunelor 

maniere (convorbiri); Marile muzee ale lumii (itinerarii culturale), Spiridon 

Vangheli şi drepturile copiilor (lecturi publice);  

- Oferirea cursurilor gratuite de iniţiere în limbile engleză, franceză, italiană 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 biobibliografiei Ion Creangă; 

- Actualizarea biobibliografiilor electronice Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, 

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

- Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2012 (prezentarea celor mai bune proiecte, 

programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 2012) (martie); 

- Simpozionul Cartea şi lectura – brandul bibliotecii pentru copii (aprilie); 

- Workshop-ul pentru bibliotecari Servicii inovative de bibliotecă în sprijinul 

(in)formării tinerilor utilizatori (noiembrie); 
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- Realizarea studiului Bibliografia şcolară: elaborare şi implementare; 

- Realizarea sondajului Topul celor mai citite cărţi; 

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

bibliografic, nr. 22; Cartea pentru copii editată în Republica Moldova (2001 – 

2010): Index bibliografic cumulativ; Aniversări culturale 2014: Calendar;  

Bibliografia cărţii pentru copii 2012: Buletin informativ; În ajutor programei de 

studiu: buletin informativ, fasc. 57, 58; La Creangă: Almanah literar, nr. 27; Carte 

Pentru Copii : Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret; 

- Procurarea echipamentului pentru dezvoltarea sistemului informaţional al 

Bibliotecii; 

- Continuarea 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; 

 Asigurarea diversităţii tipologice, tematice şi lingvistice a colecţiilor în 

concordanţă cu necesităţile de lectură şi informare ale utilizatorilor reali şi 

potenţiali; 

 Completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor; 

 Deselecţia şi excluderea sistematică a documentelor perimate; 

 Completarea, gestionarea Depozitului legal şi a colecţiilor speciale deţinute 

de Bibliotecă; 

 Organizarea eficientă şi raţională a colecţiilor în vederea optimizării 

accesului şi asigurării securităţii documentelor. 

 

Profilul colecţiilor este determinat de: 

- funcţiile pe care instituţia le îndeplineşte în conformitate cu Statutul său; 

- contingentul de utilizatori şi caracterul necesităţilor de lectură şi informare 

ale acestora; 

- structura funcţională a Bibliotecii, spaţiile destinate amplasării şi 

comunicării documentelor; 

- diversitatea surselor şi modalităţilor de completare; 

- mijloacele financiare disponibile pentru achiziţie. 

Completarea colecţiilor 

Completarea curentă cu noi documente se va face prin următoarele 

modalităţi: achiziţia în baza mijloacelor bugetare, recepţionarea exemplarului 
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legal, schimbul interbibliotecar, obţinerea de donaţii, activitatea editorială a 

Bibliotecii. 

În anul 2013 colecţiile Bibliotecii se vor completa cu 5000 exemplare cărţi şi 

alte tipuri de documente, inclusiv 36 titluri de reviste şi ziare editate în Republica 

Moldova, România, Rusia şi alte ţări (22 în limba română, 4 în limbile moderne - 

engleză, germană, franceză - şi 10 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 beneficiari (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 al copiilor şi adolescenţilor, precum şi al îndrumătorilor de lectură. În 2013, 

ca şi în anul precedent, prioritară va fi achiziţionarea textelor pentru lectura 

extracurriculară (în special a cărţilor autorilor contemporani, autohtoni şi străini, 

care se bucură de popularitate printre copii şi adolescenţi), precum şi a cărţilor 

premiate în cadrul saloanelor de carte, concursurilor literare. 

Pentru a acoperi cât mai deplin necesităţile utilizatorilor şi a valorifica 

eficient mijloacele destinate achiziţiei, se vor realiza următoarele: 

- monitorizarea permanentă a nevoilor de studiu şi lectură ale utilizatorilor şi a 

nivelului de „acoperire informaţională” a acestora prin colecţiile Bibliotecii;  

- analiza gradului de utilizare a colecţiilor disponibile; 

- feedback-ul, analiza cererilor neonorate; 

- prospectarea permanentă a pieţei editoriale, consultarea cataloagelor 

editoriale, informarea în cadrul târgurilor de carte, accesarea paginilor web 

ale editurilor şi librăriilor on-line etc.; 

- menţinerea relaţiilor directe cu producătorii autohtoni şi de peste hotare 

specializaţi în editarea publicaţiilor pentru copii şi adolescenţi; 

- asigurarea plenitudinii completării Depozitului legal al publicaţiilor pentru 

copii editate în RM, conlucrarea cu Camera Naţională a Cărţii, editori, autori 

în vederea completării curente şi retrospective a titlurilor care fac obiectul 

Depozitului legal; 

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

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

- continuitatea în completarea unor colecţii prestigioase de carte cognitivă şi 

beletristică pentru copii şi adolescenţi, a colecţiei de documente electronice 

şi audiovizuale, a colecţiilor speciale „Crengiana”, „Cărţi cu autograf”, 

„Ediţii bibliofile”. 

Deselecţia şi excluderea documentelor  

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 

deteriorate fizic sau depăşite moral, vor fi transmise în Fondul schimb-rezervă şi 
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oferite ulterior bibliotecilor publice şi şcolare din republică, altor instituţii 

solicitante de donaţii. 

Organizarea şi gestionarea colecţiilor 

Această activitate va include: 

 distribuirea noilor intrări în serviciile Bibliotecii, în dependenţă de 

destinaţie, conţinut, număr de exemplare; 

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

serviciu aparte; 

 menţinerea la zi a catalogului topografic; 

 gestionarea colecţiei publicaţiilor periodice; 

 utilizarea optimală a spaţiilor destinate amplasării stocului de documente, 

reamplasări periodice în serviciile Activitate cu publicul pentru a asigura 

accesul optimal la colecţiile uzuale, o mai bună deschidere şi comunicare a 

colecţiilor; 

 asigurarea securităţii fondului documentar şi a condiţiilor adecvate de 

păstrare (igienizarea colecţiilor şi spaţiilor de păstrare, depistarea 

exemplarelor deteriorate, restaurarea publicaţiilor, corectitudinea amplasării 

la raft, verificări selective ale colecţiilor în cazurile stabilite de Instrucţiunea 

privind evidenţa colecţiilor). 

Gestionarea Fondului schimb-rezervă 

Fondul schimb-rezervă se va completa cu 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. 

 Cu scopul de a optimiza activitatea oficiului Rezervă şi schimb de publicaţii, 

în anul 2013 se va efectua o analiză riguroasă a conţinutului Fondului schimb-

rezervă, depistarea titlurilor nesolicitate pe parcursul mai multor ani, excluderea 

documentelor care între timp şi-au pierdut actualitatea ori s-au uzat fizic, 

perfecţionarea evidenţei proceselor de primire-transmitere a documentelor, 

promovarea colecţiilor Fondului schimb-rezervă, informarea despre donaţiile 

disponibile etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ACTIVITATEA CU PUBLICUL 

 

UTILIZATORII BIBLIOTECII 

 

Se prognozează ca în anul 2013 să frecventeze Biblioteca 12.030 utilizatori, 

iar numărul vizitelor să ajungă la 121.700. 

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, centrele de 

creaţie pentru copii şi adolescenţi, 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 

www.facebook.com/biblioteca.creanga), Twitter (BibCreanga), Slideshare 

(BibliotecaCreanga), YouTube (BibliotecaCreanga) ale Bibliotecii. 

În 2013 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, realizat de Filiala nr.1în colaborare cu Centrul de plasament temporar 

pentru minori al CGP al mun. Chişinău; 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. 

 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.  

 

 

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, inclusiv a expoziţiilor 
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itinerante şi virtuale; 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. 

Diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor rămâne a fi una dintre 

priorităţile Bibliotecii. În acest scop va fi elaborat un nou concept al site-ului web 

al Bibliotecii, care va asigura crearea unui serviciu de referinţe virtuale pentru 

copii, mai multă interactivitate şi primirea feedback-ului de la utilizatori, 

flexibilitate. În baza conceptelor actuale Biblioteca 2.0 şi Web 2.0 se prevede 

crearea mai multor blog-uri pentru beneficiari (blog-ul unui club al cărţii, blog-ul 

tinerilor condeieri, blog-ul Clubului „MeşteRICH” etc.). 

Şi în anul 2013 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 tradiţionale; 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 

2013 este prognozat a fi de 407.500 u.m. 

 

 

ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE 

 

 Programul activităţilor cultural-educative şi informaţionale al Bibliotecii în 

anul 2013 include în total 1193 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 Pe aripile fanteziei în 

Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli, Concursul republican radiofonic 
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Suedia – bijuteria nordică a Europei din ciclul Punţi peste mări şi ţări, Concursul 

republican al declamatorilor Clasica vie, Campania Copiii Moldovei citesc o carte 

şi altele. 

 Anul 2013 a fost declarat Anul Spiridon Vangheli de Parlamentul şi 

Guvernul Republicii Moldova. Biblioteca va organiza cu acest prilej mai multe 

acţiuni: Concursul de promovare a lecturii Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: 

Omagiu lui Spiridon Vangheli, expoziţia permanentă Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli, expoziţia virtuală Universul cărţilor lui Spiridon Vangheli pe site-ul web 

al Bibliotecii, ciclul de lecturi publice Spiridon Vangheli şi drepturile copiilor, 

Masa rotundă De ce aş vrea să trăiesc în lumea lui Guguţă, Concursul de 

prezentări în Power Point Planeta Vanghelia şi alte activităţi.  

 Anul 2013, declarat Anul European al Cetăţenilor, va fi marcat în Bibliotecă 

prin următoarele activităţi, care au scopul de a-i familiariza pe copii şi adolescenţi 

cu valorile europene:  expoziţia itinerantă Valori europene, care va fi prezentată în 

şcoli şi licee, Concursul de eseuri Descoperă Universul Europei, Masa rotundă 

Adolescenţii şi societatea civilă şi mai multe reviste bibliografice, convorbiri, 

discuţii tematice.   

 Biblioteca va organiza, în colaborare cu parteneri din Republica Moldova şi 

România, Zilele Ion Creangă (1-4 martie) şi ediţia a V-a a Festivalului 

Internaţional de Poezie „Grigore Vieru” (mai), ambele în duplex Chişinău-Iaşi. 

 Subdiviziunile de activitate cu publicul ale Bibliotecii vor continua sau vor 

iniţia în 2013 diverse cicluri 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) – toate serviciile; Cinemateca Picilor (vizionarea filmelor) 

– serviciul Biblioteca Picilor; Personalităţi basarabene uitate, Подростку о 

подростках, Читаем вместе (convorbiri, reviste bibliografice, concursuri, 

călătorii literare, medalioane etc.), Zidirea de sine şi creaţia, (dezbateri), Pictori de 

geniu (medalioane) – serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani; Bucuriile lecturii, 

Trepte în lumea cărţilor – serviciul Mediatecă; Adolescentul în lumea cunoaşterii 

(dezbateri, ring-uri intelectuale), Spiridon Vangheli şi drepturile copiilor (lecturi 

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

de limba franceză, engleză, chineză – serviciul Carte străină; Codul bunelor 

maniere (convorbiri), Marile muzee ale lumii  – Filiala nr. 2. 

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

inteligenţă şi creativitate Miss Smărăndiţa. 

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

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

concura cei mai activi cititori ai Bibliotecii şi care 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. 
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 Cenaclurile, cluburile şi saloanele, care vor activa în Bibliotecă în 2013, şi-

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

Salonul literar-artistic La Creangă va avea ca invitaţi mai mulţi oameni de 

creaţie: scriitorii Ioan Mânăscurtă, Constantin Dragomir, Lidia Constantinescu, 

Nicolae Rusu, Călina Trifan, Dumitru Matcovschi, Vladimir Beşleagă, Vlad 

Pohilă, Andrei Burac, actorii Ninela Caranfil, Nicolae Jelescu, compozitoarea 

Daria Radu şi pictoriţa Elena Bontea. 

Cenaclul Conştiinţa Naţională va avea şedinţele tradiţionale consacrate lui 

Mihai Eminescu, tradiţiilor şi obiceiurilor, pomenirii personalităţilor plecate din 

viaţă, dar şi o masă rotundă cu elevii şi profesorii despre valorile şcolii 

contemporane. 

Protagoniştii Cenaclului Dialogul generaţiilor în anul 2013 vor fi 

academicianul Gheorghe Duca, economistul şi mecenatul Alexandru Rusu, 

regizorul Ion Ungureanu, actorul Mihai Curagău. 

În cadrul Salonului Muzical vor avea loc şedinţe consacrate genurilor 

muzicale, unor teme reflectate în muzică precum copilăria, drapelul de stat, 

medalioane muzicale Nicolae Botgros, Constantin Rusnac, Zlata Tcaci, Iulia 

Ţibulschi. 

Membrii Clubului Deceluş şi ai Clubului Всезнайка vor căuta răspuns la 

diverse întrebări despre fenomene naturale, istorie, animale, locuri celebre. 

Temele abordate de membrii Clubului Generaţia NEXT sunt legate de 

întrebările cheie care preocupă tânăra generaţie: interzicerea unor simboluri, 

utilizarea camerelor de luat vederi în şcoli, examenele de bacalaureat, rolul religiei 

în societate, respectarea drepturilor copiilor în Republica Moldova. 

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 2013 în cadrul serviciului Carte străină îşi va continua activitatea 

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: Charles Perrault – 385, Iulian Filip – 65, Jules Verne – 185, 

Nicolae Rusu – 65, Gheorghe Asachi – 225, Serghei Mihalkov – 100, Aurel 

Ciocanu – 70, Elena Farago – 135, Nichita Stănescu  – 80, Ion Druţă – 85, Maria 

Tănase – 100, Vladislav Krapivin – 75, Ciprian Porumbescu – 160, Aureliu 

Busuioc – 85, Doina Aldea-Teodorovici – 55, Constantin Dragomir – 65, Selma 

Lagerlöff – 155, Viktor Dragunskii – 100, Marcela Mardare – 65. 
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 

 

Scop: valorificarea potenţialului informaţional al Bibliotecii, medierea accesului la 

informaţie 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; 

 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 beneficiarilor în domeniul culturii informaţiei. 

Catalogarea în regim tradiţional şi automatizat 

  Pe parcursul anului 2013 Catalogul electronic se va completa cu circa 6500 

înregistrări, inclusiv 2500 înregistrări titluri cărţi, documente electronice, 

audiovizuale şi 4000 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. 

Elaborarea publicaţiilor bibliografice şi informative 

 Serviciul Informare bibliografică şi documentară va elabora următoarele 

bibliografii şi buletine informative destinate elevilor, îndrumătorilor de lectură, 

bibliotecarilor: 

- anuarul Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2012 va reflecta producţia 

editorială pentru copii din Republica Moldova editată pe parcursul anului 

precedent. Concomitent se va selecta informaţia despre cărţile editate în RM 

în anul 2013; 

- buletinul semestrial În ajutor programei de studiu (fasciculele 58, 59) va 

include publicaţiile recomandate pentru lectura extraşcolară a elevilor din cl. 

V-XII, întrate în colecţiile Bibliotecii în semestrul I şi semestrul II 2013; 

- calendarul Aniversări culturale – 2014, elaborat în colaborare cu serviciul 

Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare, va include liste 

bibliografice şi informaţii cu caracter metodic referitoare la datele 

memorabile şi personalităţile jubiliare ale anului; 
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- biobibliografia Ion Creangă concepută ca o cercetare bibliografică amplă 

asupra editării operelor scriitorului şi valorificării creaţiei sale în istoria şi 

critica literară (lucrarea urmează a fi finisată în 2014 către aniversarea a 70-a 

de la fondarea Bibliotecii); 

- biobibliografia Eugen Mamot va fi transpusă în format electronic şi 

amplasată pe site-ul Bibliotecii; 

- biobibliografiile electronice Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Arcadie 

Suceveanu, Vasile Romanciuc, Claudia Partole se vor completa sistematic 

cu noi înregistrări; 

- în scopul informării cititorilor despre titlurile noi intrate în colecţii vor fi 

completate rubricile Vino cu noi în lumea cărţilor şi Citeşte, gândeşte, 

creează amplasate pe pagina web a Bibliotecii; 

- vor fi elaborate, în variantă tradiţională şi electronică, următoarele pliante 

biobibliografice destinate elevilor din ciclul gimnazial: 

 seria Scriitorii Moldovei – copiilor: 

- Iulian Filip – 65 de ani de la naştere 

- Bogdan Petriceicu Hasdeu – 175 de ani de la naştere 

- Nicolae Rusu – 65 de ani de la naştere 

- Gheorghe Asachi – 225 de ani de la naştere 

- Alexei Mateevici – 125 de ani de la naştere 

- Aurel Ciocanu – 70 de ani de la naştere 

- Ioan Mânăscurtă – 60 de ani de la naştere 

- Nicolae Dabija – 65 de ani de la naştere 

- Nicolae Costenco – 100 de ani de la naştere 

 seria Oamenii Moldovei mele: 

- Victor Ciutac – 75 de ani de la naştere 

- Valeriu Gajiu – 75 de ani de la naştere 

- Zlata Tcaci – 85 de ani de la naştere 

- Iulia Ţibulschi – 80 de ani de la naştere 

- Mihai Munteanu – 70 de ani de la naştere 

- Maria Tănase – 100 de ani de la naştere 

- Alexandru Plămădeală – 125 de ani de la naştere 

- Igor Vieru – 90 de ani de la naştere 

- Alexei Colâbneac – 70 de ani de la naştere 

Actualizarea bazei de date bibliografice „Ion Creangă” 

În 2013 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).  
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Organizarea activităţilor cu caracter bibliografic şi informativ, prestarea 

serviciilor de referinţe 

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 (Anexa 2).  

În cadrul Anului Spiridon Vangheli vor fi organizate expoziţii ample ale 

cărţilor scriitorului editate în RM şi în alte ţări. În toate serviciile Activitate cu 

publicul vor fi organizate expoziţii permanente Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli, iar pe site-ul Bibliotecii va fi amplasată expoziţia virtuală Universul 

cărţilor lui Spiridon Vangheli. 

Formarea culturii informaţiei a beneficiarilor 

În toate serviciile Activitate cu publicul pe parcursul anului se va realiza 

programul Învaţă să te informezi elaborat în baza programei Cursului de iniţiere în 

bibliologie şi cultura informării pentru învăţământul preuniversitar. Programul va 

include lecţii pentru diferite categorii de beneficiari, cursuri de iniţiere în utilizarea 

calculatorului şi Internetului şi alte acţiuni de instruire pentru copii şi îndrumătorii 

de lectură, concursuri de cultură a informaţiei. 

 

 

 

 

ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ, 

COORDONARE ŞI COOPERARE 

 

Scop: 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; 

 optimizarea sistemului de asistenţă de specialitate, cercetare, instruire şi 

comunicare profesională; 

 promovarea experienţei avansate în domeniul activităţii bibliotecare cu 

copiii; 

 intensificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între biblioteci şi alte 

instituţii preocupate de educarea copiilor; 

 realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale de promovare a 

bibliotecii, lecturii şi cărţii pentru copii. 
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Coordonare şi cooperare 

 Reprezentanţii Bibliotecii  

- vor activa în cadrul structurilor profesionale de nivel naţional (Consiliul 

Biblioteconomic Naţional, Biroul şi comisiile Asociaţiei Bibliotecarilor din 

Republica Moldova, CODIBIP Moldova, Comitetul tehnic nr. 1 pentru 

standardizare în biblioteconomie, informare şi documentare, Consiliul 

coordonator SIBIMOL, grupuri de lucru etc.); 

- vor participa la elaborarea / modificarea documentelor de reglementare a 

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

normative etc.); 

- vor contribui la realizarea programelor, proiectelor de dezvoltare în domeniu 

(Programul Novateca – Biblioteci Globale Moldova; Anul 2013 – Anul 

integrării informaţionale a bibliotecilor publice); 

- 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 

 Vor fi prestate servicii de consultanţă bibliotecarilor, îndrumătorilor de 

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

diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru copii, îndrumarea lecturii copiilor, 

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). 

 Serviciul Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare va gestiona 

Biblioteca de specialitate (completarea cu publicaţii seriale şi monografice de 

specialitate, catalogarea curentă şi retrospectivă în regim automatizat, promovarea 

prin intermediul „poştei circulare”, prezentării noilor intrări, listelor tematice etc., 

împrumutul de documente). 

Comunicare şi instruire profesională 

În 2013 Biblioteca va organiza următoarele întruniri profesionale cu 

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

ţări: 
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- Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2012 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2012) (martie); 

- Simpozionul Cartea şi lectura – brandul bibliotecii pentru copii (în cadrul 

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

aprilie); 

- Workshopul pentru bibliotecari Servicii inovative de bibliotecă în sprijinul 

(in)formării tinerilor utilizatori (noiembrie). 

Colaboratorii Bibliotecii vor participa cu comunicări în cadrul unor întruniri 

de specialitate organizate la nivel naţional (Anul Bibliologic 2012, Conferinţa 

anuală ABRM, Conferinţa directorilor din bibliotecile publice CODIBIP Moldova 

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, cursuri de instruire în domeniul 

tehnologiilor informaţionale organizate în cadrul programului Novateca. 

Dezvoltarea profesională a personalului Bibliotecii se va realiza prin: 

- participarea la lecţiile din cadrul Şcolii de perfecţionare a angajaţilor; 

- instruirea şi autoinstruirea la locul de muncă; 

- participarea la diverse acţiuni de instruire profesională organizate în alte 

instituţii (conferinţe, seminare, ateliere etc.); 

- şedinţe de diseminare a informaţiilor de specialitate din ţară şi de peste 

hotare; 

- Portofoliul bibliotecarului (documente de nivel naţional şi internaţional, 

regulamente, normative, politici de bibliotecă, alte informaţii din domeniu). 

Comunicarea profesională se va realiza, de asemenea, prin intermediul 

paginii web http://www.bncreanga.md/, blogului http://bibcreanga.blog.com/, 

Slideshare http://www.slideshare.net/BibliotecaCreanga şi reţelelor sociale 

(http://www.facebook.com/biblioteca.creanga şi https://twitter.com/BibCreanga). 

Publicaţii de specialitate 

În anul 2013 vor fi editate următoarele publicaţii: 

- buletinul metodic-bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fascicula 22 (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 2012, materiale în sprijinul activităţii 

practice a bibliotecarilor); 

- Calendarul Aniversări culturale – 2014 (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); 

 

 

http://www.bncreanga.md/
http://bibcreanga.blog.com/
http://www.slideshare.net/BibliotecaCreanga
http://www.facebook.com/biblioteca.creanga
https://twitter.com/BibCreanga
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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 beneficiari, calitatea şi eficienţa activităţilor cultural-

informative organizate în Bibliotecă, activitatea personalului Bibliotecii: 

- studiul Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova în anul 

2012 realizat în baza rapoartelor statistice şi textuale din teritoriu; 

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

- chestionarul Necesităţi de instruire a beneficiarilor în domeniul Culturii 

informaţiei; 

- sondajul Topul celor mai citite cărţi; 

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

bibliotecii); 

- Monitoring-ul cererii şi ofertei în serviciile activitate cu publicul, a gradului 

de satisfacere a necesităţilor de informare, 

Activităţi de promovare a lecturii şi cărţii pentru copii 

Pe parcursul anului 2013 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 XVII-a (18–

21 aprilie); 

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

- Concursul literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXIII-a, care va avea ca 

temă viaţa şi creaţia scriitorului francez Jules Verne, de la a cărui naştere se 

vor împlini 185 de ani. Concursul se va desfăşura în perioada februarie – 

iulie şi va întruni elevi din clasele a VI-VIII-a din Republica Moldova şi 

România; 

- Concursul republican de creaţie a copiilor Pe aripile fanteziei în Ţara 

Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli va fi organizat în cadrul Anului 

Spiridon Vangheli, în colaborare cu Ministerul Culturii, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Uniunea Artiştilor Plastici din 

Moldova, Fondul Copiilor din Moldova, revista „a”Mic”, săptămânalul 

„Florile dalbe”. Concursul se va desfăşura în perioada decembrie 2012 – 

aprilie 2013 şi va finaliza cu un forum al premianţilor concursului 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” va fi organizat în colaborare cu Ambasada 

Suediei în RM, Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei publice 

Teleradio-Moldova şi revista „a”Mic” (martie – noiembrie); 

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

şi ciclul de prezentări de carte pentru copii şi adolescenţi „Biblioghid” (în 
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colaborare cu Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei publice 

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

 

 

AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE 

 

În 2013 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. 

Condiţiile de asigurare a accesului la Internet în Bibliotecă în anul 2013 vor 

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

Elaborarea unei versiuni noi a site-ului web al Bibliotecii 

(www.bncreanga.md) este o prioritate pentru 2013. Sarcina este de a face acest site 

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

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

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

cerinţele conceptului Web 2.0 şi Biblioteca 2.0. 

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

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

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

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

YouTube, Flickr, Slideshare şi altele. 

 Un aspect foarte important în avansarea Bibliotecii este sporirea nivelului de 

cunoştinţe al personalului în utilizarea tehnologiilor informaţionale noi. În cadrul 

Şcolii de perfecţionare profesională a salariaţilor bibliotecii se programează mai 

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

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

activitatea bibliotecii, Securizarea computerului, Utilizarea programelor Excel, 

Power Point. 

 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. 
 

 

 

 

 

 

http://www.bncreanga.md/
http://bibcreanga.blog.com/
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Anexa nr. 1 

 

MĂSURĂTORI PRINCIPALI 

 

 

Nr. 

d/r 

Subdiviziunile Bibliotecii Utilizatori 

activi 

Vizite Împrumuturi 

de documente 

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 1450 14500 45000 

5. Filiala nr. 1 1500 15000 51000 

6. Filiala nr. 2 2100 21000 71400  

7. Serviciul Depozit central 80 2200 5500 

8. Total pe Bibliotecă 12030 121700 407500 
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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 12 28 3 15 2 8 68 

2 Zile ale uşilor deschise 1 1 1 1 1 1 6 

3 Expoziţii complexe  7   1  8 

4 Expoziţii de documente 37 48 18 18 53 40 214 

5 Reviste bibliografice 11 47 5 1 18 20 102 

6 Reviste ale presei  6 17    23 

7 Reviste bibliografice a site-

urilor web, a CD-urilor 

   15   15 

8 Lansări de carte 8 6    4 18 

9 Discuţii asupra cărţii  2 5 2 2 6 17 

10 Lecturi comentate 15 89 2 10 4 7 127 

11 Lecturi publice    20   20 

12 Călătorii literare     6 1 7 

13 Călătorii virtuale     1  1 

14 Ore de poveste 21  3 10 4  38 

15 Ore de poezie 1   1 2 3 7 

16 Ore literar-muzicale    2   2 

17 Lecţii de ecologie    2 2  4 

18 Lecţii de cultură a 

informării „Învaţă să te 

informezi” 

5 22 1 12  23 63 

  

19 Audieri, vizionări 10   52 4 4 70 

20 Matinee literare    3 1  4 

21 Medalioane literare, 

muzicale, portrete de 

creaţie, portrete în timp 

 12 1 2  1 16 

22 Salon literar    1   1 

23 Convorbiri tematice în grup 20 31 2 17 13 12 95 

24 Concursuri şi victorine 2 4 1 4 1 7 19 

25 Concursuri de desene 1    6 3 10 

26 Întâlniri cu personalităţi 2    4  6 

27 Dezbateri  3  2   5 

28 Ringuri intelectuale  1  1   2 

29 Mese rotunde  1 1  1  3 

30 Brainstormin-uri   1    1 

31 Conferinţe de presă  1     1 

32 Itinerare culturale  4     4 

33 Lecţii de limbi străine   56 6   62 

34 Ziua informaţiei  1 1    2 

35 Salonul literar-artistic  “La 

Creangă”  

     14 14 

36 Cenaclul “Conştiinţa 

naţională”  

     12 12 

37 Cenaclul „Dialogul 

generaţiilor”  

     4 4 

38 Salonul Muzical       11 11 

39 Ciclul „Marile muzee ale 

lumii” 

     14 14 

40 Ciclul „Codul bunelor 

maniere” 

     9 9 

41 Clubul de discuţii 

„Universitatea copiilor: 

   2   2 
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Oamenii de ştiinţă 

dezvăluie copiilor tainele 

lumii”  

42 Clubul „Yin şi Yang”    21    21 

43 Clubul „Deceluş”  9      9 

44 Clubul „Всезнайка” 9      9 

45 Cinemateca Picilor 9      9 

46 Clubul „MeşteRICH”    24   24 

47 Clubul „Generaţia Next”      9  9 

48 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii 

      1 

49 Concursul literar 

republican „La izvoarele 

înţelepciunii”  

      1 

50 Concursul republican 

„Suedia – bijuteria nordică 

a Europei” 

      1 

51 Concursul republican „Pe 

aripile fanteziei în Ţara 

Copilăriei: Omagiu lui 

Spiridon Vangheli” 

      1 

52 Concursul republican al 

declamatorilor „Clasica 

vie” 

      1 

52 Concursul „Cititor – 

model” 

      1 

 TOTAL 173 314 139 223 135 204 1194 
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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    

 2013 – Anul Spiridon 

Vangheli 

Festivitate de 

inaugurare 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 
Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 I. Al. Brătescu-Voineşti – 

145 de ani de la naştere 
  

 I. Al. Brătescu-Voineşti – un 

cultivator al sufletului 
Expoziţie Filiala nr. 1 

 Emil Gîrleanu – 135 de ani 

de la naştere 
  

 Clipe din „Lumea celor care 

nu cuvântă” 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Discuţie asupra cărţii 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 Emil Gârleanu – plecat 

devreme, rămas pentru vecie 

Clipe din „Lumea celor care 

nu cuvântă” 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cel ce a trăit în literatură şi 

prin literatură 

Clipe din „Lumea celor care 

nu cuvântă” 

Expoziţie 

Convorbire 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Alexei Tolstoi – 130 ani de 

la naştere 

  

 Наш друг Буратино Oră de poveste Filiala nr. 1 

 Victor Ciutac – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Victor Ciutac în luminile 

rampei 

Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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 Charles Perrault – 385 de ani 

de la naştere 

  

 Lumea poveştilor lui Charles 

Perrault 

 

Charles Perrault „Frumoasa 

şi bestia” 

Expoziţie 

Lecturi literare 

Vizionare de film 

Oră de poveste 

Biblioteca Picilor 

 Lumea poveştilor lui Charles 

Perrault 

Expoziţie 

Ore de poveste din 

Ciclul „Bucuriile 

lecturii” 

Vizionare de film 

Expoziţie  

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 

 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Trei veacuri de poveste cu 

Charles Perrault 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Les contes de Charles 

Perrault 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 

 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai 

Eminescu” 

  

 Eminescu este un Beethoven 

al graiului românesc 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Eminescu – un meteor din 

alte lumi 

Ei l-au văzut pe Eminescu 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Luceafărul - L’Astro - The 

Evening Star - Vesper 

Făt-Frumos din lacrimă – 

Prince Charming of the Tear  

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Călăuziţi mereu de Steaua 

Eminescu 

Eminescu necunoscut 

Peste secolele toate 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web 

 Oră literar-muzicală 

Serviciul Mediatecă 

 Geniul tău coboară prin 

versuri dulci 

Mihai Eminescu „Făt-

Frumos din lacrimă”, 

„Crăiasa din poveşti” 

Expoziţie 

 

Oră de poveste 

Filiala nr. 1 

 Al meu nume o să-l poarte 

secolii din gură-n gură 

 

Eminescu – străin în secolul 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 
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său, contemporan cu noi 

Eminescu – deschidere spre 

adevăr 

 

Revistă bibliografică 

 Николай Некрасов „Мороз, 

красный нос” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Alla Korkina – 70 de ani de 

la naştere 

  

 Алла Коркина – поэт 

открытых эмоций 

Я вся открыта свету и 

добру 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Filiala nr. 1 

 Ioan Slavici – 165 de ani de 

la naştere 

  

 Lumea de basm a copilăriei 

lui Slavici  

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Biblioteca Picilor 

 Premergător şi explorator al 

frumuseţii graiului poporului 

nostru 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Iulian Filip – 65 de ani de la 

naştere 

  

 Iulian Filip – un tânăr poet 

de la Sofia 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

 Frumoase clipe de poezie cu 

Iulian Filip 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Bucurii pentru copii de la 

Iulian Filip 

Oră de poezie Serviciul Mediatecă 

 Cuvintele şi liniile lui Iulian 

Filip 

Neîmpăcatul meşter al 

slovelor scrise 

Expoziţie  

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Poetul şi înalta misiune 

Iulian Filip „Plăcinţele cu 

mărar” 

Cumpăna talentului iulian 

Expoziţie 

Discuţie asupra cărţii 

 

Medalion aniversar 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 

  

 Din dureroasa  lecţie a 

Holocaustului învăţăm 

toleranţa 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 
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 Помни все … Забыть не 

вправе 

Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Tu mon livre, mon desire 

ami! 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare  

 Oare de ce … răsare 

soarele? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Знаменитые места Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 

 Hans Christian Andersen 

„Fetiţa cu chibrituri” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Кейт Ди Камило 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда ” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем 

вместе” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Анника Тор „Остров в 

море” 

Владислав Крапивин 

„Голубятня на желтой 

поляне” 

Жан-Клод Мурлева 

„Зимняя битва” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Les loisirs Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Hobbies Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 The magazines - the source 

of information for us 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Internet-ul poate înlocui 

biblioteca? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Muzeul Ermitaj – Sankt 

Petersburg 

Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 
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Muzeul Luvru - Paris 

 Tradiţii de Crăciun. Balul 

eroilor dragi 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Treci, inimă, Prutul Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Nicolae Botgros – 60 de ani Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

FEBRUARIE    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 
Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Felix Zalten „Bambi” Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Books are the children of the 

brain 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Cele mai importante colecţii 

de carte ale Filialei 

Revistă bibliografică Filiala nr. 2 

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

  

 Un Internet mai sigur pentru 

copii! 

Prezentări de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Mihail Prişvin – 140 de ani 

de la naştere 

  

 Под зеленым покровом Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Geo Bogza – 105 ani de la 

naştere 

  

 Geo Bogza – artist al frazei 

scrise 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Jules Verne – 185 de ani de 

la naştere 

  

 Cărţile lui Jules Verne – 

prietenii casei 

Revistă bibliografică 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Jules Verne „Cinque 

semaines en balon”(„Cinci 

săptămâni în balon”) 

Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 
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 Viitorul a început ieri: 

Campanie de promovare a 

operei scriitorului Jules 

Verne 

Reviste bibliografice 

Convorbiri 

Vizionare de filme 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani  

Serviciul Mediatecă 

 Călătorii neobişnuite cu 

eroii lui Jules Verne 

Lecturi comentate Filiala nr. 1 

 În jurul lumii cu Jules Verne Revistă bibliografică 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Iurii Kovali – 75 de ani de la 

naştere 

  

 Весь день было утро Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 „Darnicul şi zgârcitul” Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Carlo Collodi „Aventurile 

lui Pinocchio” 

(130 de ani de la publicare) 

Vizionări de filme 

din Ciclul „Bucuriile 

lecturii” 

Serviciul Mediatecă 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

  

 Limba maternă este maica 

mea  

Expoziţie 

Convorbire 
Biblioteca Picilor 

 Limba maternă ca floarea 

eternă de busuioc şi de dor  

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Din istoria limbilor Convorbire Serviciul Carte 

străină 

 Mult e dulce şi frumoasă 

limba ce-o vorbim 

Cea mai dulce limbă 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

Concurs Filiala nr. 2 

 Ziua Dragostei şi a 

Bunăvoinţei – Dragobete 

  

 Dragobete – Sărbătoarea 

tinereţii şi a dragostei 

Prietenie, îndrăgostire, 

iubire: De ce merită să 

aştepţi împlinirea? 

Expoziţie 

 

Dezbatrei din Ciclul 

„Zidirea de sine şi 

creaţia” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ce tradiţii există de 

Dragobete? 

Prezentare de site-uri 

web 

 

Serviciul Mediatecă 

 Dragostea – comoara 

sufletului 
Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cuvinte de dragoste 

 
Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Filiala nr. 2 
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Dragobete – sărbătoarea 

dragostei 

Creangă” 

Convorbire 

 Bogdan Petriceicu Hasdeu – 

175 de ani de la naştere 
  

 Bogdan Petriceicu Hasdeu – 

vocaţia universală a culturii 

româneşti 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Bogdan Petriceicu Hasdeu în 

universul culturii naţionale 
Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 L’amour est une amitie qui a 

pris une feu 
Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Nicolae Rusu – 65 de ani de 

la naştere 
  

 Scriitorul care trăieşte 

pentru şi prin literatură 
Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Nicolae Rusu – prozator de 

excepţie 

Nicolae Rusu în dialog cu 

cititorii şi cu sine însuşi 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu scriitorul 

Filiala nr. 1 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare  

 Oare de ce … munţii au 

zăpezi pe culme? 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Откуда у кита такая 

глотка? 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Hans Christian Andersen 

„Crăiasa zăpezii” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Cu sau fără tabu în 

societatea modernă ? 

Ring intelectual din 

Ciclul „Adolescentul 

în lumea cunoaşterii” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani  

Serviciul Mediatecă 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Кейт Ди Камило 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда ” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем 

вместе” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Анника Тор „Остров в 

море” 

Владислав Крапивин 

„Голубятня на желтой 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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поляне” 

Жан-Клод Мурлева 

„Зимняя битва” 

 A l’ecole 

Le salon 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 At school 

The sitting room 
Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

The magazines – the source 

of information for us 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Spiridon Vangheli şi 

drepturile copilului 

Спиридон Вангели и права 

ребенка 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Lecturi publice Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste 

Vizionări de filme 

Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Ce simboluri ar trebui 

interzise? 
Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Muzeul Prado – Madrid 

Galeria Naţională de Pictură 

- Berlin 

Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

 S-aduni flori în şezători Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Constantin Rusnac – 65 de 

ani 

Şedinţa Salonului 

Muzical  

Filiala nr. 2 

 Savant şi protector al 

mediului 

(Gheorghe Duca, chimist, 

ecolog, academician) 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2  

 Campania „Copiii Moldovei 

citesc o carte” 

Lansarea campaniei 

de promovare a 

lecturii 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 
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MARTIE    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 
Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Mărţişorului   

 Ziua Mărţişorului Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Mărţişorul dăruieşte fericire Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Mărţişorul dăruieşte fericire Expoziţie Filiala nr. 1 

 Mărţişorul copiilor 

 

Vine, vine Mărţişor, bucuria 

tuturor 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Expoziţie de 

mărţişoare 

Filiala nr. 2 

1-7 Zilele Creangă în Biblioteca 

Naţională pentru Copii ,,Ion 

Creangă”  

Ciclu de activităţi  

 Ion Creangă în oglinda 

timpului 

Dezbateri din Ciclul 

„Adolescentul în 

lumea cunoaşterii”  

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Ion Creangă – copilul şi 

imaginea copilăriei  

Expoziţie 

Lecturi literare 

Victorină 

Vizionare de film 

Scenetă 

Biblioteca Picilor 

 Miss Smărăndiţa – 2013, ed. 

a XII-a 

 

Ion Creangă – marele 

povestitor al românilor 

Călători prin lumea marelui 

humuleştean 

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Creangă donne le feu vert a 

l’eternite 

Souvenirs d’enfance – 

Memories of my Boyhood 

Expoziţie 

Victorină 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Călători prin lumea marelui 

humuleştean 

Căsuţa cu poveşti (Casa-

muzeu „Ion Creangă”) 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 
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Marele păcălici Ion Creangă Victorină  

 Ion Creangă – artist al 

cuvântului 

„Amintiri din copilărie” 

Desenăm o poveste de Ion 

Creangă 

Un învăţător universal 

Basme crengiene – farmec şi 

haz 

Expoziţie 

Vizionare de film 

Concurs de desene 

 

Călătorie literară  

Oră de poveste 

Filiala nr. 1 

 Coboară eroii lui Creangă 

spre noi, glumeţi şi tot atât 

de vii... 

Un învăţător universal 

Cel mai frumos mărţişor 

pentru Ion Creangă 

Basme crengiene – farmec şi 

haz 

Revistă bibliografică 

 

 

Călătorie liteară 

Concurs de 

mărţişoare 

Victorină literară 

Filiala nr. 2 

 Gheorghe Asachi – 225 de 

ani de la naştere 

  

 Gheorghe Asachi – 225 de 

ani de la naştere 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Gheorghe Asachi – 

reprezentant destoinic al 

„secolului luminilor” 

Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Iniţiator şi îndrumător al 

vieţii culturale 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Deschizător de drumuri în 

cultura naţională 
Expoziţie 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Femeii   

 Mamele – veşnice izvoare ale 

vieţii 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Femeile din şi în umbra 

istoriei  
Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cea mai scumpă pe pământ Matineu literar Serviciul Mediatecă 

 Cea mai dulce de pe lume Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cuvântul „mama”-i sinonim 

cu primăvara 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Theophile Gautier „Le 

Capitaine Fracasse” 

Lecturi comentate Serviciul Carte 

străină 

 Edmondo de Amicis – 105 

de ani de la trecerea în 

eternitate 
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 Edmondo de Amicis „Cuore, 

inimă de copil” 

Lecturi comentate Filiala nr. 1 

 Serghei Mihalkov – 100 de 

ani de la naştere  

  

 Serghei Mihalkov „Epuraşul 

îngîmfat” 

Сергей Михалков – талант 

добрый и веселый 

Сергей Михалков „Сказки”  

Oră de poveste 

 

Expoziţie 

Lecturi literare 

Oră de poveste 

Biblioteca Picilor 

 Сергей Михалков – талант 

добрый и веселый 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Был он самым лучшим 

другом всех ребят со всех 

дворов 

Мой читатель! Мой 

мечтатель! С новой былью 

к вам стучусь … 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Alexei Mateevici – 125 de 

ani de la naştere 

  

 Alexei Mateevici – poetul şi 

profetul 

Părintele „Limbii noastre” 

şi geniul acestui meleag 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Poetul – flacără de dor de 

Ţară, Limbă şi Credinţă 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Cântăreţul limbii noastre Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Gennadij Snegirev – 80 de 

ani de la naştere 

  

 Генадий Снегирев – 

замечательный знаток 

природы 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  

 Apprendre le Français en 

s’amusant 

Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Serviciul Mediatecă 

 Francophonie – une 

communaute de destin 

ouverte et tolerante 

La Francophonie – une 

canale de communication et 

un vecteur culturel 

Expoziţie 

 

Masă rotundă 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Univers francofon Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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 Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 

Tineret 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială a Poeziei   

 Poezia – chipul sufletului Expoziţie 

Recital de poezie 

Biblioteca Picilor 

 Poezii – peisaje ale sufletului Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Poezia – muzica limbii Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Poeziei Concurs Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Apei   

 Ziua Mondială a Apei Expoziţie  Biblioteca Picilor 

 Apa – sursă pentru viaţă Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Aurel Ciocanu – 70 de ani de 

la naştere 
  

 Aurel Ciocanu – 70 de ani Convorbire Biblioteca Picilor 

 Poetul din „geamul 

albastru” – Aurel Ciocanu 
Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Elena Farago – 135 de ani de 

la naştere 
  

 Elena Farago – mesager al 

iubirii 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Elena Farago – copiilor 

Drumurile de poezie ale 

Elenei Farago 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 O scriitoare mare pentru cei 

mici 
Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Elena Farago „Sfatul 

degetelor” 
Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Nichita Stănescu – 80 de ani 

de la naştere 
  

 Nichita Stănescu – un poet al 

tuturor timpurilor  
Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Mă v-a asculta numai mersul 

stelelor 
Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Cu gândul la Nichita 

Stănescu 

 

Înger blond cu aripi răsfirate 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate serviciile 
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Activitate cu 

publicul 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare  

 Oare de ce … săpunul face 

balonaşe? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Загадки моря Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Cei trei purceluşi” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Кейт Ди Камило 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда ” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем 

вместе” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Анника Тор „Остров в 

море” 

Владислав Крапивин 

„Голубятня на желтой 

поляне” 

Жан-Клод Мурлева 

„Зимняя битва” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Les metiers 

Les petites choses 

La journee d’un enfant 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Jobs 

Little things 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Spiridon Vangheli şi 

drepturile copilului 

Спиридон Вангели и права 

ребенка 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Lecturi publice Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste 

Vizionări de filme 

Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Prezenţa camerelor de luat Şedinţa Clubului Filiala nr. 1 
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vederi în şcoli este 

justificată? 

„Generaţia NEXT” 

 Codul bunelor maniere Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Egyptian Museum – Cairo 

National Gallery of Art - 

Washington 

Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

APRILIE    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 
Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Umorului   

 Hai să mai râdem Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cine râde e om bun şi 

prieten bun la drum! 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

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 

 Faza republicană a 

Concursului declamatorilor 

„Clasica vie – 2013” 

Concurs republican Serviciul Mediatecă 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Cărţile – pâinea sufletului Expoziţie 

Convorbiri 

Lecturi literare 

Vizionări de filme 

Biblioteca Picilor 

 Cărţi glorificate de timp  

(Cărţi jubiliare în 2013) 

2 aprilie – Ziua 

Internaţională a Cărţii 

pentru Copii 

Sub căciula lui Guguţă 

 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie complexă 

 

 

Conferinţă de presă 

pentru admiratorii lui 

Guguţă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 De ce ne fac glumele să Şedinţa Clubului de 

discuţii 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 
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râdem? „Universitatea 

copiilor” 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Le livre est un monde secret 

cree par un homme doue de 

genie 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

  La mulţi ani, CARTE! 

 

Expoziţia cărţilor 

jubiliare ale anului 

2013 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 În căutarea aventurilor 

Împreună cu Andersen prin 

lumea basmelor 

Poveşti literare de Ioan 

Slavici şi Petre Ispirescu 

Cel mai bun citiror al 

Filialei nr. 1 

Revistă bibliografică 

Oră de poveste 

 

Revistă bibliografică 

Concurs 

Filiala nr. 1 

 Cărţile preferate ale copiilor 

Biblioteca – comoara 

cunoştinţelor 

Expoziţie 

Concurs de eseuri 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Păsărilor 

  

 Păsările – copiii cerului Expoziţie 

Convorbire 
Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială a Sănătăţii   

 Nu există în viaţă nimic mai 

bun ca sănătatea 

Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Cel mai important lucru în 

viaţă - sănătatea 

Discuţie Filiala nr. 1 

 „Приключения маленького 

щенка” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Barbu Delavrancea – 155 de 

ani de la naştere 

  

 Artist în tot ce a scris Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Aviaţiei şi 

Cosmonauticii 

  

 Ziua Mondială a Aviaţiei şi 

Cosmonauticii 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Spaţiul cosmic cu Maeştrii 

Cunoaşterii 

Prezentare de CD-uri Serviciul Mediatecă 

 Космос и связь с другими 

мирами 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Costache Negruzzi – 205 ani 

de la naştere 

  

 Primul prozator de seamă a 

literaturii noastre 

Expoziţie Filiala nr. 1 
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  „Păcală şi Tândală” Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională a Culturii   

 Cultura este arta înălţată la 

un set de credinţe 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Locurilor 

Istorice 

  

 Păstrare monumentelor 

istorice – o datorie sfântă 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Paula Fox – 90 de ani de la 

naştere 

  

 Paula Fox – laureată a 

Premiului Hans Christian 

Andersen 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Internaţională a Planetei 

Pământ 

  

 Terra – copilul răsfăţat al 

Soarelui 

Expoziţie 

Convorbire 
Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială a Cărţii şi 

Dreptului de Autor 

  

 Спасут ли книги мир? 

(după cartea „Fahrenheit 

451°” de Ray Bradbury) 

Dezbateri din Ciclul 

„Adolescentul în 

lumea cunoaşterii” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Carte modernă pentru lumea 

modernă 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Ziua Bibliotecarului   

 Bibliotecarul – călăuză spre 

cultură 
Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Bibliotecarul – permanenţă 

în viaţa cărţilor 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Cu sufletul printre cărţi Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova 

  

 Tricolorul – parte a 

sufletului neamului nostru 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Trei culori şi-o singură 

iubire 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Drapelul Ţării în creaţia Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 
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compozitorilor români 

 Ioan Mânăscurtă – 60 de ani 

de la naştere 
  

 Ales de clipa cea cu har Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 Ioan Mânăscurtă – fantastul 

care trăieşte cuvântul 

O lecţie de suflet cu Ioan 

Mânăscurtă 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu scriitorul 

Filiala nr. 1 

 De la realitate la ficţiune cu 

prozatorul Ioan Mânăscurtă 
Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Honoré de Balzac „Le 

Colonel Chabert” 
Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Internaţională a 

Dansului 
Convorbire Biblioteca Picilor 

 Învierea Domnului – prilej 

de bucurie şi smerenie 
Expoziţie 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare  

 Oare de ce … vrem să 

cunoaştem trecutul? 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Стихийные бедствия Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Călătorie spre centrul 

Pământului” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Muzeul Ermitaj Itinerar cultural din 

Ciclul „Marile muzee 

ale lumii” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Gheorghe Bezviconi – 

ultimul romantic al istoriei 

basarabene 

Medalion din Ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Vincent van Gogh – unul 

dintre cei mai importanţi 

pictori din istoria artei  

Medalion din Ciclul 

„Pictori de geniu” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 
Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 
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Кейт Ди Камило 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда ” 

вместе” ani 

 Анника Тор „Остров в 

море” 

Владислав Крапивин 

„Голубятня на желтой 

поляне” 

Жан-Клод Мурлева 

„Зимняя битва” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 A child’s day 

Clothes 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les vetements 

Les courses 
Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 The magazines - the source 

of information for us 

Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Spiridon Vangheli şi 

drepturile copilului 

Спиридон Вангели и права 

ребенка 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Lecturi publice Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste 

Vizionări de filme 

Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Copiii sunt mai bine educaţi 

acasă sau la şcoală? 

Şedinţa Clubului 

,,Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Muzeul de Istorie a Artei – 

Viena 

Musee d’Orsay - Paris 

Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

18-21 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XVII-a 

 Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Forumul laureaţilor 

Concursului republican „Pe 

aripile fanteziei în Ţara 

Concurs în cadrul 

Salonului 

Internaţional de Carte 

Toate serviciile 

Bibliotecii 

Serviciul Asistenţă 
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Copilăriei: Omagiu lui 

Spiridon Vangheli” 

pentru Copii şi 

Tineret 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Înger păzitor al Copilăriei Medalion în cadrul 

Salonului 

Internaţional de Carte 

pentru Copii şi 

Tineret  

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

MAI    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 
Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Books are ships which pass 

through the vast seas of time 
Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Internaţională a 

Solidarităţii Oamenilor 

Muncii 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ion Popescu-Gopo – 90 de 

ani de la naştere 
  

 „Maria-Mirabela” Vizionare comentată 

a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Ziua Europei   

 Ziua Europei Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Descoperă Universul 

Europei 
Expoziţie 

Convorbire 

Concurs de eseuri 

Serviciul Mediatecă 

 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Culturi şi civilizaţii europene Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Europei şi a 

reconcilierii naţiunilor 

europene 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei 

  

 Calea Victoriei 

Noi suntem copiii Victoriei 
Expoziţie 

Întâlnire cu veteranii 

de război 

Filiala nr. 1 

 Carlo Collodi „Aventurile 

lui Pinocchio”  
Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Nicolae Grigorescu – 170 de 

ani de la naştere 
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 Nicolae Grigorescu – un 

mare poet al picturii 

româneşti 

Medalion Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională a 

Familiei 
  

 Familia – comoara copilului  Expoziţie 

Convorbire 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Familia – nucleul civilizaţiei Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Lângă mama, lângă tata 

Fiecare copil are dreptul la 

familie 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Familia este locul unde ar 

trebui să ne simţim protejaţi 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Sportului   

 Sportul înseamnă sănătate Discuţie Filiala nr. 1 

 Генадий Снегирев 

„Чембулак” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Venim din lumea lui Guguţă Concurs de desene Biblioteca Picilor 

 „Cei şapte porumbei” Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Robert Louis Stevenson 

„Treasure Island” 

Oră de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

  

 Vizită virtuală prin muzee 

trăsnite 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Muzeul Prado Itinerar cultural din 

Ciclul „Marile muzee 

ale lumii” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Muzeele povestesc Călătorie virtuală Filiala nr. 1 

 George Meniuc – 95 de ani 

de la naştere 

  

 George Meniuc şi florile 

dalbe ale sufletului 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Sfinţilor Kiril şi 

Metodiu 

  

 Молодые голоса Salon literar Serviciul Mediatecă 

 Кирилл и Мефодий – 

просветители славян, 

создатели славянской 

азбуки 

Expoziţie Filiala nr. 1 
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 Ziua Mondială împotriva 

Fumatului 

  

 E la modă să fii fumător? Discuţie Serviciul Mediatecă 

 L’enfance est le coeur de 

tous les ages 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Bucuriile Sfintelor Paşti 

Sfintele Paşti în datini şi 

obiceiuri 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Onisifor Ghibu – 130 de ani 

de la naştere 

  

 Onisifor Ghibu – ilustru 

cărturar şi mare patriot 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare  

 Oare de ce … copacii au 

frunze? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Удивительные растения Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Greuceanu” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Onisifor Ghibu – îngerul 

luminii pentru Basarabia 

 

Medalion din Ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Кейт Ди Камило 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда ” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем 

вместе” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Анника Тор „Остров в 

море” 

Владислав Крапивин 

„Голубятня на желтой 

поляне” 

Жан-Клод Мурлева 

„Зимняя битва” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 En ville Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Shopping Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 The magazines – the source 

of information for us 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 
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  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Spiridon Vangheli şi 

drepturile copilului 

Спиридон Вангели и права 

ребенка 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Lecturi publice Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste 

Vizionări de filme 

Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Media de bacalaureat ar 

trebui să conteze la 

admiterea la facultate? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Galeria Uffizi – Florenţa 

National Gallery - Londra 

Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

 Miracolul Cărţii în familie Şedinţa Salonului 

literar-artistic  „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Veşnica lor pomenire Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Actualitatea adusă în scenă  Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Alexandru Rusu – un sinonim 

al generozităţii 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Zlata Tcaci – 85 de ani Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Lecturile vacanţei Expoziţie Filiala nr. 2 

 Festivalul Internaţional de 

Poezie „Grigore Vieru” 

Duplex Chişinău-Iaşi Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele înţelepciunii”, 

ed. a XXIII-a, „Jules Verne” 

Concurs Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  
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IUNIE    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

1 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

  

 Ziua Copiilor – Ziua Editurii 

„Prut Internaţional” 

Ziua editurii Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Copilăria – regatul unde nu 

moare nimeni 

Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Copilăria – inima tuturor 

vârstelor 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Dulcea mea copilărie Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Adevărata universitate a 

zilelor noastre este 

biblioteca 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Lumea mirifică a copilăriei 

Copilul – o floare, o rază de 

soare 

Expoziţie 

Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

VIII-a 

Concurs 

 

Toate Serviciile 

activitate cu 

publicul 

 Ziua Mondială a Mediului   

 Ziua Mondială a Mediului Convorbire 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Un mediu curat începe cu 

tine 

Expoziţie 

Convorbire 
Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Un mediu curat – o viaţă 

sănătoasă 

Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Nicolae Roşca „Are soarele 

bunic?” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională 

împotriva Exploatării prin 

Muncă a Copiilor 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Vasile Alecsandri – 195 de 

ani de la naştere 

  

 Vasile Alecsandri – rege al 

poeziei 

Expoziţie 

Lecturi literare 
Biblioteca Picilor 

 Poetul Doinelor şi 

Lăcrămioarelor 

Vasile Alecsandri 

Expoziţie 

 

Călătorie literară 

Filiala nr. 1 
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„Concertul în luncă” 

 Alecsandri – triumful limbii 

româneşti 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Filiala nr. 2 

 Spiridon Vangheli – 81 ani 

de la naştere 

  

 Meet Guguţă Oră de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Mihai Eminescu în 

enciclopediile şi dicţionarele 

lumii 

Revistă bibliografică Filiala nr. 2 

 Ziua Suveranităţii Republicii 

Moldova 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Zorina Băldescu „Poveste 

din pădurea zânelor” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională Împotriva 

Consumului şi a Traficului 

Ilicit de Droguri 

  

 Drogurile – o fericire 

iluzorie 

Convorbire 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 „Micul ecologist” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Перелистывая страницы 

журнала „Костер”и  

„Муравейник” 

Revistă bibliografică Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Bonjour! 

Les transports 

Les cinq sens  

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Hello! 

Transport 

The five senses 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 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 

 Summer readings 

Lectures d’été 

Ore de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Toată vara în compania 

eroilor preferaţi 

Всё лето – в компании 

Cicluri de lecturi 

publice şi vizionări 

de filme 

Serviciul Mediatecă 
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любимых героев 

 Citim în vacanţă Expoziţii 

Ore de lectură 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca pentru toţi copiii  

 

Ciclu de lecturi 

comentate, discuţii 

asupra cărţilor 

Filiala nr. 2 

 Cu gândul la Luceafăr Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 O veche şi nouă bucurie – 

vacanţa! 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 

 Iulia Ţibulschi – 80 de ani Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

IULIE    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Comemorării lui Ştefan 

cel Mare şi Sfânt 
  

 Ziua Comemorării lui Ştefan 

cel Mare şi Sfânt 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ştefan cel Mare – apărător 

al creştinătăţii 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ştefan cel Mare – cel mai 

iubit dintre Domnitori 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Ştefan cel Mare – 

personalitate legendară a 

tuturor timpurilor 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Marele părinte al Moldovei 

Ştefan cel Mare şi Sfânt – 

apărător al Porţii 

Creştinătăţii 

Expoziţie 

Vizionare de film 

Filiala nr. 1 

 Ştefan, Ştefan, Domn cel 

Mare 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Pavel Boţu – 80 de ani de la 

naştere 

  

 Poet al liricului autentic Expoziţie Filiala nr. 1 

 Nicolae Dabija – 65 de ani 

de la naştere 

  

 Nicolae Dabija – poet şi 

publicist 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 
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 Universul liricii lui Nicolae 

Dabija 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Nicolae Dabija în biblioteca 

pentru toţi 

Nicolae Dabija „Temă 

pentru acasă” 

Expoziţie 

 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 1 

 Sufletul meu e o carte pe 

care-o traduc în cuvinte 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Filiala nr. 2 

 Adrian Păunescu – 70 de ani 

de la naştere 

  

 Adrian Păunescu – cel care 

a fost şi care este 

A scris cu iubire şi speranţă 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Adrian Păunescu – Flacăra 

iubirii noastre 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Şahului   

 Ziua Mondială a Şahului Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Şahul – jocul minţii şi al 

logicii 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Şahul – o punte între gândire 

şi sport 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Mihai Vâlcu „Lucrurile 

importante” 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Au zoo 

Desserts et sucreries 

A la campagne 

Au bord de la mer 

En voyage 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 At the zoo 

Sweet things 

In the country 

At the seaside 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 La balul poveştilor Ore de poveste Biblioteca Picilor 
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 Summer readings 

Lectures d’été 

Ore de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Copiii se adresează copiilor 

prin carte 

  

Ciclu de lecturi 

publice 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 La lecture est une voyage 

interieure 

Hans Christian Andersen 

„The Tin Soldier” – 

„L’Intrépide Soldat de 

plomb” („Den Standhattige 

Tinsoldat”) 

Oscar Wilde „The Happy 

Prince” 

Expoziţie 

 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

 

Oră de lectură 

Serviciul Carte 

străină 

 Învăţăm limbi moderne cu 

Big Muzzy 

Lecţii interactive de 

limba italiană 

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 

 Lecturile vacanţei Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Faza finală a Concursului 

literar  ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXIII-a, 

„Jules Verne” 

Concurs Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

AUGUST    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Internaţională a 

Tineretului 

  

 Tineretul – mândria, 

onoarea şi speranţa de viitor 

a Republicii Moldova 

Expoziţie 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani  

 Raisa Lungu-Ploaie – 85 de 

ani de la naştere 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Mihail Munteanu – 70 de ani 

de la naştere 

  

 Pentru dar nepreţuit, muzică,  

îţi mulţmesc 

Expoziţie Filiala nr. 2 
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 Leonid Panteleev – 105 ani 

de la naştere 

  

 Леонид Пантелеев 

„Честное слово” 

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 A mon avi 

Action ! 

Le temps qui passe 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Travelling 

In my opinion 

Action! 

Time 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 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 

 Summer readings 

Lectures d’été 

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 

 Creaţii – impresii din 

Vacanţa cea Mare 

Şedinţa Salonului 

luterar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

  26-31 Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Independenţei” 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea română” 

Ciclu de activităţi  

 Independenţa – baza unui 

stat democratic 

Mult e dulce şi frumoasă 

limba ce vorbim 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 Independenţa – o şansă Expoziţie Serviciul Activitate 
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pentru realizare ca neam 

Limbă corectă şi istorie 

adevărată – aripi ale 

renaşterii naţionale 

Anton Crihan: un mare 

patriot şi martir 

 

Limba mamei – leagănul 

copilăriei 

Aşa am fi vorbit 

(Cărţi din anii 30 ai sec. XX 

din RASSM) 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Medalion din Ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Medalion literar-

muzical 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

cu copii de 11-16 

ani 

 La langue est donc pour 

ainsi dire l’espace social des 

idees 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Întâiul mare poem al unui 

popor 

Limba mea – Moldova mea 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web şi CD-uri 

Serviciul Mediatecă 

 Unitate şi sfinţenie: Patria – 

Memoria – Limba 

Moldova din imaginea mea  

Limba – cartea înţelepciunii 

noastre 

Limba – perla unei naţiuni 

Expoziţie 

Concurs de desene 

Expoziţie 

 

Oră de poezie 

Filiala nr. 1 

 Moldova din imaginea mea 

Când vorbesc de tine, Ţară  

Limba este cartea de nobleţe 

a unui neam 

Concurs de desene 

Expoziţie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Vorbesc corect – gândesc 

corect 

Concurs-maraton Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

SEPTEMBRIE    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise Toate serviciile 

Bibliotecii 

 La cloche sonne de nouveau 

Comunicarea este esenţa 

cunoaşterii 

Expoziţie 

Ziua Informaţiei 

Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Cunoştinţelor Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 
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 Ion Druţă – 85 de ani de la 

naştere 
  

 Ion Druţă – dramaturg şi 

eseist 

Ион Друцэ „Голуби в косую 

линейку” 

Ион Друцэ „Сказ о 

муравье” 

Revistă bibliografică 

 

Lecturi literare 

Oră de poveste 

Biblioteca Picilor 

 Omul cu cele mai multe 

doruri 
Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Slujitor al sufletului mioritic 

Ion Druţă „Balada celor 

cinci motănaşi” 

Expoziţie 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Ion Druţă la cumpăna anilor 

Cu dor de oameni 

Ion Druţă „Balada celor 

cinci motănaşi” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 2 

 Ziua Armatei Naţionale   

 Apărarea Patriei – onoare şi 

obligaţie pentru fiecare 

cetăţean 

Convorbire Filiala nr. 1 

 

 Alexandru Vlahuţă – 155 de 

ani de la naştere 

  

 Alexandru Vlahuţă – mare 

maestru al prozei româneşti 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Lev Tolstoi – 185 de ani de 

la naştere 

  

 Лев Толстой – писатель с 

мировой душой 

Сердце русской 

литературы 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 „Stăpâna ploii” Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Robert Louis Stevenson 

„Treasure Island” 

Oră de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Mondială de Prevenire 

a Suicidului 

  

 Tu nu eşti singur Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Antioh Cantemir – 305 ani 

de la naştere 
  

 Родоночальник русской 

литературы  
Expoziţie Filiala nr. 1 
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 Ziua Internaţională a Păcii   

 Pacea începe cu un zâmbet Expoziţie 

Convorbire 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Pacea – câmpul unde creşte 

şi se coace fericirea 

Concurs de desene 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Maria Tănase – 100 de ani de 

la naştere 

  

 Regina cântecului românesc Medalion aniversar Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 O voce fără asemănare – 

Maria Tănase 

 

Maria Tănase – Pasărea 

Măiastră  

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă”  

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Ziua Limbilor Europene   

 Ziua Limbilor Europene Prezentare de CD-uri 

Expoziţie 

Serviciul Mediatecă 

Serviciul Carte 

străină 

 Lumea limbilor europene Călătorie virtuală Serviciul Carte 

străină 

 Comunicare fără hotare Expoziţie Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Through the eyes of 

magazines 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare  

 Oare de ce … caii poartă 

potcoave? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 История денег Şedinţa Clubului 

”Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Robin Hood” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Bonjour! Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 
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Les nombre 

La chambre  

 Hello! 

Numbers  

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Spiridon Vangheli şi 

drepturile copilului 

Спиридон Вангели и права 

ребенка 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Lecturi publice Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste 

Vizionări de filme 

Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Dacă suntem mai informaţi 

suntem mai democraţi? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Muzeul Van Gogh – 

Amsterdam 

Galeria Naţională de Artă - 

Milano 

Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

 Şcoala te face mare om Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Ion Ungureanu – un distins 

talent al neamului 

 

Şedinţa Cenaclului 

,,Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 OCTOMBRIE    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Internaţională a Muzicii   

 Muzica – graiul sufletului Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Universul muzical Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Despre muzică şi muzicanţi Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a   
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Oamenilor în Etate 

 Doi bătrâni cu plete albe 

Bunul meu, bunica mea 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională a 

Animalelor 

  

 Cel mai bun prieten Expoziţie 

Convorbire 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Din lumea celor care nu 

cuvântă 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 O călătorie fantastică în 

lumea animalelor 
Lecţie de ecologie Serviciul Mediatecă 

 Animale pe cale de dispariţie 

Animale drăgălaşe, isteţe şi 

poznaşe 

Expoziţie 

Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Denis Diderot – 300 ani de la 

naştere 
  

 Denis Diderot – filosof, 

prozator şi dramaturg 

francez 

Convorbire Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Mondială a 

Pedagogului 
  

 Ziua Mondială a 

Pedagogului 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Îndrumătorii de carte Expoziţie Filiala nr. 1 

 Alexandru Plămădeală – 125 

de ani de la naştere 

  

 Artistul şi omul – Alexandru 

Plămădeală 

Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Giuseppe Verdi – 100 de ani 

de la naştere 

  

 Giuseppe Verdi – simbolul 

Italiei 

Prezentare de CD-uri Serviciul Mediatecă 

 Suflet şi geniu Audiţii muzicale Filiala nr. 2 

 Vladislav Krapivin – 75 de 

ani de la naştere 

  

 Владислав Крапивин – 

романтик в жизни и в 

литературе 

Владислав Крапивин „Чем 

крепче ветер. 

Барабанщики, вперед. 

Командор настоящих 

мальчишек. Жить в мире 

людей. Где начинаются 

Expoziţie 

 

 

Medalion 

Convorbire 

Revistă bibliografică 

din Ciclul 

„Подростку о 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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звездные дороги? И ветер 

в лицо” 

подростке”  

 Владислав Крапивин – 

романтик в жизни и в 

литературе 

Командор Страны 

Детства 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 „Ochii adevărului” Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Ciprian Porumbescu  - 160 

de ani de la naştere 

  

 Un nume pentru eternitate – 

Ciprian Porumbescu 

Un tânăr cu chip romantic şi 

talent dumnezeiesc 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 

 Ziua Organizaţiei Naţiunilor 

Unite 

  

 Организация 

Объединенных Наций в 

нашей повседневной жизни 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Aureliu Busuioc – 85 de ani 

de la naştere 

  

 Lumea mirifică a copilăriei 

la Aureliu Busuioc 

Аурелиу Бусуйок „Новые 

приключения Нэтэфляцэ” 

Expoziţie 

Lecturi literare 

Oră de poveste 

Biblioteca Picilor 

 Cunoaşterea de sine – 

impertaiv al operei lui 

Aureliu Busuioc 

Faţă-n faţă cu harul autentic 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Scriitorul faţă în faţă cu 

cititorul 

Aureliu Busuioc „Singur în 

faţa dragostei” 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Cizmele fermecate ale 

cocostârcului 

 

Mi-aş crea cuvântul muzicii 

asemeni 

Aureliu Busuioc „Singur în 

faţa dragostei” 

Aureliu Busuioc „Marele 

Răţoi Max” 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 Dimitrie Cantemir – 340 de 

ani de la naştere 
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 „Cantemir” Vizionare de film Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Internet-ului 

  

 Cum ne comportăm în lumea 

virtuală? 

Discuţie Serviciul Mediatecă 

 Cel mai bun navigator în 

Internet 

Concurs Filiala nr. 2 

 Hector Malot „Sans famille” Oră de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi  

 Cunoaşterea – deschidere 

spre noi orizonturi 

Cărţile luminează, 

cunoaşterea încântă 

De ce aş vrea să trăiesc în 

lumea lui Guguţă? 

Expoziţie complexă 

 

Revistă bibliografică 

 

Masă rotundă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 De ce există pe lume săraci 

şi bogaţi? 

Şedinţa Clubului de 

discuţii 

„Universitatea 

copiilor” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Miracolul cunoaşterii umane Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Les livres qui saint tout Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Cartea – liantul dintre 

milenii şi generaţii 

Cartea – miracol şi 

eternitate 

Vocile vii ale scriitorilor 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare  

 Oare de ce … cămilele au 

cocoaşă? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Собаки – наши друзья 

 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Animale domestice” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Ludovic Dauş – un prozator 

inspirat al Basarabiei 

Medalion din Ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Artă din sinceritate şi 

simplitate  

Medalion din Ciclul 

„Pictori de geniu” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 
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(Nicolae Grigorescu) ani 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Through the eyes of 

magazines  

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 The bedroom 

My family 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Ma famille 

Le petit dejeuner 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Spiridon Vangheli şi 

drepturile copilului 

Спиридон Вангели и права 

ребенка 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Lecturi publice Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste 

Vizionări de filme 

Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Religia a făcut mai mult rău 

sau mai mult bine? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Muzeul Puşkin – Moscova 

Muzeul Metropolitan de Artă 

– New York 

Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

 Tradiţie şi creativitate Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Cărţi care ne-au legănat 

copilăria 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Muzica în destinul omului Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

NOIEMBRIE    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 
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 Eliza Botezatu – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Eliza Botezatu – pedagog, 

critic şi istoric literar 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Albert Camus – 100 de ani 

de la naştere 

  

 Albert Camus – laureat al 

Premiului Nobel 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Nikolai Nosov – 105 ani de 

la naştere 

  

 Un scriitor mare pentru cei 

mici 

В Солнечном городе 

Незнайки и его друзей 

Expoziţie 

 

Călătorie literară 

Filiala nr. 1 

 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi  

 Planeta Vanghelia 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Concurs de prezentări 

Power Point 

Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cartea şi biblioteca – 

tezaure ale cunoaşterii 

Muzeul Luvru 

 

 

Maestrul ochilor: Nicolae 

Tonitza 

Было мокро, грязно и 

весело (по Виктору 

Драгунскому) 

Expoziţie complexă 

 

Itinerar cultural din 

Ciclul „Marile muzee 

ale lumii” 

Medalion din Ciclul 

„Pictori de geniu” 

Convorbire din Ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Par les yeux tu peux penetre 

dans l’ame d ela biblioteque 

Planeta înţelepţilor zisă 

bibliotecă 

Povestea este leagănul 

fermecat al copilăriei 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Discuţie 

Serviciul Carte 

străină 

 Rafturi pline de lumină 

Дом который я люблю – 

библиотека 

Expoziţie 

 

Serviciul Mediatecă 

 Biblioteca – reper durabil al 

vieţii spirituale 

Biblioteca pentru copii tinde 

spre excelenţă 

Expoziţie 

 

Masă rotundă 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca – reper durabil al 

vieţii spirituale 

Expoziţie 

 

Filiala nr. 2 
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Cum se face o carte 

Cărţi cu autograf la 

Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” 

Cartea – cea mai perfectă 

creaţie a omului 

Concurs 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

 Ziua Internaţională a 

Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Doina Aldea-Teodorovici – 

55 de ani de la naştere 

  

 O voce dumnezeiască a 

muzicii româneşti 

Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă 

 Doina Aldea-Teodorovici – 

55 de ani 

Suntem două poveşti tinereşti 

Şedinţa Salonului 

Muzical  

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă  

  

 Toleranţa face prietenii Concurs de desene Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială de 

Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere 

  

 Ziua Mondială de 

Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere 

Convorbire 

Cinemateca Picilor 

Biblioteca Picilor 

 Fii atent la drum! Prezentare de CD-uri Serviciul Mediatecă 

 Alege viaţa fără risc Convorbire Filiala nr. 1 

 Constantin Dragomir – 65 de 

ani de la naştere 
  

 Constelaţia cărţilor lui 

Constantin Dragomir  
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

 Zâmbete, minuni şi păpădii 

pentru cei mai buni copii 
Medalion aniversar Serviciul Mediatecă 

 Constelaţia cărţilor lui 

Constantin Dragomir 
Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Poetul cu suflet de copil 

Cărţile cu minuni ale lui 

Constantin Dragomir 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Constantin Dragomir – poet, 

prozator şi editor 

 

Constantin Dragomir – 65 de 

ani 

Zâmbete minuni şi păpădii 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 
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pentru cei mai buni copii Expoziţie 

 Selma Lagerlöf – 155 de ani 

de la naştere 
  

 Selma Lagerlöf, scriitoare 

suedeză, Laureată a 

Premiului Nobel  

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Selma Lagerlöf – laureată a 

Premiului Nobel 
Medalion literar Serviciul Carte 

străină 

 Geografia cu minuni a 

Selmei Lagerlöf 
Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor 
  

 Ziua Internaţională a 

Drepturior Copiilor 
Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Adolescenţii şi societatea 

civilă 

Masă rotundă Filiala nr. 2 

 Aureliu Busuioc „Cizmele 

cocostârcului” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Аурел Скобиоалэ „Чему 

учит поговорка” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Clive Staples Lewis – 115 

ani de la naştere 

  

 Создатель Нарнии Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Victor Dragunskij – 100 de 

ani de la naştere 

  

 Разноцветные рассказы 

Виктора Драгунского 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Виктор Драгунский – 

писатель щедрый и 

веселый 

Разноцветные рассказы 

Виктора Драгунского 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare  

 Oare de ce … în Sahara este Şedinţa Clubului Biblioteca Picilor 
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frig noaptea? „Deceluş” 

 Рыбы Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Muzeele egiptene Itinerar cultural din 

Ciclul „Marile muzee 

ale lumii” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Breakfast 

Food 
Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 La nourriture 

Le temp qu’il fait 
Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Through the eyes of 

magazines 

Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Spiridon Vangheli şi 

drepturile copilului 

Спиридон Вангели и права 

ребенка 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Lecturi publice Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste 

Vizionări de filme 

Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Se respectă în Republica 

Moldova drepturile copiilor? 
Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Muzeul Naţional Brukenthal 

– Sibiu 
Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

 De la culoare la poezie Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Mihai Curagău – actor de 

teatru şi cinema  

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Campania „Copiii Moldovei 

citesc o carte” 

Finalizarea campaniei 

de promovare a 

lecturii 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 
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DECEMBRIE    

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Expoziţie permanentă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Marcela Mardare – 

Romanciuc – 65 de ani de la 

naştere 

  

 Marcela Mardare – 

Romanciuc – 65 de ani de la 

naştere 

Întâlnire cu scriitoare Biblioteca Picilor 

 Marcela Mardare – 

prozatoare marcată de 

sentimentul „loviturilor 

destinului” 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Sub o geană de pădure Expoziţie 

Oră de poezie 

Filiala nr. 2 

 Universul limbilor moderne Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Mondială de Combatere 

şi Profilaxie a Maladiei 

HIV/SIDA 

  

 SIDA – enigma secolului Convorbire Filiala nr. 1 

 SIDA – între teamă şi 

speranţă 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Ziua Naţională a României   

 Unire-n suflet şi-n simţire Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi 

  

 Suntem alături de voi Expoziţie Filiala nr. 2 

 La balul poveştilor Matineu Serviciul Mediatecă 

 Marin Iorda „Drumurile 

vieţii” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 „Притчи Христа” Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Theophile Gautier „Le 

capitaine Fracasse” 

Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Drepturilor Omului   

 Să ne cunoaştem dreptul Convorbire Filiala nr. 2 

 Nicolai Costenco – 100 de 

ani de la naştere 

  

 Un poet basarabean 

crucificat pentru aspiraţiile 

naţionale 

Expoziţie 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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Sunt o oază de mister într-un 

spaţiu de lumină 

Revistă bibliografică 

Expoziţie 

 

Filiala nr. 2 

 Gheorghe Cutasevici – 75 de 

ani de la naştere 

  

 În „Hora” cărţilor lui 

Gheorghe Cutasevici 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Igor Vieru – 90 de ani de la 

naştere 

  

 Igor Vieru – un pictor al 

sufletului neamului nostru 

Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Pictorul care a reinventat 

curcubeul 

 

Igor Vieru – un pictor mereu 

aşteptat 

Şedinţa Cenaclului 

“Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Scriitorul meu preferat din 

literatura universală 

Convorbire Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Actorului   

 Artiştii lumii – apostoli ai 

păcii 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Au pornit cu pluguşorul 

îngerii prin cer 

Crăciunul pe glob 

 

Vine Moş Crăciun 

Leru-i ler … 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Prezentare de CD-uri 

Matineu 

Serviciul Mediatecă 

 De Crăciun – cele mai 

frumoase obiceiuri şi tradiţii 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Naşterea Domnului – 

începutul luminării noastre 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Crăciunul – Naşterea 

Domnului 

Vine, vine Anul Nou! 

Expoziţie 

 

Matineu literar 

Filiala nr. 1 

 Frumoase tradiţii ale 

neamului 

Recital de colinde şi 

urături 
Filiala nr. 2 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare  
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 Marile minuni ale lumii Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Праздничные блюда Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Bambi” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Sur la route 

Les sports d’hiver 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 The weather 

On the road 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Through the eyes of 

magazines 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor Ore de lectură 

Convorbiri 

Serviciul Mediatecă 

 Spiridon Vangheli şi 

drepturile copilului 

Спиридон Вангели и права 

ребенка 

(2013 – Anul Spiridon 

Vangheli) 

Lecturi publice Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii Ore de poveste 

Vizionări de filme 

Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Este ştiinţa o ameninţare 

pentru umanitate ? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Iarna poposind în poezie Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă”  

Filiala nr. 2 

 Florile dalbe Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 

 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 4 
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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 

Tehnologii informaţionale securizate Serviciul Mediatecă 

Criterii de evaluare a resurselor 

informaţionale 

Toate serviciile Activitate cu publicul 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 



 68 

 

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, Dan Nicu. Moderator al Salonului este poeta 

Claudia Partole. 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Tradiţii de Crăciun. Balul eroilor 

dragi 

Invitaţi: membrii Salonului Ianuarie 

2. Treci, inimă, Prutul Invitaţi: Lidia Constantinescu, 

Paulina Zavtoni 

Ianuarie 

3. Cuvinte de dragoste Invitaţi: Nicolae Jelescu, Nicolae 

Rusu 

Februarie 

4. Cu gândul la Nichita Stănescu Invitaţi: Ala Menşicov, Nicolae 

Popa, Călina Trifan  

Martie 

5. De la realitate la ficţiune cu 

prozatorul Ioan Mânăscurtă 

Invitaţi: Ioan Mânăscurtă Aprilie 

6. Miracolul Cărţii în familie Invitaţi: Dumitru Matcovschi, Daria 

Radu 

Mai 

7. Cu gândul la Luceafăr Invitaţi: Ninela Caranfil, Galina 

Furdui 

Iunie 

 

8. Lecturile vacanţei Întâlniri în taberele de odihnă pentru 

elevi 

Iulie 

9. Creaţii – impresii din Vacanţa 

cea Mare 

Invitaţi: Vladimir Beşleagă, Ianoş 

Ţurcanu 

August 

10. O voce fără asemănare – Maria 

Tănase 

Invitaţi: Vlad Pohilă, Radmila 

Popovici 

Septembrie 

11. Tradiţie şi creativitate Invitaţi: elevi şi profesori de la 

Şcoala de Arte „V. Poleacov” 

Octombrie 

12. De la culoare la poezie Invitaţi: Elena Bontea, Andrei Burac Noiembrie 

13. Constantin Dragomir – poet, 

prozator şi editor 

Invitat – Constantin Dragomir Noiembrie 

14. Iarna poposind în poezie Invitaţi : Titus Ştirbu, Victor Prohin 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. Al meu nume o să-l poarte secolii 

din gură-n gură 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai Eminescu”. 

Recital de cântec şi poezie cu 

participarea elevilor de la Liceul 

„Mihail Berezovschi” din capitală.  

Ianuarie 

2. S-adun flori în şezătoare Tradiţii şi obiceiuri. Participă elevi 

de la liceele „Nicolae Iorga” şi „Gh. 

Madan”. Invitată Susana Popescu. 

Februarie 

3. Cuvântul „Mama”-i sinonim cu 

Primăvara 

Participă elevi de la Liceul „Ion 

Creangă” şi Corul „Ştefăneii” 

condus de Vlad Matcovschi. 

Martie 

4. Cine râde e om bun şi prieten bun 

la drum! 

De Ziua Umorului la taifas cu 

scriitorii umorişti Ion Diviza, Teodor 

Popovici şi Titus Ştirbu. 

Aprilie 

5. Trei culori şi-o singură iubire Ziua Drapelului de Stat al Republicii 

Moldova. 

Aprilie 

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

scriitorilor Grigore Vieru, Ion 

Vatamanu, Gheorghe Vodă, Anatol 

Codru, Aurel Scobioală, Mihail 

Garaz ş. a. 

Mai 

7.  Actualitatea adusă în scenă Dialog cu actorii de la Teatrul 

„Satiricus”. 

Mai 

8. O veche şi nouă bucurie – 

vacanţa! 

Şedinţă în deplasare, organizată în 

comun cu revista "a"MIC în una din 

taberele de odihnă ale copiilor. 

Iunie 

9. Şcoala te face mare om ! Masă rotundă cu elevi şi pedagogi. Septembrie 

10. Cărţi care ne-au legănat 

copilăria 

Discuţia cărţii „Prinţul fericit” de 

Oscar Wilde. 

Octombrie 

11. Cizmele fermecate ale 

cocostârcului 

Aureliu Busuioc – 85 de ani de la 

naştere. Participă Arcadie 

Suceveanu, Vasile Romanciuc, 

Victor Prohin.  

Octombrie 

12. Pictorul care a reinventat 

curcubeul 

Igor Vieru – 90 de ani de la naştere. 

Invitat – Roland Vieru. 

Decembrie 
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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 – Claudia Balaban, directorul Bibliotecii. 
 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Savant şi protector al mediului 

 

Protagonist: academicianul, 

chimistul, ecologul 

Gheorghe Duca 

Februarie 

2. Alexandru Rusu – un sinonim al 

generozităţii 

Protagonist: economist, om 

de afaceri, mecenat  

Mai 

3. Un distins talent al neamului Protagonist: regizorul, 

actorul, omul de cultură 

Inon Ungureanu 

Septembrie 

4.  Mihai Curagău – actor de teatru şi 

cinema 

Protagonist: actorul Mihai 

Curagău 

Noiembrie 

 

 

 

CLUBUL ,,DECELUŞ” 

 

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

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

informaţie şi a dezvolta erudiţia lor. Conducătorul Clubului – Neli Tcacenco, bibliotecar în 

serviciul Biblioteca Picilor. 

 

 

N/r Termen Temă 

1. Ianuarie Oare de ce … răsare soarele? 

2. Februarie Oare de ce … munţii au zăpezi pe culme? 

3. Martie Oare de ce … săpunul face balonaşe? 

4. Aprilie Oare de ce … vrem să cunoaştem trecutul? 

5. Mai Oare de ce … copacii au frunze? 

6. Septembrie Oare de ce … caii poartă potcoave? 

7. Octombrie Oare de ce … cămilele au cocoaşă? 

8. Noiembrie Oare de ce … în Shara este frig noaptea? 

9. Decembrie Marile minuni ale lumii 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBUL ,,ВСЕЗНАЙКА” 
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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 Знаменитые места 

2. Februarie Откуда у кита такая глотка 

3. Martie Загадки моря 

4. Aprilie Стихийные бедствия 

5. Mai Удивительные растения 

6. Septembrie История денег 

7. Octombrie Собаки – наши друзья 

8. Noiembrie Рыбы 

9. Decembrie Праздничные блюда 

 

 

SALONUL MUZICAL 
 

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

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

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

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

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

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

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

de Eugen Mamot.  

  

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Nicolae Botgros – 60 de ani Întâlnire cu muzicianul Ianuarie 

2. Constanin Rusnac – 65 de ani Întâlnire cu compozitorul Februarie 

3. Mărţişorul copiilor Recital Martie 

4. Drapelul Ţării în creaţia 

compozitorilor români 

Ziua Drapelului de Stat al Republicii 

Moldova. 

Aprilie 

5. Zlata Tcaci – 85 de ani de la 

naştere 

Medalion aniversar Mai 

6. Iulia Ţibulschi – 80 de ani de la 

naştere 

Medalion aniversar Iunie 

7. Ziua Cunoştinţelor Studierea cântecelor Septembrie 

8. Muzica în destinul omului Discuţie Octombrie 

9. Doina Aldea-Teodorovici – 55 de 

ani de la naştere 

Medalion aniversar Noiembrie 

10. Constantin Dragomir – poet, 

prozator şi editor 

Întâlnire Noiembrie 

11. Florile dalbe Colinde şi urături 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. Internet-ul poate înlocui biblioteca? 
Ianuarie 

 

2. Ce simboluri ar trebui interzise? 
Februarie 

 

3. 
Prezenţa camerelor de luat vederi în şcoli este 

justificată? 

 

Martie 

 

4. 

Copiii sunt mai bine educaţi acasă sau la 

şcoală? 

 

Aprilie 

5. 

Media de bacalaureat ar trebui să conteze la 

admiterea la facultate? 

 

Mai 

6. 

Dacă suntem mai informaţi suntem mai 

democraţi? 

 

Septembrie 

7. Religia a făcut mai mult rău sau mai mult bine? 
Octombrie 

 

8. 
Se respectă în Republica Moldova drepturile 

copiilor? 

Noiembrie 

 

9.  
Este ştiinţa o ameninţare pentru umanitate? 

 
Decembrie 
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ACTIVITATEA EDITORIALĂ 
 

 

nr. 

d/o 

Denumirea lucrării Tipul publ. Termen 

(trim.) 

Volum Lb. publ. Baza 

poligr. 

Serviciile 

responsabile 

1 Cartea. Biblioteca. 

Cititorul 

Fascicula nr. 22 

buletin metod. 

şi bibliogr. 

I 1 fasc. rom.-rus. Tipografi

e 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

2 Aniversări culturale 

2014: calendar 

publicaţie 

metodico-

bibliografică 

III 1 volum rom.- rus. Tipografi

e 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară; 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

3 Cartea pentru copii 

editată în Republica 

Moldova. 2000-2010 

index 

cumulativ 

III-IV 1 volum rom.- rus. Tipografi

e 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

4 La Creangă 

 Nr.     27 

almanah literar I 1 fasc. rom. Tipografi

e 

Redacţie şi 

secretariat –

arhivă 

5 Bibliografia cărţii pentru 

copii, anul  2012 

 

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. 57 (sem. II, 2012) 

b) fasc. 58 (sem. I, 2013) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

Xerox //-// 

7 Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XVII-a a 

Salonului Internaţional 

de Carte pentru Copii şi 

Tineret) 

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

secretariat – 

arhivă 

8 Vino cu noi în lumea 

cărţilor 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., 

rus., ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

9 Citeşte, gândeşte, 

creează… 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. 

ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

 

Seria „Scriitorii Moldovei – copiilor” 

10 Iulian Filip – 65 de ani de 

la naştere 

pliantă  I  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

 

11 Bogdan Petriceicu 

Hasdeu – 175 de ani de la 

naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

12 Nicolae Rusu – 65 de ani 

de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

13 Gheorghe Asachi – 225 

de ani de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

14 Alexei Mateevici – 125 pliantă I  rom. xerox, // - // 
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de ani de la naştere vers. el. 

15 Aurel Ciocanu – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

16 Ioan Mânăscurtă – 60 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

 

16 Nicolae Dabija – 65 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

17 Nicolae Costenco – 100 

de ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

 

 

Seria „Oamenii Moldovei mele” 

18 Victor Ciutac – 75 de ani 

de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

 

19 Valeriu Gajiu – 75 de ani 

de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

 

20 Zlata Tcaci – 85 de ani de 

la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

 

21 Iulia Ţibulschi – 80 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

 

22 Mihai Munteanu – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

 

23 Maria Tănase – 100 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

 

24 Alexandru Plămădeală – 

125 de ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

 

25 Igor Vieru – 90 de ani de 

la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

 

26 Alexei Colâbneac – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 
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PROGRAMUL  

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

 

 

Nr. 

d/r 

Temă Termen Responsabil 

1 Necesităţile de instruire ale personalului 

Bibliotecii 

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 Biblioteca în spaţiul virtual 

 

Octombrie Eugenia Bejan 

5 Rezultatele evaluării personalului de 

specialitate a Bibliotecii 

Decembrie Nadejda Ambroci 
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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. Nadejda 

Ambroci) 

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 

Lolita Caneev 

Alexei Tiosa 

5 Utilizarea instrumentelor Web 

2.0 în activitatea Bibliotecii 

Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Alexei Tiosa 

6 Utilizarea programului Excel Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Adriana Solomon 

7 Evidenţa, gestiunea şi 

organizarea colecţiilor de 

bibliotecă  

Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Lilia Tcaci 

Svetlana Lisnic 

8 Utilizarea securizată a 

computerului 

Februarie Personalul 

bibliotecii 

Eugenia Bejan 

Alexei Tiosa 

9 Utilizarea programului Power 

Point 

Martie Personalul de 

specialitate 

Lolita Caneev 

10 Activitatea cu publicul: forme 

de activităţi 

Mai 

 

Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Maria Harea 

11 Crearea unui blog Octombrie Personalul de 

activitate 

Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

12 Programarea 2014: obiective şi 

direcţii prioritare 

 

Noiembrie Şefii de 

servicii 

Claudia Balaban 

 

 

 

 

 


