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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 2015 

 

În anul 2015 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” are următoarele 

priorităţi: 

- Continuarea reconstrucţiei sediului central al Bibliotecii; 

- Implementarea sistemului integrat de informatizare a bibliotecii eBibliophil; 

- Implicarea în realizarea programelor şi proiectelor din cadrul Anului 

bibliologic 2015 – anul promovării valorilor europene şi a Programului 

Novateca; 

- Realizarea programelor de promovare a bibliotecii şi a lecturii, inclusiv a 

Programului Naţional BiblioMobilizarea Pro-Lectura (Bibliobus pentru 

copii); 

- Dezvoltarea unor servicii şi facilităţi noi pentru utilizatori; 

- Promovarea programelor de formare a culturii informaţiei; 

- Diversificarea programelor culturale oferite publicului. 

 

 

ACTIVITĂŢI DE AMPLOARE 

 

2015 - Anul Grigore Vieru 

- Expoziţii permanente Crescător de perle în cuvinte, Grigore Vieru – writer 

of all ages, Écrivain pour lecteurs de tous âges; 

- Expoziţie virtuală Eu sunt poetu-acestui neam…; 

- Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a VII-a (mai); 

- Concursul declamatorilor Şi sufletul e poezie… (mai); 

- Concursul interpreţilor de cântece pe versurile lui Grigore Vieru (mai); 

- Medalion aniversar Poet al cetăţii graiului (februarie); 

- Colocviu pentru copii, părinţi şi bunici Vieru al meu (februarie); 

- Concursul de poezie dramatizată din creaţia lui Grigore Vieru Făguraşi 

(februarie). 

 

 

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

„Viaţa şi opera lui Mark Twain” (ianuarie – iulie); 

- Concursul republican de creaţie literară Deapănă firul poveştii… (ianuarie – 

aprilie); 
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- Campania Naţională Copiii Moldovei citesc o carte, ediţia a IV-a (ianuarie – 

decembrie); 

- Programul Naţional BiblioMobilizarea Pro-Lectura (Bibliobus pentru copii) 

(ianuarie – decembrie); 

- Festivalul Zilele Creangă, triplex Chişinău - Iaşi - Târgu-Neamţ (26 

februarie – 1 martie); 

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

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIX-a (23-26 

aprilie); 

- Forumul Copiilor – laureaţilor Concursului republican de creaţie literară 

Deapănă firul poveştii… (aprilie); 

- Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a VII-a (mai); 

- Concursul Cititor-model, ediţia a X-a (mai); 

- Campania Lecturi de vacanţă (iunie–august); 

- Târgul de Carte Moldexpo 2015 (septembrie); 

- Programul de formare a culturii informaţiei Învaţă să te informezi; 

- Editarea biobibliografiilor Ion Anton (60 de ani de la naştere), Titus Jucov 

(65 de ani de la naştere); 

- Editarea seriilor de pliante bibliografice Scriitorii Moldovei – copiilor, 

Oamenii Moldovei mele; 

- Expoziţiile virtuale „Cârmuitor” al graficii de carte (Isai Cârmu – 75 de ani 

de la naştere), Sunt un copil ce ţine lumea ca un atlant în ochii săi… 

(Claudia Partole – 60 de ani de la naştere), Lecturi de vacanţă despre 

Moldova (adresată copiilor din diasporă); 

- Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2014 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2014) (martie); 

- Sesiunea de comunicări Biblioteca – spaţiu de comunicare şi educaţie 

interculturală (24 aprilie); 

- Participarea la studiul naţional Realizarea modelului strategic al Sistemului 

Naţional de Biblioteci; 

- Sondajul de opinie Serviciile bibliotecii în percepţia utilizatorilor; 

- Editarea publicaţiilor: Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic, nr. 24; 

Aniversări culturale 2016: Ghid metodic-bibliografic; Bibliografia cărţii 

pentru copii, anul 2014: Anuar; În ajutor programei de studiu: buletin 

informativ, fasc. 62, 63; La Creangă: Almanah literar, nr. 29; Carte Pentru 

Copii : Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. 
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR 

 

Scop:  

 Sporirea potenţialului informaţional al Bibliotecii prin constituirea unor 

colecţii relevante necesităţilor informaţionale, culturale şi de loisir ale 

utilizatorilor. 

 

Obiective: 

 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; 

 Organizarea şi gestionarea eficientă a colecţiilor în vederea optimizării 

accesului şi asigurării securităţii documentelor; 

 Completarea, gestionarea Depozitului legal şi a colecţiilor speciale deţinute 

de Bibliotecă. 

 

Sarcini şi acţiuni: 

 Completarea curentă şi retrospectivă 

- Completarea colecţiilor Bibliotecii cu 5000 exemplare documente prin 

achiziţia în baza mijloacelor bugetare, recepţionarea exemplarului legal, 

obţinerea de donaţii, activitatea editorială a Bibliotecii; 

- Prospectarea permanentă a pieţei editoriale (consultarea cataloagelor şi 

listelor editoriale, site-urior web ale editurilor şi librăriilor on-line, 

participarea la târguri de carte şi lansări editoriale etc.) în scopul identificării 

şi achiziţionării de noi documente, precum şi stabilirii de contacte necesare 

în activitatea de completare a colecţiilor; 

- Întocmirea documentaţiei pentru efectuarea achiziţiei de documente de la 

edituri, librării sau distribuitori de carte, perfectarea abonamentelor pentru 

publicaţiile periodice; 

- Primirea, înscrierea în registrele de evidenţă primară şi individuală, 

prelucrarea fizică biblioteconomică a documentelor achiziţionate pe 

parcursul anului în vederea introducerii lor în circuitul lecturii; 

- Monitorizarea permanentă a nevoilor de studiu şi lectură ale utilizatorilor în 

scopul corelării achiziţiilor cu necesităţile lor actuale şi viitoare; 

- Analiza cererilor neonorate, a propunerilor de achiziţie provenite de la 

utilizatori şi bibliotecari în scopul completării cât mai relevante solicitărilor; 

- Menţinerea relaţiilor directe cu producătorii specializaţi în editarea 

publicaţiilor pentru copii şi adolescenţi; 

- Amplificarea relaţiilor de colaborare cu autori, edituri, societăţi de 

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

- Asigurarea plenitudinii completării Depozitului legal al publicaţiilor pentru 

copii editate în Republica Moldova, conlucrarea cu Camera Naţională a 



 

 7 

Cărţii, editori şi autori în vederea completării curente şi retrospective a 

titlurilor care fac obiectul exemplarului legal; 

- Continuitatea în completarea unor serii valoroase 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”; 

- Completarea colecţiei de documente pentru Biblioteca mobilă. 

 

 Deselecţia şi excluderea documentelor 

 Analiza gradului de uzură a colecţiilor, depistarea documentelor uzate fizic 

şi moral, precum şi a publicaţiilor periodice cu termenul de păstrare depăşit; 

- Analiza gradului de utilizare a colecţiilor disponibile, depistarea titlurilor 

nesolicitate, care nu corespund profilului instituţiei şi a exemplarelor 

superflue pentru a fi transmise în Fondul schimb-rezervă; 

- Întocmirea actelor de excludere a documentelor uzate şi a actelor de 

transmitere în Fondul schimb-rezervă, scoaterea din evidenţa primară şi 

individuală. 

 

 Organizarea şi gestionarea colecţiilor 

- Distribuirea documentelor achiziţionate în secţiile Bibliotecii, în dependenţă 

de destinaţie, conţinut, număr de exemplare; 

- Evidenţa strictă a intrărilor/ieşirilor în ansamblu pe Bibliotecă şi în fiecare 

secţie aparte; 

- Menţinerea la zi a catalogului de gestiune (topografic); 

- Gestionarea fondului de publicaţii periodice, constituirea în volume a 

periodicelor intrate pe parcursul anului 2014; 

- Utilizarea optimală a spaţiilor destinate amplasării stocului de documente, 

verificarea corectitudinii amplasării la raft, reamplasarea periodică a 

colecţiilor în secţiile 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 

documentelor care necesită operaţiuni de recondiţionare, restaurarea lor 

etc.); 

- Verificarea generală a colecţiilor în secţiile Asistenţă de specialitate, 

coordonare şi cooperare şi Filiala nr. 1; 

- Verificări selective ale colecţiilor în cazurile stabilite de Instrucţiunea 

privind evidenţa colecţiilor. 

 

 Gestionarea Fondului schimb-rezervă 

- Completarea Fondului schimb-rezervă cu 3500 u.m., reprezentând în special 

exemplare dublete excluse din colecţiile Bibliotecii, exemplare provenite din 

donaţii şi din programul editorial al Bibliotecii; 



 

 8 

- Distribuirea donaţiilor pentru bibliotecile publice şi şcolare din republică 

(circa 4000 ex.); 

- Completarea registrului de evidenţă sumară, întocmirea actelor de predare–

primire a documentelor; 

- Analiza periodică a Fondului schimb-rezervă, depistarea şi excluderea 

titlurilor nesolicitate pe parcursul mai multor ani, care între timp şi-au 

pierdut actualitatea ori s-au uzat fizic. 

 

 

ACTIVITATEA CU PUBLICUL 
 

SCOP: 

 Diversificarea şi sporirea calităţii serviciilor, facilităţilor şi activităţilor 

oferite unui număr mai mare de utilizatori în vederea satisfacerii 

necesităţilor de lectură, infomare, studiu, formare şi loasir. 

 

OBIECTIVE: 

 Facilitarea accesului utilizatorilor la serviciile şi activităţile Bibliotecii prin 

crearea unor condiţii favorabile; 

 Diversificarea serviciilor şi activităţilor oferite utilizatorilor; 

 Promovarea lecturii de la cea mai fragedă vârstă prin proiecte, programe, 

campanii, cicluri de activităţi; 

 Formarea culturii informaţiei la copii, adolescenţi, părinţi, cadre didactice şi 

alte categorii de utilizatori prin desfăşurarea unor programe, acţiuni de 

promovare şi instruire; 

 Stimularea creativităţii utilizatorilor şi facilitarea incluziunii lor sociale prin 

organizarea diverselor activităţi. 

 

SARCINI ŞI ACŢIUNI: 

 Atragerea utilizatorilor la Bibliotecă 

- Organizarea sistematică a excursiilor în Bibliotecă pentru copiii şi 

adolescenţii din instituţiile preşcolare şi cele de învăţământ preuniversitar; 

- Participarea la şedinţele consiliilor pedagogice şi întrunirile profesionale ale 

cadrelor didactice, la adunările părinţilor în grădiniţe, şcoli şi licee; 

- Încheierea acordurilor de colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii; 

- Difuzarea informaţiei despre serviciile şi activităţile Bibliotecii prin diverse 

mijloace: afişe, semne de carte, pliante, ghiduri, mass-media, site-ul web 

(www.bncreanga.md), blog-ul (http://bibcreanga.blog.com), pagina 

Facebook (Biblioteca Creanga www.facebook.com/biblioteca.creanga), 

Twitter (BibCreanga), Slideshare (BibliotecaCreanga), YouTube 

(BibliotecaCreanga) şi alte reţele sociale; 

- Oferirea serviciilor şi activităţilor extramuros în grădiniţe, şcoli şi licee, 

centre de plasament, orfelinate, spitale, tabere de odihnă. 
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 Servicii pentru utilizatori 

- Înregistrarea a 12030 utilizatori activi, 121700 vizite ale utilizatorilor şi 

407500 servicii de împrumut şi consultare a documentelor din colecţiile 

Bibliotecii; 

- Primirea gratuită a cardului Permis de intrare; 

- Acces la catalogul Bibliotecii prin OPAC pe web; 

- Asistenţă în pregătirea temelor pentru acasă; 

- Livrarea documentelor electronice la cerere prin e-mail; 

- Utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente ale Bibliotecii; 

- Acces la Internet; 

- Acces la serviciile Bibliotecii de la distanţă prin site-ul şi blogul Bibliotecii, 

reţelele sociale, Skype, e-mail, telefon; 

- Servicii de referinţe la sediu şi on-line; 

- Acţiuni de instruire în utilizarea serviciilor Bibliotecii şi a TIC; 

- Servicii de printare, multiplicare, scanare, laminare contra cost. 

 

 Activităţi dedicate anului 2015 – Anul Grigore Vieru 

- Expoziţii permanente Crescător de perle în cuvinte, Grigore Vieru – writer 

of all ages, Écrivain pour lecteurs de tous âges; 

- Expoziţie virtuală Eu sunt poetu-acestui neam…; 

- Expoziţia complexă Recviem pentru Grigore Vieru; 

- Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a VII-a (mai); 

- Concursul declamatorilor Şi sufletul e poezie… (mai); 

- Concursul interpreţilor de cântece pe versurile lui Grigore Vieru (mai); 

- Medalion aniversar Poet al cetăţii graiului (februarie); 

- Colocviu pentru copii, părinţi şi bunici Vieru al meu (februarie); 

- Concursul de poezie dramatizată din creaţia lui Grigore Vieru Făguraşi 

(mai). 

 

 Promovarea bibliotecii, cărţii şi a lecturii 

- Programul Naţional BiblioMobilizarea Pro-Lectura (Bibliobus pentru 

copii); 

- Campania Naţională Copiii Moldovei citesc o carte, ediţia a IV-a; 

- Festivalul Zilele Creangă, triplex Chişinău – Iaşi - Târgu-Neamţ (26 

februarie – 1 martie); 

- Expoziţia complexă Ion Creangă în galeria maeştrilor literaturii 

universale; 

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIX-a 

(23-26 aprilie); 

- Ciclul de activităţi Săptămâna lecturii şi a cărţii pentru copii (1-7 

aprilie); 

- Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a VII-a (mai); 
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- Concursul Cititor-model, ediţia a X-a, în colaborare cu Fondul Copiilor 

din Moldova (mai); 

- Ziua Copiilor – Ziua Editurii „Prut Internaţional” (1 iunie); 

- Campania Lecturi de vacanţă (iunie–august); 

- Participarea la Târgul de Carte Moldexpo 2015; 

- Ciclul de activităţi Zilele Bibliotecii (noiembrie); 

- Programele de promovare a lecturii Trepte în lumea cărţilor, Cu povestea 

prin Europa, Poveşti cu morală pentru copii, Cele mai frumoase poveşti 

(ore de poveste), 10 cărţi „Must-Read” pentru adolescenţi (conferinţe ale 

cititorilor), Cărţi jubiliare – 2015 (discuţii asupra cărţilor), Открой 

новое имя, Читаем и рассуждаем, Про нашу семью (lecturi 

comentate), Vedetă în biblioteca mea (videoclipuri cu utilizatorii 

bibliotecii); 

- Cluburile de lectură English Book Club, Час книги; 

- Expoziţiile permanente Mark Twain – părintele literaturii americane, 

Mark Twain – a great American author and humorist; 

- Întâlniri cu scriitorii Gheorghe Calamanciuc, Ion Diordiev, Claudia 

Partole, Leo Bordeianu, Vitalie Filip, Iurie Colesnic, Ion Anton; 

- Diverse activităţi cu ocazia marcării aniversărilor personalităţilor: Petre 

Ispirescu – 185, Ion Iachim – 65, Valentin Roşca – 90, Anton Cehov – 

155, Grigore Vieru – 80, Gheorghe Calamanciuc – 70, Petru Cărare – 80, 

Petr Eršov – 200, Liviu Damian – 80, Hans Christian Andersen – 210, 

Petr Ceaikovski – 175, Isai Cârmu – 75, Ion Diordiev – 80, Josif Brodskij 

– 75, Niccolo Paganini – 175, Constantin Stere – 150, Claudia Partole – 

60, Antoine de Saint-Exupéry – 115, Leo Bordeianu – 60, Ion Ungureanu 

– 80, Maria Bieşu – 80, Vitalie Filip – 85, Iurie Colesnic – 60, Titus 

Bogdan Jucov – 65, Paul Goma – 80, Serghei Esenin – 120, Gianni 

Rodari – 95, Mark Twain – 180, Mihail Sadoveanu – 135, Mihail Garaz – 

85, Ştefan Neaga – 115, Ion Anton – 65, Andrei Tamazlâcaru – 75, 

Rudyard Kipling – 150 ş. a. 

 

 Promovarea cunoştinţelor şi a conceptului învăţării de-a lungul întregii 

vieţi 

- Cluburile Deceluş, Всезнайка, Traista cu sănătate, Generaţia NEXT, 

Cinemateca Picilor; 

- Clubul de limbă engleză Friendly English şi Clubul de limbă franceză Le 

français joueuse; 

- Programul de autocunoaştere şi formare personală pentru adolescenţi 

Paşaport pentru viaţă; 

- Cenaclul Conştiinţa Naţională (moderator scriitorul Constantin 

Dragomir); 

- Ciclurile de activităţi Descoperim împreună universul viu, Bunele 

maniere fac prieteni buni, Codul bunelor maniere, Читай! Узнавай! 
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Удивляйся! (convorbiri), Peste nouă mări şi nouă ţări (călătorii virtuale), 

Caleidoscop muzical (audiţii muzicale); 

- Ciclurile de activităţi Zilele Francofoniei (martie), Săptămâna 

Cunoştinţelor (octombrie); 

- Serbarea Anul Nou Chinezesc. 

 

 Promovarea culturii informaţiei 

- Programul de formare a culturii informaţiei Învaţă să te informezi; 

- Programul de formare a culturii informaţiei Tehnologii informaţionale 

securizate = Безопасные информационные технологии; 

- Campania de promovare a culturii informaţiei Împreună facem Internetul 

mai bun!; 

- Colocviul Resurse digitale pentru viitor. 

 

 Facilitarea creativităţii, comunicării şi socializării utilizatorilor 

- Concursul republican de creaţie literară Deapănă firul poveştii… 

(ianuarie – aprilie); 

- Forumul Copiilor – laureaţi ai Concursului republican de creaţie literară 

Deapănă firul poveştii… (aprilie); 

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

- Salonul literar-artistic La Creangă (moderator scriitoarea Claudia 

Partole); 

- Salonul Muzical (moderator muzicianul Eugen Mamot); 

- Clubul de lucru manual MeşteRICH; 

- Clubul Cartoon Cinema; 

- Ciclul de ringuri intelectuale Adolescentul în lumea incluzivă; 

- Dezbateri Exterior frumos sau caracter frumos?, Imaginaţia este mai 

importantă decât cunoştinţele acumulate?. 

 

 

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 infodocumentar. 

 

Obiective: 

 Gestionarea sistemului de cataloage al Bibliotecii; 

 Controlul bibliografic al repertoriului naţional de publicaţii pentru copii; 

 Promovarea colecţiilor Bibliotecii, popularizarea celor mai bune surse şi 

resurse informaţionale destinate copiilor şi îndrumătorilor de lectură; 

 Elaborarea publicaţiilor bibliografice şi informaţionale în format tipărit şi 

digital; 
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 Prestarea serviciilor de referinţe şi de informare; 

 Instruirea beneficiarilor în domeniul culturii informaţiei. 

 

Sarcini şi acţiuni: 

 Catalogarea în regim automatizat şi tradiţional 

- Implementarea în continuare a programului informatizat de bibliotecă 

eBibliophil; 

- Completarea Catalogului electronic cu circa 2000 înregistrări pentru titlurile 

noi de cărţi, seriale, documente electronice şi audiovizuale achiziţionate pe 

parcursul anului; 

- Cercetarea analitică a publicaţiilor periodice nou intrate în colecţie şi 

înregistrarea în Catalogul electronic a articolelor de interes pentru utilizatorii 

Bibliotecii (circa 3000 de înregistrări); 

- Redactarea Catalogului electronic, corectarea, în mod automat sau manual, a 

greşelilor sau carenţelor depistate în rezultatul conversiei din sistemul Tinlib 

în sistemul eBibliophil, modificarea localizării şi a altor elemente de 

identificare a documentelor incluse în baza de date; 

- Intensificarea procesului de catalogare retrospectivă în regim automatizat 

pentru asigurarea funcţionalităţii Modulului Circulaţie; 

- Completarea Catalogului alfabetic general cu înregistrări ale titlurilor nou 

intrate în colecţie, intercalarea fişelor; 

- Modificarea datelor pe fişe pentru titlurile existente în colecţie, la care se 

achiziţionează sau se exclud exemplare. 

 

 Actualizarea bazei de date bibliografice „Ion Creangă” (proiect realizat în 

colaborare de către BNC „Ion Creangă” şi BJ „G.T. Kirileanu” Neamţ) 

- Completarea cu noi înregistrări ale operelor lui Ion Creangă şi publicaţiilor 

despre viaţa şi activitatea scriitorului editate în Republica Moldova şi alte 

ţări, intrate în colecţia Bibliotecii; 

- Consultarea bazelor de date ale altor biblioteci, surselor de date 

biobibliografice în mediul virtual, în scopul identificării şi înregistrării de 

noi documente referitoare la viaţa şi creaţia scriitorului; 

- Redactarea înregistrărilor existente. 

 

 Elaborarea publicaţiilor bibliografice şi informative 

- Buletinul informativ anual Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2014 (va 

include publicaţiile pentru copii şi adolescenţi editate în Republica Moldova 

pe parcursul anului 2014); 

- Buletinul informativ semestrial În ajutor programei de studiu (Bibliografie 

selectivă pentru lectura extraşcolară a elevilor din clasele a IV-XII-a), fasc. 

62 (publicaţiile întrate în colecţiile Bibliotecii în sem. I, 2015), fasc. 63 

(publicaţiile întrate în colecţiile Bibliotecii în sem. II, 2015); 
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- Anuarul metodico-bibliografic Aniversări culturale – 2016 (include liste 

bibliografice şi informaţii cu caracter metodic referitoare la datele 

memorabile şi personalităţile jubiliare ale anului); 

- Biobibliografia Ion Anton (60 de ani de la naştere); 

- Biobibliografia Titus Jucov (65 de ani de la naştere); 

- Pliante biobibliografice pentru elevii din ciclul gimnazial, în format tipărit şi 

digital: 

 seria Scriitorii Moldovei – copiilor: 

- Nicolae Esinencu – 75 de ani de la naştere 

- Gheorghe Calamanciuc – 70 de ani de la naştere 

- Liviu Damian – 80 de ani de la naştere 

- Constantin Stere – 150 de ani de la naştere 

- Claudia Partole – 60 de ani de la naştere 

 seria Oamenii Moldovei mele: 

- Ion Ciocanu – 75 de ani de la naştere 

- Nicolae Matcaş – 75 de ani de la naştere 

- Nicolae Corlăteanu – 100 de ani de la naştere 

- Isai Cârmu – 75 de ani de la naştere 

- Constantin Constantinov – 100 de ani de la naştere 

- Andrei Tamazlâcaru – 75 de ani de la naştere 

 

 Actualizarea bibliografiilor în format digital: 

- Webiobibliografiile Grigore Vieru (80 de ani de la naştere), Claudia Partole 

(60 de ani de la naştere), Spiridon Vangheli, Arcadie Suceveanu, Vasile 

Romanciuc; 

- Listele bibliografice pe site-ul Bibliotecii Vino cu noi în lumea cărţilor, 

Citeşte, gândeşte, creează, Pentru îndrumătorii de lectură. 

 

 Organizarea activităţilor de informare bibliografică şi documentară 

- Zile de informare pentru elevi şi cadre didactice (în cadrul Săptămânii 

Cunoştinţelor); 

- Ziua bibliografiei (în cadrul Zilelor Bibliotecii); 

- Expoziţia permanentă Mark Twain - părintele literaturii americane 

(literatura recomandată pentru Concursul „La izvoarele înţeleciunii”, ediţia a 

XXV-a) – în toate secţiile Activitate cu publicul; 

- Expoziţia complexă Ion Creangă în galeria maeştrilor literaturii universale 

(în cadrul Zilelor Creangă: triplex Chişinău – Iaşi – Târgu-Neamţ, ediţia a 

V-a); 

- Expoziţia complexă Recviem pentru Grigore Vieru (în cadrul Festivalului 

Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a VII-a); 

- Expoziţia virtuală Eu sunt poetu-acestui neam... (Grigore Vieru – 80 de ani 

de la naştere) – pe site-ul web al Bibliotecii – actualizare; 

- Expoziţia virtuală „Cârmuitor” al graficii de carte (Isai Cârmu – 75 de ani 

de la naştere) – pe site-ul web al Bibliotecii; 
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- Expoziţia virtuală Sunt un copil ce ţine lumea ca un atlant în ochii săi... 

(Claudia Partole – 60 de ani de la naştere) – pe site-ul web al Bibliotecii; 

- Expoziţia virtuală adresată copiilor din diasporă Lecturi de vacanţă despre 

Moldova (mai 2015) – pe site-ul web al Bibliotecii; 

- Expoziţii, reviste bibliografice, prezentări de site-uri şi documente 

electronice şi alte activităţi cu caracter informativ în toate secţiile Activitate 

cu publicul (Anexa 2); 

- Prestarea serviciilor de referinţe în regim cerere-ofertă; 

- Realizarea programelor de cultura informaţiei Învaţă să te informezi, 

Tehnologii informaţionale securizate (ore de cultura informaţiei, cursuri de 

iniţiere în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi alte acţiuni de instruire 

pentru copii şi îndrumătorii de lectură). 

 

 

ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ, 

COORDONARE ŞI COOPERARE 

 

Scop: 

Perfecţionarea şi modernizarea activităţii bibliotecare cu copiii în republică 

prin activităţi de coordonare metodologică şi îndrumare profesională. 

 

Obiective: 

 Realizarea funcţiei de centru biblioteconomic naţional în domeniul 

organizării lecturii publice a copiilor şi adolescenţilor; 

 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 educaţia copiilor; 

 Realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale de promovare a 

bibliotecii, lecturii şi cărţii pentru copii. 

 

Sarcini şi acţiuni: 

 Dezvoltare în biblioteconomie 

- Activitatea 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, grupuri de lucru 

etc.); 

- Participarea la elaborarea / modificarea documentelor legislative şi de 

reglementare a activităţii în domeniu (proiecte de legi, strategii, 

regulamente, ghiduri, documente normative etc.); 
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- Susţinerea programelor şi proiectelor de dezvoltare în domeniu (Programul 

de modernizare a bibliotecilor publice Novateca; Anul 2015 – Anul 

promovării valorilor europene). 

 

 Asistenţă de specialitate 

- Prestarea serviciilor de consultanţă pentru bibliotecari, îndrumători de 

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

diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru copii, îndrumarea lecturii 

copiilor, realizarea proiectelor şi acţiunilor de promovare a lecturii etc.; 

- Oferirea consultanţei şi îndrumării profesionale în cadrul seminarelor, 

întrunirilor metodice ale bibliotecarilor din bibliotecile publice şi şcolare din 

republică, deplasărilor în teritoriu (la solicitare); 

- Gestionarea Bibliotecii de specialitate (completarea cu publicaţii seriale şi 

monografice de specialitate, catalogarea curentă şi retrospectivă în regim 

automatizat, împrumutul de documente, promovarea prin intermediul „poştei 

circulare”, prezentărilor de noi achiziţii, listelor tematice etc.). 

 

 Comunicare şi formare profesională 

- Organizarea întrunirilor profesionale cu participarea specialiştilor din 

bibliotecile publice şi de învăţământ din Republica Moldova şi alte ţări: 

 Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2014 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2014) (martie); 

 Sesiunea de comunicări Biblioteca – spaţiu de comunicare şi educaţie 

interculturală (în cadrul ediţiei a XIX-a a Salonului Internaţional de 

Carte pentru Copii şi Tineret, 24 aprilie 2015); 

- Participarea cu comunicări în cadrul unor întruniri de specialitate organizate 

la nivel naţional (Anul Bibliologic 2014, Conferinţele zonale cu genericul 

Probleme şi tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor publice, Conferinţa 

anuală ABRM, Reuniunea 2015 a CODIBIP Moldova ş.a.); 

- Participarea, în calitate de formatori, la cursurile de formare continuă a 

bibliotecarilor în cadrul Centrului de Formare Continuă al USM şi la 

acţiunile de perfecţionare profesională în cadrul Centrului Naţional de 

Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari; 

- Dezvoltarea profesională a personalului de specialitate al Bibliotecii prin: 

 instruirea formală în cadrul cursurilor de formare continuă şi 

perfecţionare profesională organizate de Centrul de Formare Continuă al 

USM şi alte structuri abilitate cu această activitate; 

 instruirea neformală în cadrul Şcolii de perfecţionare a angajaţilor 

Bibliotecii, Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru 

Bibliotecari, acţiunilor de instruire profesională organizate în alte 

biblioteci (seminare, conferinţe, sesiuni de comunicări, ateliere etc.); 

 instruirea informală (autoinstruirea la locul de muncă, consultarea 

literaturii de specialitate, mentoring etc.); 
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- Comunicarea profesionala prin intermediul paginii web a Bibliotecii 

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

în Slideshare http://www.slideshare.net/BibliotecaCreanga şi reţelele sociale 

(http://www.facebook.com/biblioteca.creanga, şi 

https://twitter.com/BibCreanga). 

 

 Elaborarea publicaţiilor de specialitate 

- Buletinul metodic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fascicula 24 (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 2014, materiale în sprijinul activităţii 

practice a bibliotecarilor); 

- Anuarul metodico-bibliografic Aniversări culturale – 2016 (va 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). 

 

 Studii şi sondaje 

- Participare la studiul naţional Realizarea modelului strategic al Sistemului 

Naţional de Biblioteci; 

- Sinteza Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova în anul 

2014 realizată în baza rapoartelor statistice şi textuale din teritoriu; 

- Sondajul de opinie Serviciile bibliotecii în percepţia utilizatorilor; 

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

satisfacere a necesităţilor de informare ale utilizatorilor Bibliotecii. 

 

 Activităţi de promovare a lecturii şi cărţii pentru copii 

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIX-a (23-26 

aprilie); 

- Campania Naţională Copiii Moldovei citesc o carte, ediţia a IV-a (ianuarie-

decembrie); 

- Programul de promovare a lecturii BiblioMobilizarea Pro-Lectură – 

deplasări cu Bibliobusul în diverse localităţi ale republicii, întâlniri cu 

scriitorii, prezentări de carte, lecturi publice, concursuri, lecţii de cultura 

informaţiei etc. (pe parcursul anului); 

- Concursul literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXV-a „Viaţa şi opera 

lui Mark Twain”, care va întruni elevi din clasele a VI-VIII-a din Republica 

Moldova şi România (ianuarie-iulie); 

- Concursul republican de creaţie literară Deapănă firul poveştii... pentru 

elevii din clasele a IV-VII-a (decembrie 2014 - aprilie 2015), care va finaliza 

cu un Forum al premianţilor concursului în cadrul Salonului Internaţional de 

Carte pentru Copii şi Tineret; 

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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- Concursul pentru titlul Cititor-model, ediţia a X-a, în colaborare cu Fondul 

Copiilor din Moldova (ianuarie-iunie); 

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

în colaborare cu Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei publice 

Teleradio-Moldova, Suplimentul literar al revistei „a”MIC” (pe parcursul 

anului); 

- Susţinerea activităţii Secţiei Naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii 

pentru Copii şi Tineret (IBBY), implicarea activă în realizarea unor acţiuni 

iniţiate de IBBY la nivel naţional şi internaţional. 

 

 

AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE 

 

SCOP: 

Eficientizarea activităţii bibliotecarilor, ridicarea calităţii şi diversificarea 

serviciilor oferite utilizatorilor prin aplicarea tehnologiilor informaţionale şi 

de comunicare moderne. 

 

OBIECTIVE: 

 Optimizarea activităţii Bibliotecii prin utilizarea unui sistem integrat de 

informatizare; 

 Asigurarea funcţionalităţii echipamentelor utilizate în Bibliotecă; 

 Aplicarea instrumentelor Web 2.0 în vederea dezvoltării unor servicii noi 

pentru utilizatorii Bibliotecii; 

 Ridicarea nivelului de cunoştinţe în utilizarea TIC a personalului Bibliotecii. 

 

SARCINI ŞI ACŢIUNI: 

- Punerea în aplicarea a modulelor sistemului eBibliophil (Circulaţie, 

Catalogare, Rapoarte etc.); 

- Asigurarea accesului la catalogul Bibliotecii prin web de pe site-ul 

instituţiei; 

- Asigurarea funcţionalităţii calculatoarelor şi a altor echipamente din reţeaua 

informatizată; 

- Procurarea echipamentelor noi pentru reţeaua locală informatizată; 

- Elaborarea proiectului unei structuri noi a reţelei informatizate locale; 

- Asigurarea accesului la Internet; 

- Întreţinerea blog-ului (http://bibcreanga.blog.com) şi a conturilor Bibliotecii 

pe reţelele sociale (Facebook, Twitter, Slideshare, YouTube etc.); 

- Organizarea acţiunilor de instruire a personalului în vederea utilizării 

sistemului eBibliophil, a Internet-ului şi a altor tehnologii; 

- Alfabetizarea digitală a utilizatorilor Bibliotecii. 

 

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. Secţia Activitate cu copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 ani 

(Biblioteca Picilor) 

2100 21000 71400 

2. Secţia Activitate cu copii de 11-16 

ani 

3300 33000 112200 

3. Secţia Carte străină 1500 15000 51000 

4. Secţia Mediatecă 1450 14500 45000 

5. Filiala nr. 1 1500 15000 51000 

6. Filiala nr. 2 2100 21000 71400  

7. Secţia 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 

(Biblioteca 

Picilor) 

11-16 

ani 

Carte 

străină 

Mediatecă Filiala 

nr. 1 

Filiala 

nr. 2 

Toate 

secţiile 

Total 

1 Excursii 15 28 5 15 2 4  69 

2 Excursii virtuale  3      3 

3 Zile ale uşilor deschise       3 3 

4 Expoziţii complexe  3 1  1   5 

5 Expoziţii de documente 34 56 21 24 42 57  234 

6 Reviste bibliografice 17 31 4  10 23  85 

7 Reviste ale presei  6 1     7 

8 Reviste bibliografice a 

site-urilor web, a CD-

urilor 

   5    5 

9 Lansări de carte 5 6 3  1 3  18 

10 Discuţii asupra cărţii  3 1  10 5  19 

11 Lecturi comentate 5 57 2 14 4 7  89 

12 Lecturi publice    7    7 

13 Călătorii literare     2 1  3 

14 Călătorii virtuale  1  9 1   11 

15 Ore de poveste 19  3 14 6   42 

16 Ore de poezie   2 1 2 4  9 

17 Ore literar-muzicale    5 1   6 

18 Ore cognitive    3    3 

19 Lecţii de ecologie     3   3 

20 Lecţii de cultură a 

informaţiei „Învaţă să 

te informezi” 

10 22  12  25  69 

21 Audieri, vizionări 10 7 13 45 2   77 

22 Matinee literare    1 4 1  6 

23 Scenete 3       3 

24 Jocuri interactive    2    2 

25 Medalioane literare, 

muzicale, portrete de 

creaţie, portrete în timp 

 4 2 2  1  9 

26 Serate intelectual-

cognitive 

 1      1 

27 Şezători literare      1  1 

28 Convorbiri tematice în 

grup 

10 71 1 24 8 23  137 

29 Discuţii    3    3 

30 Concursuri şi victorine 2 5 2 5 2 12  28 

31 Concursuri de desene   1 1 4   6 

32 Întâlniri cu 

personalităţi 

5  2  3 5  15 

33 Dezbateri  2      2 

34 Ringuri intelectuale  2  2    4 

35 Mese rotunde     3   3 

36 Colocvii    1    1 

37 Conferinţe ale 

cititorilor 

 3  3    6 

38 Seminare  8      8 

39 Serie de videoclipuri    1    1 

40 Ziua informaţiei   1     1 

41 Salonul literar-artistic      11  11 
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„La Creangă”  

42 Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

     10  10 

43 Salonul Muzical      10  10 

44 Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

     11  11 

45 Ciclul „Codul bunelor 

maniere” 

     9  9 

46 Ciclul „Cele mai 

frumoase poveşti” 

     6  6 

47 Ciclul „Cărţi jubiliare 

2015” 

     15  15 

48 Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

    10   10 

49 Clubul de limbă 

engleză „Friendly 

English” 

  22     22 

50 Clubul de limbă 

franceză „Le français 

joueuse” 

  21     21 

51 English Book Club   16     16 

52 Clubul „Deceluş” 9       9 

53 Clubul „Всезнайка” 9       9 

54 Cinemateca Picilor 9       9 

55 Clubul „MeşteRICH”    24    24 

56 Clubul „Traista cu 

sănătate” 

   7    7 

57 Clubul „Generaţia 

NEXT” 

    9   9 

58 Clubul de lectură „Час 

книги” 

    8   8 

59 Colocviul „Vieru al 

meu” 

      1 1 

60 Salonul Internaţional 

de Carte pentru Copii 

şi Tineret 

      1 1 

61 Concursul literar 

republican „La 

izvoarele înţelepciunii” 

      1 1 

62 Concursul republican 

„Deapănă firul 

poveştii…” 

      1 1 

63 Forumul Copiilor – 

laureaţilor Concursului 

„Deapănă firul 

poveştii…” 

      1 1 

64 Concursul „Cititor – 

model” 

      1 1 

65 Campania Naţională 

„Copiii Moldovei 

citesc o carte” 

      2 2 

66 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro 

Lectura” 

      24 24 

67 Concursul de poezie 

dramatizată din creaţia 

lui Grigore Vieru 

„Făguraşi” 

      1 1 

68 Festivalul „Zilele 

Creangă” 

      1 1 

69 Concursul 

declamatorilor „Şi 

      1 1 
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sufletul e poezie…” 

70 Concursul interpreţilor 

de cântece pe versurile 

lui Grigore Vieru 

      1 1 

71 Festivalul „Grigore 

Vieru” 

      1 1 

72 Târgul de Carte 

Moldexpo 2015 

      1 1 

73 Acţiuni de voluntariat    1   1 1 

 TOTAL 162 319 124 230 138 244  1259 
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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    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain - părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Petre Ispirescu – 185 de ani 

de la naştere 
  

 Ispirescu şi farmecul  

basmelor sale 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Ispirescu – împăratul 

basmelor 

Expoziţie 

Oră de poveste din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa” 

Secţia Mediatecă 

 Culegător de basme 

populare româneşti 

Petre Ispirescu „Sarea în 

bucate” 

Expoziţie 

 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr 1 

 Un împărat al basmelor 

 

Petre Ispirescu „Sarea în 

bucate” 

Sarea din poveşti 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Discuţie asupra cărţii 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 
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 Revista „Dacia Literară” – 

175 de ani de la publicare 
  

 Foaie pentru minte, inimă şi 

literatură 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ion Iachim – 65 de ani de la 

naştere 
  

 Ion Iachim „Lecţii, lecţii” Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Ion Iachim – un urmaş al lui 

Ion Creangă 

Ion Iachim „Amintirile 

piţigoiului Zbanţ” 

Expoziţie 

 

Oră de poveste 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Jakob Grimm – 230 de ani 

de la naştere 

  

 Fraţii care au proiectat 

căsuţa din turtă dulce 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Grimm’s Fairy Tales Expoziţie Secţia Carte străină 

 Fraţii Grimm şi poveştile 

lor nemuritoare 

 

Братья Гримм в жизни и 

мультипликации: Сериал 

„Simsala Grimm” 

Сказки братьев Гримм 

Expoziţie 

Oră de poveste din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa” 

Vizionare de film în 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Victorină în Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Valentin Roşca – 90 de ani 

de la naştere 

  

 Valentin Roşca „O sută de 

ochi” (1 - vecinii noştri) 

Oră cognitivă Secţia Mediatecă 

 Nicolae Esinencu – 75 de 

ani de la naştere 

  

 Nicolae Esinencu – blazonul 

conştiinţei de neam 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

  Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

  Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 

 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai 

Eminescu” 

  

 Eminescu – pururi tânăr Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Chipul lui Eminescu în 

viziunea artiştilor plastici 

Expoziţie 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 



 

 24 

O mare şi frumoasă 

prietenie (Eminescu – 

Creangă) 

Şi a fost odată ... Eminescu 

(Primul film documentar 

despre Mihai Eminescu, a. 

1914) 

Convorbire 

 

 

Vizionare de film 

 Mihai Eminescu pour 

l’éternité 

Expoziţie 

 
Secţia Carte străină 

 Eminescu - legenda 

sufletului românesc 

Imaginea lui Mihai 

Eminescu în artă 

Poezia lui Eminescu în 

viziunea copiilor 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Concurs de desene 

Secţia Mediatecă 

 Mai aproape de Eminescu 

Tu mi-ai deschis a ochilor 

lumine 

Expoziţie 

Medalion literar 

Filiala nr. 1 

 Venim la Eminescu 

 

 

De dor de Eminescu 

 

Eminescu-i tot ce-avem mai 

sfânt 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Convorbire 

Recital de poezie 

Filiala nr. 2 

 Ziua Naţională a Culturii   

 Cultura - modalitate de 

integrare a tinerilor în 

societate 

Masă rotundă Filiala nr. 1 

 Cultura este arta înălţată la 

un set de credinţe 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Cunoaşte personalităţile 

culturii naţionale 

Concurs online Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

cooperare şi 

coordonare 

 Alexandr Griboedov – 220 

de ani de la naştere 

  

 Писатель одной книги 

„Горе от ума” — вершина 

русской драматургии и 

поэзии 

Expoziţie 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 
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 Evghenij Nosov - 90 de ani 

de la naştere 

  

 Краски родной земли Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Представитель 

„деревенской прозы” 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ion Ciocanu – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Ion Ciocanu – străjer al 

cuvântului scris şi rostit 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ion Ciocanu – crainic al 

vieţii cuvântului inspirat 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Pavel Goia – 75 de ani de la 

naştere 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 

  

 Мечты девочки Анны 

 

Уроки Холокоста 

Excursii virtuale în 

Muzeul Annei Frank 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Din dureroasa lecţie a 

Holocaustului învăţăm 

toleranţa 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Anton Cehov – 155 de ani 

de la naştere 

  

 Тонкий знаток души 

человеческой 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Уроки добросердечия 
Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Вздох чистого, истинно 

человеческого сердца 

Medalion aniversar Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Общепризнанный классик 

мировой литературы 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Lansarea Campaniei 

Naţionale „Copiii Moldovei 

citesc o carte – 2015”, 

ediţia a IV-a 

Campanie Naţională 

de promovare a 

lecturii 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Anul Nou Chinezesc Activitate organizată 

în colaborare cu 

Ambasada Chinei în 

Republica Moldova 

Filiala nr. 2 
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 Valeria Corsac „Paznicul 

nopţii” 

Михаил Пляцковский 

„Какая бывает зима” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Obiceiuri şi tradiţii de Anul 

Nou 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Природа и ее дары Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Atelierul lui Moş Crăciun” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Emoţiile ne conduc şi ne 

modelează comportamentul 

de zi cu zi 

Ce este inteligenţa emoţiona- 

lă? (IE); EQ şi IQ 

Autoreglarea sau cum să ne 

dirijăm şi să ne controlăm 

emoţiile 

Seminare din 

Programul de 

autocunoaştere şi 

formare personală 

pentru adolescenţi 

„Paşaport pentru 

viaţă” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Aşa a apărut lumea 

Primele fiinţe vii 
Convorbire din Ciclul 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cartea de vizită a omului – 

Politeţea 
Convorbire din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ян Экхольм „Тутта 

Карлссон Первая и 

единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и 

другие” 

Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся!” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Анатолий Алексин „Про 

нашу семью”, „Поздний 

ребёнок”, „Раздел 

имущества” 

Вадим Фролов „Что к 

чему…”, „Невероятно 

насыщенная жизнь” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 René Guillot „Crin – 

Blanc” 

Oră de poveste Secţia Carte străină 

 Wintertime 

Winter sports 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 
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 La nourriture Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 La maison de Mickey 

 

Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Roma, Italia Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Мир со всех сторон Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Criza lecturii la adolescenţi 

şi audiobook-urile ca soluţie 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Costache Negruzzi 

„Alexandru Lăpuşneanu” - 

175 de ani de la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Cum arată şi cum se poartă 

un om manierat 

Convorbire din Ciclul  

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Colinde şi cântece despre 

sărbătorile de iarnă 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobusul 

pentru copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

FEBRUARIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Grigore Vieru – poetul 

acestui neam 
Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Vieru al meu Colocviu  

pentru copii,  

părinţi şi  

bunici 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 
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 Concurs de poezie 

dramatizată din creaţia lui 

Grigore Vieru „Făguraşi” 

Concurs de 

dramatizări 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Om de 

Excepţie şi Mare Poet 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Grigore Vieru - un suflet  

veşnic de copil 
Oră de poezie Secţia Carte străină 

 Poetul deşteptării noastre Oră de poezie Secţia Mediatecă 

 Poetul fructuos, mereu 

sensibil la freamătul inimii 

şi la zbuciumul timpului 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Poet al cetăţii graiului Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Medalion aniversar 

Filiala nr. 2 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Les écrivains du mondes des 

enfants  

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

  

 Resurse digitale pentru 

viitor 

Colocviu în cadrul 

Campaniei 

„Împreună facem 

Internetul mai bun!” 

Secţia Mediatecă 

 Un Internet mai sigur 

pentru copii! 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Gheorghe Calamanciuc – 70 

de ani de la naştere 

  

 Mă numesc POEZIE Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

 Gheorghe Calamanciuc 

topindu-şi sufletul şi spiritu-

n cuvinte 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ion Diviza – 60 de ani de la 

naştere 

  

 În lumea muzelor Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Boris Pasternak – 125 de ani 

de la naştere 
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 Я плачу, я слёз не 

стыжусь и не прячу, хотя 

от стыда за страну свою 

плачу 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Petru Cărare – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Sub „umbrela” poeziei lui 

Petru Cărare 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Parodistul nostru numărul 

unu: Petru Cărare 

Petru Cărare, descendent 

din gluma şi pătărania 

populară 

Expoziţie 

 

Medalion literar 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Sunt şi vesel, sunt şi trist 

 

Petru Cărare „Am sădit şi 

eu un pom” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 Vsevolod Garšin – 160 de 

ani de la naştere 

  

 Большой мастер 

социально-

психологического рассказа 

Всеволод Гаршин 

„Лягушка-

путешественница” 

Expoziţie 

 

 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Titu Maiorescu – 175 de ani 

de la naştere 

  

 Titu Maiorescu – filozof şi 

teoretician al culturii 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

   Filiala nr. 1 

 Îndrumătorul literar – Titu 

Maiorescu 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

  

 Din istoria limbilor Expoziţie 

Convorbire 
Filiala nr. 2 

 Maria Iliuţ – 60 de ani de la 

naştere 

  

 „Din Suceava-n Rădăuţi şi 

mai sus de Cernăuţi” - 

muzică populară 

interpretată de Maria Iliuţ 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Dragostei şi a   
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Bunăvoinţei – Dragobete 

 Ziua dragostei şi a 

bunăvoinţei – Dragobete 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Dragobete Convorbire Secţia Carte străină 

 Regina vieţii, Dragostea 

Două inimi gemene: 

dragoste pentru o viaţă 

Expoziţie 

Discuţie 

Secţia Mediatecă 

 Tradiţii şi obiceiuri de 

Dragobete 
Discuţie Filiala nr. 1 

 Dragobete – Sărbătoarea 

tinereţii şi a dragostei 

Concurs de 

„dedicaţii” 

Filiala nr. 2 

 Valentin Vilinciuc – 90 de  

ani de la naştere  

  

 Valentin Vilinciuc – 90 de  

ani de la naştere 

Şedinţa Salonului 

Muzical 
Filiala nr. 2 

 Cântece patriotice, cântece 

pentru copii, romanţe de 

Valentin Vilinciuc 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

 

 Всеволод Гаршин 

„Лягушка- 

путешественница” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 De ce „Dragobete”? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Пираты – морские разбой- 

ники древности 
Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Jules Verne „O călătorie  

spre centrul pământului” 
Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Exterior frumos sau 

caracter frumos? 

Dezbateri Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 10 cărţi Must-Read despre 

dragoste 

Conferinţă a 

cititorilor în 

Programul de 

promovare a lecturii 

„10 cărţi Must-Read 

pentru adolescenţi” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Conştiinţa de sine 

Ce înseamnă a fi conştient de 

sentimentele proprii şi cât  

suntem de pricepuţi în a avea 

conştiinţă de sine 

 

Motivaţia 

Care sunt forţele ce stimulea- 

ză şi direcţionează 

comportamentul nostru 

Seminare din 

Programul de 

autocunoaştere şi 

formare personală 

pentru adolescenţi 

„Paşaport pentru 

viaţă” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Viaţa preistorică Convorbiri din Ciclul Secţia Activitate cu 



 

 31 

Cum a apărut omul 

Lumea fascinantă a  

Animalelor 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

copii de 11-16 ani 

 Bunele maniere fără termen  

de valabilitate 

Copil manierat, adult stilat 

Bunele maniere acasă 

Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ян Экхольм „Тутта 

Карлссон Первая и 

единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и 

другие” 

Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся!” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Анатолий Алексин „Про 

нашу семью”, „Поздний 

ребёнок”, „Раздел 

имущества” 

Вадим Фролов „Что к 

чему…”, „Невероятно 

насыщенная жизнь” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Valentine’s Day 

What time is it? 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Le jardin 

Les sentiments 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Lewis Carroll „Alice’s  

Adventures in Wonderland” 

(150 de ani de la publicare) 

Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Valentin Roşca „O sută de 

ochi”(2 - păsări exotice) 

Oră cognitivă Secţia Mediatecă 

 Mozart şi curcubeul muzical Oră muzicală din 

Ciclul „Caleidoscop 

muzical” 

Secţia Mediatecă 

 Светлана и Николай 

Пономарев „Фото на 

развалинах” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Открой 

новое имя!” 

Secţia Mediatecă 

 Berlin, Germania Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 
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  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Этот волшебный мир Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Integrarea tinerilor 

seropozitivi în societate 
Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Wilhelm Hauff „Povestea 

lui Muck cel Mic” 
Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Mark Twain „Aventurile lui 

Hucklebery Finn” (The 

Adventures of Huckleberry 

Finn) - 130 de ani de la 

publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Salutul – mod de 

comunicare cu oamenii 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Întâlnire cu muzica 

Neamului 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobusul 

pentru copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

26 februarie – 1 

martie 

Festivalul „Zilele 

Creangă”, ediţia a V-a 

Program triplex 

Chişinău – Iaşi – 

Tîrgu-Neamţ 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

MARTIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 
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 Ziua Mărţişorului   

 Mărţişorul – simbol, 

tradiţii, legende 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Mărţişoare literare de ziua 

mamei 
Medalion literar Filiala nr. 1 

 Mărţişor – simbol etern al 

tinereţii 

Cel mai original mărţişor 

O, vino primăvară! 

Expoziţie de 

mărţişoare 

Recital de poezie 

Filiala nr. 2 

 Zilele Creangă în Biblioteca 

Naţională pentru Copii ,,Ion 

Creangă” 

Ciclu de activităţi  

 Creangă – minunea noastră  

cu drag nume 

 

„Cireşele mătuşii Mărioara” 

„Moş Chiorpec ciubotarul” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Vizionare film 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Miss Smărăndiţa – 2015, ed. 

a XIV-a 

 

Universul fabulos al 

marelui povestitor Ion 

Creangă 

Călători prin lumea marelui 

humuleştean 

Romanul viu al copilăriei 

noastre 

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Creangă donne le feu vert a 

l’eternite 

The wonderful stories of Ion 

Creangă 

Voyage par le pays des 

contes du Creangă 

Expoziţie 

Oră de lectură 

Victorină 

Secţia Carte străină 

 Eternul povestitor Ion 

Creangă 

Citind din „Amintirile” lui 

Creangă...” 

 

 

 

Ion Creangă pe ecranul 

cinematografic 

Expoziţie 

 

Concurs de video- 

clipuri cu cititorii 

Bibliotecii citind 

expresiv din 

„Amintirile din 

copilărie” de Ion 

Creangă 

Ciclu de vizionări 

filme 

Secţia Mediatecă 

 Ion Creangă pe unda 

nemuririi 
Expoziţie 

 

Filiala nr. 1 
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Punguţa cu poveşti a 

bunicului din Humuleşti 

Ion Creangă - bunicul 

tuturor copiilor 

„Amintiri din copilărie” 

Oră de poveste 

 

Medalion literar 

Audiţie, vizionare de 

film 

 Coboară eroii lui Creangă 

spre noi, glumeţi şi tot atât 

de vii 

Ghici povestea (Din creaţia 

lui Ion Creangă) 

Creangă ne-a poftit la 

şezătoare 

Pe paginile poveştilor lui 

Ion Creangă 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Victorină 

 

Şezătoare literar-

artistică 

Concurs de desene 

Filiala nr. 2 

 Petr Eršov – 200 de ani de 

la naştere 

  

 За горами, за лесами… Convorbire din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Великий сказочник мира 

Петр Ершов „Конек-

горбунок” 

Expoziţie 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Femeii   

 Femeia – Simbolul sublim 

pe Terra 

Femeia este simbolul 

Bunăvoinţei şi al Frumuseţii 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Sărut femeie mâna ta 

Dulcea mea măicuţă 

Expoziţie 

Recital de poezii 

Filiala nr. 2 

 Liviu Damian – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Liviu Damian, fulger în 

floare 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Focul din verbul lui Liviu 

Damian 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Sunt poetul vostru uneori, 

Alteori – poetul ploii de pe 

trepte 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ion Krasnopolski – 70 de 

ani de la naştere 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  
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 Univers francofon Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 File din literatura franceză 

Une promenade dans 

quelques pays francophones 

Expoziţie 

Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 

 La vie sur la Francophonie 

Festivalul Caşcavalului 
Expoziţie 

Acţiune în colaborare 

cu Liceul român-

francez „Gh. Asachi” 

Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 

Tineret 

  

 Teatrul – un mesaj al 

sufletului 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Teatrul – poezia ce se 

desprinde din carte şi 

devine omenească 

Întâlnire cu actori ai 

Teatrului Republican 

de Păpuşi „Licurici” 

Filiala nr. 2 

 Johann Sebastian Bach – 

330 de ani de la naştere 
  

 Opera compozitorului 

german Johann Sebastian 

Bach 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Călin Gruia – 100 de ani de 

la naştere 
  

 Călin Gruia „Izvorul 

fermecat” 
Lecturi comentate Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Poeziei   

 Poezia – vorbă năzdrăvană Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Poezia - scară spre cer Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Nu există nici o altă artă 

fără poezie 
Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Poezia – muzica limbii Recital de poezii Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Apei   

 Apa – lacrimă a adâncului Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Apă şi energie Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Apa – sursă pentru viaţă Convorbire Filiala nr. 2 

 Valeria Corsac „Apă vie” 

Алла Потапова „Кто  

больше любит маму?”  

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Mărţişorul şi Primăvara Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Вода на планете Земля Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 
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 „Şmecheri de oraş” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Empatia – „antena” 

noastră socială 

Emoţiile pot juca un rol  

important în influenţarea  

modului în care comunicăm 

Abilităţile sociale – o  

componentă impotantă a IE 

Seminare din 

Programul de 

autocunoaştere şi 

formare personală 

pentru adolescenţi 

„Paşaport pentru 

viaţă” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Podoaba naturii –  

Pădurea 

O călătorie în lumea  

plantelor 

Cele mai ciudate flori de pe 

pământ 

Convorbiri, vizionare 

de film din Ciclul 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Bunele maniere la şcoală 

Bunele maniere la joacă 

Bunele maniere în ospeţie 

Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ян Экхольм „Тутта 

Карлссон Первая и 

единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и 

другие” 

Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся!” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Анатолий Алексин „Про 

нашу семью”, „Поздний 

ребёнок”, „Раздел 

имущества” 

Вадим Фролов „Что к 

чему…”, „Невероятно 

насыщенная жизнь” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Spring Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Le petit déjeuner 

A mon avis 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Lewis Carroll „Alice’s  

Adventures in Wonderland” 

(150 de ani de la publicare) 

Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Valentin Roşca „O sută de 

ochi”(3 - Triluri 

Oră cognitivă Secţia Mediatecă 
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primăvăratice) 

 Edouard de Laboulaye 

„Prinţesa şi tăietorul de 

lemne” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa”  

Secţia Mediatecă 

 Геннадий Киселев 

„Кулисы или … 

Посторонним вход 

разрешен!” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Открой 

новое имя!” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Мир природы Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Traficul de fiinţe umane Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Oscar Wilde „Prinţul 

fericit” 
Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Lewis Carroll „Alice în 

Ţara Minunilor” (Alices 

Adventures in Wonderland) 

- 150 de ani de la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Arta conversaţiei Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Eu sunt actor pe scena 

Vieţii... 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobusul 

pentru copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

APRILIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru    

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 
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literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Ziua Umorului   

 Râsul - muzica vieţii Expoziţie Filiala nr. 1 

 Zâmbiţi, vă rog! 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Cel mai haios şi inteligent 

banc 

„Întâmplări cu Păcală şi 

Tândală” 

Concurs 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 2 

1-7  Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 Cartea – lumina sufletului 

 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Copilăria – vremea 

sunetului de clopoţel 

Cărţi glorificate de timp 

(Cărţi jubiliare în anul 2015) 

Bibliotecarul: zâmbet şi 

suflet 

Imaginaţia este mai 

importantă decât 

cunoştinţele acumulate? 

Lectura – calea spre 

ţărmurile artei 

Expoziţie complexă 

 

Expoziţie  

Expoziţie 

 

Dezbatere 

 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cărţi de excepţie din colecţia  

literaturii universale  

Hans Christian.Andersen 

„The Wild Swans” 

Expoziţie 

 

Şedinţa Clubului 

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 La mulţi ani, CARTE! Expoziţia cărţilor 

jubiliare ale anului 

2015 

Secţia Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 Să ştii mai multe, să fii mai 

bun 

Carte frumoasă cinste cui 

te-a scris 

Completarea unui jurnal de 

cititor 

Victorină literară 

 

Medalion literar 

Concurs pentru Cel 

mai bun cititor al 

Filialei Nr.1 

Filiala nr. 1 

 Cartea – spirit etern al 

vremurilor 

Cartea – cea mai perfectă 

creaţie a omului 

Cartea-i far în larg de mare, 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Filiala nr. 2 
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Când e timpul furtunos 

Mark Twain „Aventurile lui 

Hucklebery Finn” 

Convorbire 

 

Lecturi comentate 

 Hans Christian Andersen – 

210 ani de la naştere 

  

 Poveştile celebrului danez Lecturi literare 

Victorină 
Biblioteca Picilor 

 Împreună cu Andersen prin 

lumea basmelor 

 

 

Уроки великого 

сказочника 

Expoziţie 

Oră de poveste din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Împreună cu Andersen în 

lumea basmelor 

Hans Christian Andersen 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Păsărilor 

  

 Păsările – „doctorii” 

mediului 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 International Migratory 

Bird Day 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Păsările - cele mai 

desăvârşite dintre toate 

fiinţele zburătoare 

Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Prietenii noştri înaripaţi 

Pasărea Măiastră 

Expoziţie 

Concurs de desene 
Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Sănătăţii   

 Fii cu ochii pe sănătate  Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cel mai important lucru în 

viaţă - sănătatea 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Sănătatea – darul cel mai 

frumos şi mai bogat al 

naturii 

Întâlnire cu un medic Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Rromilor 

  

 Toate naţiunile sunt de o 

potrivă 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Aviaţiei şi 

Cosmonauticii 

  

 Zbor printre stele cu 

PitiClick 

Joc interactiv Secţia Mediatecă 
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 Космос и связь с другими 

мирами 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Culturii 

  

 Cultura este arta înălţată la 

un set de credinţe 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Locurilor 

Istorice 

  

 Păstrarea monumentelor 

istorice – o datorie sfântă 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ascuţişul sabiei nu a ridicat 

nici un monument 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Suzana Popescu – 65 de ani 

de la naştere 

  

 Cântecele strămoşilor, 

reînviate de interpreta de 

muzică populară Suzana 

Popescu 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Planetei Pământ 

  

 Pământul – titan bătrân Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Cum aş dori să fie planeta 

Pământ mâine 
Concurs de desene Filiala nr. 2 

 Ziua Bibliotecarului   

 Slujitori în paradisul cărţii Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Bibliotecarul: promotor al 

valorilor general-umane 

Cartea, taina pe care o 

descoperi citind 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Bibliotecarul – permanenţă 

în viaţa cărţilor 

Masă rotundă Filiala nr. 1 

 Biblioteca – Centru al 

Universului Cunoştinţelor 

Bibliotecarul - călăuza 

utilizatorului 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova 

  

 Drapelul de Stat – un 

simbol al suveranităţii şi 

independenţei ţării 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Tricolorul – parte a 

sufletului neamului nostru 

Expoziţie Filiala nr. 1 
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 Culorile destinului nostru 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Drapelului Republicii 

Moldova 

Nu poate fi un om liber, 

dacă ţara lui nu este 

independentă 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Dansului 
  

 Dansul – muzica mişcării Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Взгляни на Голгофский 

Крест 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Paştele – Lumina Învierii 

Cântece Pascale 

Expoziţie 

Oră muzicală din 

Ciclul „Caleidoscop 

muzical” 

Secţia Mediatecă 

 Hristos a înviat! Expoziţie Filiala nr. 2 

 „Ласточка и воробей” 

Leon Magdan „Floarea 

Paştelui”(legendă) 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Paştele – Sărbătoarea 

sărbătorilor 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Христос Воскрес Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Legenda ouălor roşii şi 

alte povestiri” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Îmbunătăţirea propriei IE Seminar din 

Programul de 

autocunoaştere şi 

formare personală 

pentru adolescenţi 

„Paşaport pentru 

viaţă” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Din viaţa insectelor Convorbire din Ciclul 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Bunele maniere în diverse  

situaţii deosebite 

Reguli de comportament în 

Internet sau eticheta online 

Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ян Экхольм „Тутта 

Карлссон Первая и 

единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 
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другие” 

Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся!” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Анатолий Алексин „Про 

нашу семью”, „Поздний 

ребёнок”, „Раздел 

имущества” 

Вадим Фролов „Что к 

чему…”, „Невероятно 

насыщенная жизнь” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Easter Şedinţa Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Les sports Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Mark Twain „The  

Adventures of Huckleberry  

Finn” 

Audiţie audio book Secţia Carte străină 

 Наталия Волкова „На 

белом листочке” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Открой 

новое имя!” 

Secţia Mediatecă 

 Barcelona, Spania Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Lewis Carroll „Alice în 

Ţara Minunilor” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Мир людей и событий Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Anii de liceu: nevoia de 

ghidare şi responsabilizare 

Şedinţa Clubului 

,,Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Mihail Sadoveanu 

„Baltagul”  - 85 de ani de 

la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Bunele maniere la masă Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 
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 Natura - izvor de inspiraţie Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

23-26 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XIX-a 

Expoziţii 

Lansări de carte 

Ateliere 

Sesiuni de 

comunicări 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Forumul Copiilor – laureaţi 

ai Concursului republican 

„Deapănă firul poveştii…” 

În cadrul Salonului 

Internaţional de Carte 

pentru Copii şi 

Tineret 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

MAI    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Solidarităţii Oamenilor 

Muncii 

  

 Munca este victorie Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Dante Alighieri – 750 de ani 

de la naştere 
  

 Inegalabilul poet al Italiei – 

Dante Alighieri 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Inegalabilul poet al Italiei Expoziţie Filiala nr. 1 

 Dante Alighieri „Divina 

comedie” 
Lecturi comentate Filiala nr. 2 
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 Petr Ceaikovski – 175 de 

ani de la naştere 
  

 Mereu actualul Ceaikovski Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ceaikovski şi dansul notelor 

de argint 

Oră muzicală din 

Ciclul „Caleidoscop 

muzical” 

Secţia Mediatecă 

 Simfonii, concerte, opere, 

balete de compozitorul rus 

Piotr Ilici Ceaikovski 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Lucian Blaga – 120 de ani 

de la naştere 
  

 Poetul sufletului - Lucian 

Blaga 
Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Eu cu lumina mea sporesc a 

lumii taină 

Mă simt un picur de 

dumnezeire pe pământ 

Lucian Blaga „Ivanca” 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 Ziua Europei   

 Les jours de l’Europe - les 

jours des l’amitié 
Expoziţie  Secţia Carte străină 

 O uniune de succes 

Simbolurile Europei 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Integrare europeană pentru 

tine 
Discuţie Filiala nr. 1 

 Bătrânul continent - Europa Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei 

  

 Calea Victoriei 

Никто не забыт, ничто 

не забыто 

Expoziţie 

Întâlnire cu veteranii 

de război 

Filiala nr. 1 

 Alphonse Daudet – 175 de 

ani de la naştere 
  

 Alphonse Daudet – la coeur  

des romans 

Alphonse Daudet – scriitor 

celebru 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Secţia Carte străină 

 Alphonse Daudet „Piciul” Lecturi comentate Filiala nr. 2 

 Nicolae Corlăteanu – 100 de 

ani de la naştere 
  

 In memoriam Nicolae 

Corlăteanu, academician, 

profesor universitar, 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 
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apărător al Limbii Române 

 Isai Cârmu – 75 de ani de la 

naştere 
  

 Cărţi citite de culorile lui 

Isai Cârmu 

Pe aripile visului: Isai 

Cârmu 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ziua Internaţională a 

Familiei 
  

 Familia – mica noastră 

Patrie 

Aurelian Silvestru „Părinţii” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Familia - comoara copilului 

Arborele vieţii 
Expoziţie 

Serată intelectual-

cognitivă 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Familie sănătoasă - 

societate sănătoasă 

Familia - mediu nonviolent 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Familia mea Convorbire 

Concurs de desene 

Filiala nr. 2 

 Petre Teodorovici – 65 de 

ani de la naştere 

  

 Muzică uşoară a 

compozitorului şi 

interpretului Petre 

Teodorovici 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Sportului   

 Sportul - o componentă 

importantă pentru un stil de 

viaţă ordonat 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

  

 Cele mai „gustoase” muzee 

din lume 

Prezentare de site-uri 

web 

Secţia Mediatecă 

 Muzeele – legătură între 

generaţii şi culturile lumii 

Călătorie virtuală Filiala nr. 1 

 Muzeul – arsenalul cel mai 

puternic al unui popor 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ion Diordiev – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Un destin trăit cu umor Întâlnire cu scriitorul Biblioteca Picilor 

 Ion Diordiev şi frumoasele Întâlnire cu scriitorul Filiala nr. 2 
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sale poveşti 

 Ziua Mondială a Diversităţii 

Culturale pentru Dialog şi 

Dezvoltare 

  

 Societatea multiculturală – 

mit sau realitate? 

Ring intelectual 

din Ciclul 

„Adolescentul în 

societatea incluzivă” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Tudor Arghezi – 135 de ani 

de la naştere 

  

 Etalonul de aur al poeziei 

româneşti 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Tudor Arghezi – un clasic al 

viitorului 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Iosif Brodskij – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Читая Бродского Concurs de 

videoclipuri 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Niccolo Paganini – 175 de 

ani de la naştere 

  

 Niccolo Paganini – 175 de 

ani de la naştere 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Lucrările compozitorului şi 

violonistului italian Niccolo 

Paganini 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

 

 Ziua Mondială împotriva 

Fumatului 

  

 Fumatul ucide! Convorbire Biblioteca Picilor 

12 Concursul declamatorilor 

„Şi sufletul e poezie...”, 

dedicat lui Grigore Vieru 

Concurs în cadrul 

Festivalului 

Internaţional de 

Poezie „Grigore 

Vieru” 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

14 Concursul interpreţilor de 

cântece pe versurile lui 

Grigore Vieru 

Concurs în cadrul 

Festivalului 

Internaţional de 

Poezie „Grigore 

Vieru” 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul  

16 Faza republicană a Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 
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Concursului literar 

 ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXV-a, 

„Mark Twain” 

coordonare şi 

cooperare  

19-22 Festivalul Internaţional de 

Poezie „Grigore Vieru”, 

ediţia a VII-a 

Duplex Chişinău-Iaşi Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Братья Гримм „Старый 

дед и внучек” 

Valeria Corsac „Fără drept 

la viaţă” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Familia –punctul meu de  

Sprijin 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 В кругу семьи рождается 

душа 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Insula misterioasă” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 10 cărţi Must-Read în 

vacanţă 
Conferinţă a 

cititorilor în 

Programul de 

promovare a lecturii 

„10 cărţi Must-Read 

pentru adolescenţi” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Gânduri celebre de la  

Octavian Paler, Jorge Louis 

Borges, Institutul francez  

pentru anxietate şi stres  

din Paris 

Seminar din 

Programul de 

autocunoaştere şi 

formare personală 

pentru adolescenţi 

„Paşaport pentru 

viaţă” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ян Экхольм „Тутта 

Карлссон Первая и 

единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и 

другие” 

Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Анатолий Алексин „Про 

нашу семью”, „Поздний 

ребёнок”, „Раздел 

имущества” 

Вадим Фролов „Что к 

чему…”, „Невероятно 

насыщенная жизнь” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 



 

 48 

 The reviews –a source of  

information for us 

Revista presei Secţia Carte străină 

 Human body 

Hobbies 

Vacation 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 L’univers 

Les légumes et les fruits 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Hector Malot „En famille” 

 
Audiţie audio book Secţia Carte străină 

 Эдуард Веркин „Друг 

апрель” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Открой 

новое имя!” 

Secţia Mediatecă 

 Londra, Marea Britanie Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Ion Creangă „Soacra cu 

trei nurori” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 О писателях Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Prevenirea şi eliminarea 

violenţei asupra copiilor 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Fraţii Grimm „Scufiţa 

roşie” 
Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Hans Christian Andersen 

„Basme povestite pentru 

copii” [Eventyr, for talte for 

born] - 180 de ani de la 

publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Comportamentul civilizat în 

viaţa de zi cu zi 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Gânduri pentru nemurirea 

lor… 
Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional Program de Toate secţiile 
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„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Activitate cu 

publicul 

IUNIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru    

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

1 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

  

 Ziua Copiilor – Ziua 

Editurii „Prut 

Internaţional” 

Ziua editurii Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Copilăria este carte, şcoală,  

 joc 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Aici trăieşte COPILĂRIA Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Vivat copilărie! Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Sur la grande terre des 

enfants 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 O Lume Minunată! 

Copilul este adevărata 

bogăţie! 

Expoziţie 

Discuţie 

Filiala nr. 1 

 Cântece despre copilărie 

 

Copilăria este inima tuturor 

vârstelor 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

X-a 

Concurs Toate Secţiile 

activitate cu 

publicul 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Mes livres pour l’été Expoziţie Secţia Carte străină 
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 Constantin Stere – 150 de 

ani de la naştere 

  

 Un om ales al Basarabiei – 

Constantin Stere 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Filiala nr. 2 

 Protagonist de dramă 

basarabeană 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Anatol Ciocanu – 75 de ani 

de la naştere 

  

 Anotimpurile poeziei lui 

Anatol Ciocanu 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială a Mediului   

 Natura – mama vieţii Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Să fim prieteni cu natura 

Stăpânim natura prin a ne 

supune ei 

Expoziţie 

Convorbire 
Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Gândeşte – Mănâncă - 

Salvează  

Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională 

împotriva Exploatării prin 

Muncă a Copiilor 

  

 Ce este munca copilului? Convorbire Biblioteca Picilor 

 Combaterea muncii 

copilului prin extinderea 

protecţiei sociale 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Claudia Partole – 60 de ani 

de la naştere 

  

 Născută pentru a fi Cuvânt Întâlnire cu 

scriitoarea 
Biblioteca Picilor 

 Cea mai aşteptată întâlnire 

cu Claudia Partole 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Claudia Partole, Violeta  

Diordiev „The Flower of  

Love” 

Întâlnire cu  

autoarea şi  

ilustratoarea cărţii 

Secţia Carte străină 

 Cuvintele vrăjite din 

poeziile Claudiei Partole 

Cea mai aşteptată întâlnire 

cu Claudia Partole 

Oră de poezie 

 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Filiala nr. 1 

 Vă invit „La Creangă” Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Poeta cu predilecţia Expoziţie  
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sentimentului – Claudia 

Partole 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

 Ziua Suveranităţii 

Republicii Moldova 

  

 Ziua Suveranităţii 

Republicii Moldova 

Convorbire Secţia Mediatecă 

 Antoine de Saint-Exupéry –  

115 ani de la naştere 
  

 Călător prin spaţii astrale Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Antoine de Saint- Exupery: 

eroul aviator şi Micul Prinţ 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Un om cu gândire creatoare  

şi deschisă 

Antoine de Saint-Exupery  

„Micul Prinţ” 

Expoziţie 

 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Un om cu gândire creatoare  

şi deschisă 
Expoziţie Filiala nr. 2 

 Anca Todirică „Povestea  

melcului rătăcitor” 

Фридрих Рейнгольд  

Крейцвальд „Человек с  

добрым сердцем” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Human body 

At the mountains  

At the seaside 

At the zoo 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 En voyage  

La nourriture 

Au zoo 

Au bord de la mer 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Antoine de Saint-Exupéry 

„The Little Prince” 

Şedinţa Clubului 

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Каждый человек – свой 

мир 

Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 La revedere şcoală! Bine-ai 

venit, vacanţă!” 
Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Alecu Russo „Cântarea 

României”, poem - 165 de 

ani de la publicare 

Jules Verne „Insula 

misterioasă” [L’ile 

mysterieuse] - 140 de ani de 

Discuţii asupra 

cărţilor din Ciclul 

„Cărţi jubiliare – 

2015” 

Filiala nr. 2 
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la publicare 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

IULIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

5 Faza finală a Concursului 

literar ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXV-a, 

„Mark Twain” 

Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

 Ziua Comemorării lui 

Ştefan cel Mare şi Sfânt 
  

 Ştefan cel Mare – părintele  

unui Neam Întreg 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ştefan cel Mare – simbol al 

independenţei, dreptăţii şi 

înţelepciunii politice 

Domnia lui Ştefan cel Mare 

– cea mai frumoasă epopee 

din istoria neamului nostru 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Sfântul voievod Ştefan cel 

Mare 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Ştefan cel Mare – 

personalitate legendară a 

tuturor timpurilor 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Cavalerul Creştinătăţii 

Ştefan cel Mare şi Sfânt - 

apărător al Porţii 

Expoziţie 

Vizionare de film 

Filiala nr. 1 
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Creştinătăţii 

 Ştefane, Măria Ta, 

Tu la Putna nu mai sta ... 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Constantin Constantinov – 

100 de ani de la naştere 

  

 Un autograf de la 

Constantin Constantinov 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Vizionare de film 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Filiala nr. 2 

 Leo Bordeianu – 60 de ani 

de la naştere 

  

 Leo Bordeianu între tradiţie 

şi inovaţie 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Leo Bordeianu, poet şi 

publicist 

Întâlnire cu scriitorul Secţia Carte străină 

 Leo Bordeianu - exponent al 

intelectualităţii creştine 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Iuliu Raţiu – 85 de ani de la 

naştere 

  

 Iuliu Raţiu – cunoscător al 

sufletului copilului 
Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială a Şahului   

 Şahul este viaţă Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Şahul este piatra de 

încercare a inteligenţei 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova 

  

 Constituţia  - un privilegiu 

al tuturor 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Constituţia dă dreptul la 

fericire 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Principesa Natalia Dadiani – 

150 de ani de la naştere 

  

 Cea care a schimbat soarta 

multor femei 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Jules Verne - entre la 

fantaisie et la realité 

Jules Verne „Insula  

misterioasă” 

(140 de ani de la publicare) 

Expoziţie 

 

Discuţie asupra cărţii 

Secţia Carte străină 

 Ion Creangă „The Tale of 

Harap Alb” 

Oră de poveste Secţia Carte străină 

 J.R. R. Tolkien „Riddles in Şedinţa Clubului  Secţia Carte străină 
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the Dark” „Cartoon Cinema” 

 Cinemateca verii Ciclu de vizionări de 

filme 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Liviu Rebreanu „Ion”  - 95 

de ani de la publicare 

Miron Costin „Letopiseţul 

Ţării Moldovei…” - 340 de 

ani de la publicare 

Discuţii asupra 

cărţilor din Ciclul 

„Cărţi jubiliare – 

2015” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

AUGUST    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Ion Ungureanu – 80 de ani 

de la naştere 

  

 Ion Ungureanu – un corifeu 

al culturii naţionale 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Un distins talent al 

neamului 

Convorbire 

Vizionare de film 

Filiala nr. 2 

 Maria Bieşu – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Maria Bieşu – Primadona 

Operei Naţionale 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Arii din operele interpretate 

de soprana cu o voce 
Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

Filiala nr. 2 
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neobişnuită Maria Bieşu 

Tu, ce din mila sfântului, 

regină eşti a cântecului 

muzicale” 

Expoziţie 

 Vitalie Filip – 85 de ani de 

la naştere 

  

 Om în toate şi oricând Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Vitalie Filip – domnitor în 

Licuricia 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Iurie Colesnic – 60 de ani de 

la naştere 

  

 Iurie Colesnic, poet şi 

istoric literar român 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Un om al cărţii - Iurie 

Colesnic 

Cercetător al valorilor 

literare şi culturale 

basarabene 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu scriitorul 

Filiala nr. 1 

 Cu Iurie Colesnic dincolo 

de literă 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Tineretului 

  

 Să investim în sănătatea 

tinerilor 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Radij Pogodin – 90 de ani 

de la naştere 

  

 Писатель детей и 

стариков 

О веселых людях Радия 

Погодина 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Vasile Alecsandri – 125 de 

ani de la trecerea în 

eternitate 

  

 Poet al doinelor şi 

lăcrămioarelor 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Creator al teatrului 

românesc şi al literaturii 

dramatice 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Vasile Alecsandri - 

personalitate marcantă a 

Moldovei 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Alexandr Grin – 135 de ani 

de la naştere 

  

 Мир созданный Грином, не Revistă bibliografică Filiala nr. 1 
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уступающий Средиземью 

Толкиена 

 Lumea fermecată a  

personajelor din  

Mumin-troll 

Concurs de desene Secţia Carte străină 

 „Piciul şi Karlsson care 

trăieşte pe acoperiş” 

Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Am primit o carte nouă Expoziţie Filiala nr. 1 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Herbert George Wells 

„Maşina timpului” [The 

Time Machine: An 

Invention] - 180 de ani de la 

publicare 

Ştefan Augustin Doinaş 

„Mistreţul cu colţi de 

argint”, baladă - 70 de ani 

de la publicare 

Discuţii asupra 

cărţilor din Ciclul 

„Cărţi jubiliare – 

2015” 

Filiala nr. 2 

 Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Independenţei” 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea română” 

Ciclu de activităţi  

 Independenţa – o valoare  

care trebuie ocrotită în  

fiecare zi  

Limbă preasfântă, mereu 

neînfrântă 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 Independenţa şi 

Suveranitatea – o voinţă a 

oricărui popor 

Neamul meu e tot ce se 

cuprinde între Tiparniţe, 

Altare şi Cetăţi 

Limba mamei – leagănul 

copilăriei 

Limba română este Patria 

mea 

Aşa am fi vorbit 

(Cărţi din anii 30 ai sec. XX 

din RASSM) 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

 

 

Medalion muzical-

literar 

Expoziţie complexă 

 

Expoziţie 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Un pays, un maison, une 

langue 

Expoziţie 

 

Secţia Carte străină 
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Preafrumoasa noastră 

Limbă 

Recital de poezie 

 Mi-e limba eternă 

sărbătoare 

7 minuni ale Moldovei 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web şi CD-uri 

Secţia Mediatecă 

 Unitate şi sfinţenie: Patria – 

Memoria – Limba 

Moldova din imaginea mea  

Limba – cartea înţelepciunii 

noastre 

Un şirag de piatră rară ... 

Expoziţie 

 

Concurs de desene 

Expoziţie 

Oră literar-muzicală 

Filiala nr. 1 

 Limba noastră cea Română 

 

 

Am o ţară, un neam, o casă 

Limba română – cartea 

înţelepciunii noastre 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Expoziţie 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Vorbesc corect – gândesc 

corect 

Concurs-maraton Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

SEPTEMBRIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Cunoştinţele – flacăra 

viitorului 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 La cloche sonne de nouveau 

Comunicarea este esenţa 
Expoziţie 

Ziua Informaţiei 

Secţia Carte străină 
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cunoaşterii 

 Ziua Cunoştinţelor Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Armatei Naţionale   

 Armata Naţională – garant 

al asigurării stabilităţii 
Convorbire Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

  

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Strămoşii mei nu erau 

analfabeţi 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială de Prevenire 

a Suicidului 

  

 Suicidul nu este niciodată o 

soluţie 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Viaţa merită să fie trăită! Discuţie Secţia Mediatecă 

 Agatha Christie – 125 de ani 

de la naştere 
  

 The best writer of detective  

novel – Agata Christie 
Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 Agatha Christie – un destin 

marcat de sute de mistere 
Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Păcii   

 Pacea are chip de floare Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Pacea, capodopera raţiunii  Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Pacea – câmpul unde creşte 

şi se coace fericirea 

Concurs de desene 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Poeme despre pace Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

 

 Ziua Limbilor Europene   

 Limbile moderne – comori 

europene 

Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Secţia Mediatecă 

 Comunicare fără hotare Expoziţie Filiala nr. 1 

  Convorbire Filiala nr. 2 

 Titus Bogdan Jucov – 65 de 

ani de la naştere 
  

 Mereu în lumea Copilăriei Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cu Titus Jucov în ţara 

păpuşilor 

Convorbire Filiala nr. 2 
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 Ziua Internaţională a 

Dreptului de a Şti 

  

 Este dreptul Tău să Afli şi 

să Ştii   

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Gabriel Poenaru „Bătrânul 

soldat” 

А. Якимовичь 

„Завистливый богач” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 De ce avem nevoie de 

odihnă? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Зерно и хлеб Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „A sosit toamna!” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Planeta albastră sau  

Briza mării 

Lumea misterioasă  

subacvatică 

Lecturi comentate, 

convorbire şi 

vizionare de film din 

Ciclul „Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ţinuta şi comportamentul în 

timpul mesei 

Câteva reguli generale în  

Arta de a mânca 

Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Descoperim Portugalia 

A Letter by Christopher 

Columbus 

Expoziţie 

Oră de lectură 
Secţia Carte străină 

 What’s your name? 

The magic of numbers 

The World of colours 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Bonjur 

Les nombres 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Ирина Дегтярева 

„Цветущий репейник” 

Lecturi comentate din  

Ciclul „Открой 

новое имя!” 

Secţia Mediatecă 

 Amsterdam, Olanda Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Astrid Lindgren „Pippi 

Şoseţica” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

Filiala nr. 1 
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morală pentru copii” 

 Мир молодого мудреца Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Imunitatea parlamentară ar 

trebui eliminată? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 E. T. A. Hoffman 

„Spărgătorul de nuci şi 

Regele Şoarecilor” 

Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Astrid Lindgren „Piciul şi 

Karlsson care trăieşte pe 

acoperiş” [Lilebror och 

Karlsson pa taket] - 60 de 

ani de la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Comportamentul civilizat în 

timpul jocului 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Târgul de Carte Moldexpo 

2015 
Lansări de carte 

Lecturi publice 

Ateliere 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

OCTOMBRIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Muzicii 
  

 Muzica – limba comună a 

omenirii 

Beethoven şi furtuna de 

sunete 

Expoziţie 

 

Oră muzicală din 

Ciclul „Caleidoscop 

muzical”  

Secţia Mediatecă 
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 Despre muzică şi muzicanţi Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Muzicii 
Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Oamenilor în Etate 
  

 Cinsteşte pe cei bătrâni,  

căci vei ajunge şi tu bătrân 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Scumpilor Bunei Matineu Filiala nr. 2 

 Paul Goma – 80 de ani de la 

naştere 

  

 Paul Goma - un Soljeniţân 

român 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Clopotul memoriei 

basarabene 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Serghei Esenin – 120 de ani 

de la naştere 

  

 Я сердцем никогда не лгу Convorbire din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Поэт Русской души Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Animalelor 

  

 Cuvântul celor care nu 

cuvântă 

Expoziţie 

Convorbire 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Din lumea celor care nu 

cuvântă 
Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Animale pe cale de 

dispariţie 

Animale drăgălaşe, isteţe şi 

poznaşe 

Expoziţie 

Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

 

 

 Ion Druţă „Balada celor 

cinci motănaşi” 
Expoziţie 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a 

Pedagogului 
  

 Profesorii – aştrii luminoşi 

ai universului şcolar 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Îndrumătorii de carte Expoziţie Filiala nr. 1 

 Scumpa mea învăţătoare Concurs de eseuri Filiala nr. 2 

 Olga Ciolacu - 65 de ani de 

la naştere  

  

 Stea pe cerul muzicii 

româneşti – Olga Ciolacu 

Expoziţie Secţia Mediatecă 



 

 62 

 Cântecele interpretate de 

Artista Emerită a Republicii 

Moldova Olga Ciolacu 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Ivan Bunin – 145 de ani de 

la naştere 

  

 Птенец разоренного 

гнезда 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Gianni Rodari – 95 de ani 

de la naştere 

  

 Итальянский волшебник Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Vrăjitorul din Roma 

 

Волшебник из Рима 

Oră de poveste din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Cel mai important autor 

pentru copii al secolului XX 

din Italia 

Gianni Rodari „Aventurile 

lui Cepelică” 

Expoziţie 

 

 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Gianni Rodari „Aventurile 

lui Cippolino” 

Lecturi comentate Filiala nr. 2 

 Valentina Rusu-Ciobanu  – 

95 de ani de la naştere 

  

 Sublima poezie a pictorului 

Valentina Rusu-Ciobanu 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ziua Internaţională a 

Internet-ului 

  

 Succes cu Internet Discuţie Secţia Mediatecă 

 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi  

 Cartea – simbol al 

cunoaşterii 

Обычная школа – 

особенные дети 

Expoziţie complexă 

 

Ring intelectual 

din Ciclul 

„Adolescentul în 

societatea incluzivă” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Suport pentru intelect Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Les bibliothèques temples 

du savoir 

Expoziţie complexă Secţia Carte străină 

 Bibliografia – ghid în 

selectarea surselor 

Expoziţie 

 
Filiala nr. 1 
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informaţionale 

Pe paginile enciclopediilor 

Vocile vii ale scriitorilor 

(scriitori remarcabili ai 

anului 2015) 

 

Convorbire 

Revistă bibliografică 

 „Felix poneiul” (366 

poveşti minunate) 

Хелена Бехлерова 

„Капустный лист” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Animalele şi lumea lor 

tainică 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Кто они такие братья 

наши меньшие? 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Tippi în Africa” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Munţii noştri aur poartă 

Natura se dezlănţuie 

Spectacol şi tragedie 

Un mediu curat, o viaţă  

sănătoasă 

Convorbiri şi 

vizionare de film din 

Ciclul „Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Câteva reguli privind modul  

de a mânca civilizat 

Tonul conversaţiei,  

Adresarea 

Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Анне – Катрине Вестли 

„Папа, мама, восемь 

детей и грузовик”, „Папа, 

мама, бабушка и восемь 

детей в лесу” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся!” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Валерий Алексеев 

„Прекрасная 

второгодница” 

Радий Погодин 

„Кирпичные острова” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 L’ambition et l’idee de  

sacrifice dans  

les poèmes épiques 

Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 My family 

At home 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 La chambre 

A l’école 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele English Secţia Carte străină 
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Book Club 

 „Aventurile lui Ceapolino” Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Jules Verne „Un capitaine 

de quinze ans” 

Audiţie audio book Secţia Carte străină 

 Тамара Михеева 

„Юркины бумеранги” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Открой 

новое имя!” 

Secţia Mediatecă 

 New York, SUA Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 

 Tehnologii informaţionale 

securizate 

Безопасные 

информационные 

технологии 

Program de formare a 

culturii informaţiei 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Книга в нашем доме Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Familia – mediu 

fundamental de protecţie şi 

dezvoltare a copilului 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Charles Perrault 

„Frumoasa din Pădurea 

adormită” 

Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Astrid Lindgren „Pipi 

Şoseţica” [Pippi 

Langstrump] - 70 de ani de 

la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Bunele maniere la şcoală Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Poeme cromatice pentru 

oraşul meu iubit 
Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

NOIEMBRIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   
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 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Mark Twain şi aventura 

copilăriei 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Mark Twain – arta ironiei 

fine 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Mark Twain: invitaţie la 

aventură 

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Mark Twain - rege al 

umorului 

Mark Twain „Aventurile lui 

Tom Sawyer” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Călătorie literară 

Filiala nr. 2 

 Mihail Sadoveanu – 135 de 

ani de la naştere 

  

 Mihail Sadoveanu 

„Sticletele” 

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Cântăreţ al vieţii fără de 

apus 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Mihail Sadoveanu - artist al 

Cuvântului 

Mihail Sadoveanu 

„Dumbrava minunată” 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Ceahlăul prozei româneşti 

 

Mihail Sadoveanu 

„Dumbrava minunată” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 Mihail Garaz – 85 de ani de 

la naştere 

  

 O viaţă de om între oameni 

şi cărţi 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Un luptător şi-un om de 

omenie 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 
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Sunt omul ce merge spre 

ziua de mâine 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 Robert Louis Stevenson – 

165 de ani de la naştere 

  

 Robert Louis Stevenson şi  

romanul de aventură  
Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 Robert Louis Stevenson – 

reprezentant al 

neoromantizmului în 

literatura engleză 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi  

 Biblioteca – tezaur de 

lumină şi adevăr 

Erou al timpului nostru 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Fondul de aur al literaturii 

universale 

Jeunes Traducteurs 

Expoziţie 

 

Concurs de traduceri 

Secţia Carte străină 

 Biblioteca - spaţiu de 

informatizare 

Curiozităţi despre cărţi 

Expoziţie 

 

Lecţie de cultură a 

informaţiei 

Secţia Mediatecă 

 Biblioteca, te iubesc! 

Biblioteca viitorului 

Concurs de desene 

Masă rotundă 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca – paradis al 

sufletului 

Cartea – făclia lumii 

Cărţi cu autograf la 

Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” 

Fiecare bibliotecă e un 

arsenal 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Bibliotecar pentru o oră Acţiune de 

voluntariat 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Ziua Internaţională a 

Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 

  

 Eu văd lumea cu Inima Convorbire Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială de 

Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere 

  

 Zâmbeşte, semaforul te 

iubeşte 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Să circulăm corect: 

educaţie rutieră – educaţie 
Joc interactiv Secţia Mediatecă 
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pentru viaţă 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă  

  

 Fii tolerant cu intoleranţa  

altora! 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Intoleranţa nu va fi tolerată! Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Studenţilor 
  

 Tinereţea este sufletul şi 

sufletul este tinereţea 
Convorbire Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor 
  

 Cine are drepturi, are şi 

obligaţii 
Convorbire Biblioteca Picilor 

 Construim o Europă cu şi 

pentru copiii 

Drepturi şi responsabilităţi 

ale copilului 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Copiii sunt creaţi pentru 

artă! 

Masă rotundă Filiala nr. 1 

 Copiii trebuie crescuţi 

pentru ei, nu pentru părinţi 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ştefan Neaga – 115 ani de la 

naştere 

  

 Ştefan Neaga – 115 ani de 

la naştere 

Şedinţa Salonului 

Muzical 
Filiala nr. 2 

 Muzică de cameră, corală, 

vocală, simfonică scrisă de 

compozitorul moldovean 

Ştefan Neaga 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

 

 Liviu Rebreanu – 130 de ani 

de la naştere 

  

 Liviu Rebreanu: realism şi 

modernitate 

Convorbire Secţia Mediatecă 

 Universul literar al lui Liviu 

Rebreanu 

Lecturi comentate Filiala nr. 1 

 Ctitorul romanului 

românesc modern 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Filiala nr. 2 

 Constantin Simonov – 100 

de ani de la naştere 

  

 Я, верно, был упрямей всех 
Concurs al 

declamatorilor 
Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 
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 „Легенда о 

рождественской елкё” 

(Рождественские 

истории) 

Mihail Garaz „Salba 

veveriţei” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Trei culori el are Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Опасные забавы Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Şmecheri de oraş” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Câte minunăţii mai ascunde  

lumea vie 

Frumuseţea locurilor de  

pe Terra 

Convorbire, vizionare 

de film din Ciclul 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Discuţia; Tema discuţiei;  

Unde şi despre ce nu se  

poate de vorbit 

Glumă sau anecdotă; 

Complimentul 

Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Анне – Катрине Вестли 

„Папа, мама, восемь 

детей и грузовик”, „Папа, 

мама, бабушка и восемь 

детей в лесу” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Валерий Алексеев 

„Прекрасная 

второгодница” 

Радий Погодин 

„Кирпичные острова” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Food and shopping 

The clothes 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Ma famille 

Expressions 

Le vêtements 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Mark Twain „The Prince 

and the Pauper” 

Audiţie audio book Secţia Carte străină 

 Marcela Mardare „Blăniţa Oră de poveste din 

Ciclul „Cu povestea 

Secţia Mediatecă 
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lui Aricuş” prin Europa”  

 Ирина Богатырева 

„Луноликой матери девы” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Открой 

новое имя!” 

Secţia Mediatecă 

 Sidney, Australia Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 

 Tehnologii informaţionale 

securizate 

Безопасные 

информационные 

технологии 

Program de formare a 

culturii informaţiei 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Astrid Lindgren „Piciul şi 

Karlsson care trăieşte pe 

acoperiş” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Dependenţa de televizor şi 

de internet, o patimă a lumii 

moderne 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 „Frumoasa cu părul de 

aur” 
Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Stendhal „Roşu şi Negru”  - 

185 de ani de la publicare 
Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Codul bunelor maniere în 

societate 
Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Avem dreptul la Cuvânt... Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

DECEMBRIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 
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 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Tu, mon livre – mon désire  

ami! 
Expoziţie Secţia Carte străină 

 Ziua Naţională a României   

 La mulţi ani, România! Recital de poezie Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială de 

Combatere şi Profilaxie a 

Maladiei HIV/SIDA 

  

 Ţinta ZERO: Zero infectări 

noi cu HIV, Zero 

discriminări, Zero decese 

prin SIDA 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Nicolae Labiş – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Anotimpurile poeziei lui 

Nicolae Labiş 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Moartea şi nemurirea unui 

poet 

 

Poetul primelor iubiri 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ion Anton – 65 de ani de la 

naştere 

  

 Cavaler al florilor dalbe Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 1 

 Ion Anton – fidelul 

îndrăgostit de cuvânt 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

  Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi 

  

 Şi persoanele cu dizabilităţi 

pot muncii! Acordaţi-le o 

şansă! 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Drepturilor Omului   
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 Cunoaşte-ţi drepturile, 

cunoaşte-ţi obligaţiile 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Andrei Tamazlâcaru – 75 de 

ani de la naştere 

  

 Andrei Tamazlâcaru – 75 de 

ani de la naştere 

Împătimitul căutător de 

comori 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Ziua Actorului   

 Artiştii lumii – apostoli ai 

păcii 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Tudor Zbârnea – 60 de ani 

de la naştere 

  

 Clasic prin atitudine şi 

viziune picturală 

Expoziţie 

Întâlnire cu pictorul 

Filiala nr. 2 

 Rudyard Kipling – 150 de 

ani de la naştere 

  

 Rudyard Kipling – realist şi 

fabulist 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

  Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 The Jungle Books by  

Rudyard Kipling 
Oră de poveste Secţia Carte străină 

 Rudyard Kipling – scriitor 

pentru copii 

Ты и я - одной крови 

Oră de poveste din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa” 

Vizionare de film din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Realist şi fabulist Călătorii literare Filiala nr. 1 

 Crăciunul bate la uşă 

Crăciunul în lume: 

sărbători pe continente 

Colinda – obicei străbun 

 

Vine Moş Crăciun 

Poşta lui Moş Crăciun 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web şi CD-uri 

Oră muzicală din 

Ciclul „Caleidoscop 

muzical” 

Matineu 

Acţiune de 

voluntariat  

Secţia Mediatecă 

 Le douce lumière de Nouvel 

An 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Crăciunul – Sfânta 

Sărbătoare a Naşterii 

Expoziţie 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 
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Domnului 

Crăciunul – prilej de 

meditaţie şi înălţare 

sufletească 

Пусть светлый праздник 

радость дарит 

Новогоднее путешествие: 

мир встречает Новый год 

Cветлый праздник 

Рождества 

 

Convorbire 

 

 

Călătorie virtuală 

 

 

 

Convorbire 

 Vino, vino Moş Crăciun 

Crăciunul pentru fiecare 

suflet 

Expoziţie 

Spectacol de datini şi 

obiceiuri de iarnă 

Filiala nr. 1 

 E vremea colindelor Expoziţie Filiala nr. 2 

 Conferinţa de totalizare a 

Campaniei Naţionale  

„Copiii Moldovei citesc o 

carte - 2015”, ediţia a IV-a 

Conferinţă Naţională 

a cititorilor  
Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Speranţe de Crăciun…” 

(Prietenii lui Moş Crăciun) 

Rudyard Kipling „Откуда у 

Носорога шкура” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Câţi ani are Moş Crăciun? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Новый Год у ворот Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Pace pe pământ” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 10 cărţi care aduc 

schimbarea 

Conferinţă a 

cititorilor în 

Programul de 

promovare a lecturii 

„10 cărţi Must-Read 

pentru adolescenţi” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Curiozităţi din lumea vie Convorbire, vizionare 

de film din Ciclul 

„Descoperim împreu-

nă universul viu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cum să purtăm o  

conversaţie? 
Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Анне – Катрине Вестли 

„Папа, мама, восемь 

детей и грузовик”, „Папа, 

мама, бабушка и восемь 

детей в лесу” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Костёр, Юный эрудит, Revistă bibliografică Secţia Activitate cu 
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Детская Энциклопедия, и 

др. 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся!” 

copii de 11-16 ani 

 Валерий Алексеев 

„Прекрасная 

второгодница” 

Радий Погодин 

„Кирпичные острова” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 It’s snowing! 

Christmas Day 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 La neige 

La Fête dé Noué 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Iulia Haşdeu „La princesse 

papillon” 

Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Jack London „The call of 

the wild” 

Audiţie audio book Secţia Carte străină 

 Beijing, China Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Charles Perrault „Piele de 

măgar” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Discriminarea şi 

respingerea din societate a 

persoanelor cu dizabilitaţi 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Ion Creangă „Soacra cu 

trei nurori” - 140 de ani de 

la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Bunele maniere în diferite 

situaţii deosebite 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Să-i urăm pe bunii noştri 

care ne aşteaptă 
Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 
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 Anexa nr. 4 

 

PROGRAMUL  

„ÎNVAŢĂ SĂ TE INFORMEZI” 

(activităţi de cultură a informaţiei) 

 

 

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 

Creangă”: structură, reguli de utilizare şi 

servicii oferite 

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Tipurile de documente aflate în colecţiile 

Bibliotecii, reguli de împrumut pentru fiecare 

tip de documente 

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Structura aranjării colecţiilor de documente în 

Bibliotecă 

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Structura cărţii Secţia Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 

ani, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Aparatul auxiliar şi de referinţă al cărţii Secţia Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 

ani, Secţia Activitate cu copii de 11-16 ani, 

Secţia Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Cartea electronică: varietăţi de prezentare Secţia Mediatecă 

Publicaţiile periodice ca sursă de informare, 

dezvoltare intelectuală şi delectare 

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Publicaţiile de referinţă şi specificul utilizării 

lor 

Secţia Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 

ani, Secţia Activitate cu copii de 11-16 ani, 

Secţia Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Enciclopedii şi dicţionare electronice Secţia Mediatecă 

Cartea cognitivă ca suport în procesul de 

studiu 

Secţia Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 

ani, Secţia Activitate cu copii de 11-16 ani, 

Secţia Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Formularea cerinţei de lectură şi informare Toate secţiile Activitate cu publicul 

OPAC – catalogul electronic al Bibliotecii: 

prezentare generală 

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Căutarea după cuvânt-cheie a documentelor în 

OPAC  

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Căutarea avansată a documentelor în OPAC  Toate secţiile Activitate cu publicul 

Completarea unei cerinţe de împrumut pentru 

diferite tipuri de documente 

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Lucrările bibliografice – instrumente de 

regăsire a informaţiei  

Secţia Activitate cu copii de 11-16 ani, Secţia 

Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Iniţiere în utilizarea Internet-ului Secţia Mediatecă 

Varietatea surselor Web Secţia Mediatecă 

Tehnici de căutare a informaţiei în Internet Secţia Mediatecă 

Tehnologii informaţionale securizate Secţia Mediatecă 

Criterii de evaluare a resurselor 

informaţionale 

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Metode de sintetizare a informaţiei: adnotarea, 

rezumatul, referatul, comentariul 

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Alcătuirea şi prezentarea referinţelor 

bibliografice  

Toate secţiile Activitate cu publicul 

Din istoria cărţii, scrisului şi bibliotecilor Secţia Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 
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ani, Secţia Activitate cu copii de 11-16 ani, 

Secţia Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Tehnica citirii rapide Secţia Activitate cu copii de 11-16 ani, Secţia 

Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Completarea unui jurnal de cititor Secţia Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 

ani, Secţia Activitate cu copii de 11-16 ani, 

Secţia Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Organizarea unei biblioteci personale Secţia Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 

ani, Secţia Activitate cu copii de 11-16 ani, 

Secţia Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 
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Anexa nr. 5 

 

ACTIVITATEA EDITORIALĂ – 2015 
 

nr. 

d/o 

Denumirea lucrării Tipul publ. Termen 

(trim.) 

Volum Lb. 

publ. 

Baza 

poligr. 

Secţiile 

responsabile 

 

1 

 

Cartea. Biblioteca. Cititorul 

Fascicula nr. 24 

 

buletin metod.  

 

I 

 

1 fasc. 

 

rom.-rus. 

 

tipografie 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

2 Aniversări culturale 2016  anuar 

metodico-

bibliografic 

III 1 volum rom.- 

rus. 

tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară; 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

3 Ion Anton biobibliografie IV 1 volum rom., rus. 

ş.a. 

tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

4 Titus Jucov biobibliografie IV 1 volum rom., rus. 

ş.a. 

 Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

5 Cartea pentru copii editată 

în Republica Moldova. 

2000-2010 

index 

cumulativ 

IV 1 volum rom.- 

rus. 

versiune 

electronică 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

6 La Creangă 

 Nr. 29 

almanah literar I 1 fasc. rom. tipografie Redacţie şi 

secretariat –

arhivă 

7 Bibliografia cărţii pentru 

copii, anul 2014 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. xerox Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

8 În ajutor programei de 

studiu (bibliografie selectivă 

pentru lectura extraşcolară 

a elevilor din cl. IV-XII) 

a) fasc. 61 (sem. II, 2014) 

b) fasc. 62 (sem. I, 2015) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

xerox Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

9 Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XIX-a a Salonului 

de Carte pentru Copii şi 

Tineret) 

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

secretariat – 

arhivă 

10 Vino cu noi în lumea 

cărţilor 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., 

rus., ş.a. 

versiune 

electronică 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

11 Citeşte, gândeşte, creează… liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. 

ş.a. 

versiune 

electronică 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

12 Pentru înedrumătorii de 

lectură 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. 

ş.a. 

versiune 

electronică 

Informare 

bibliogr. şi 
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documentară 

 

Seria „Scriitorii Moldovei – copiilor” 

13 Nicolae Esinencu – 75 de 

ani de la naştere 

pliantă  I  rom. xerox, 

vers. el. 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară  

14 Gheorghe Calamanciuc – 70 

de ani de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

15 Liviu Damian – 80 de ani de 

la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

16 Constantin Stere – 150 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

17 Claudia Partole – 60 de ani 

de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

 

Seria „Oamenii Moldovei mele” 

18 Ion Ciocanu – 75 de ani de 

la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

19 Nicolae Matcaș – 75 de ani 

de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

20 Nicolae Corlăteanu – 100 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

21 Isai Cârmu – 75 de ani de la 

naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

22 Contantin Constantinov – 

100 de ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

23 Andrei Tamazlâcaru – 75 de 

ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 
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Anexa nr. 6 

 

PROGRAMUL  

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

 

 

Nr. 

d/r 

Temă Termen Responsabil 

1 Formarea continuă a 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 statisticile în Bibliotecă Mai Lilia Tcaci 

4 Dezvoltarea serviciilor noi în bibliotecă 

 

Septembrie Eugenia Bejan 

5 Rezultatele implementării sistemului 

integrat de informatizare eBibliophil  

Octombrie Eugenia Bejan 

6 Rezultatele evaluării personalului de 

specialitate a Bibliotecii 

Decembrie Nadejda Ambroci 
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Anexa nr. 7 

 

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 secţii 

(coord. Nadejda 

Ambroci) 

2 Utilizarea modulului 

Catalogare în eBibliophil 

Pe parcursul 

anului 

Personalul 

implicat în 

catalogare 

Lilia Tcaci 

 

3 Utilizarea Modulului Circulaţie 

în eBibliophil 

Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

 

4 Utilizarea instrumentelor Web 

2.0 în activitatea Bibliotecii 

Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Alexei Tiosa 

5 Utilizarea programului Excel Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

6 Evidenţa, gestiunea şi 

organizarea colecţiilor de 

bibliotecă  

Pe parcursul 

anului 

Personalul de 

specialitate 

Lilia Tcaci 

Svetlana Lisnic 

7 Activitatea cu publicul: forme 

de activităţi 

Februarie Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Maria Harea 

8 Utilizarea programului 

PowerPoint 

Martie Personalul de 

specialitate 

Lolita Caneev 

9 Crearea unui blog Octombrie Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

10 Programarea 2016: obiective şi 

direcţii prioritare 

Noiembrie Şefii de secţii Claudia Balaban 

 

 

 

 

 


