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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 2016 

 

În anul 2016 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” are următoarele 

priorităţi: 

- Continuarea reconstrucţiei sediului central al Bibliotecii; 

- Crearea în cadrul Bibliotecii a Centrului de excelenţă şi formare pentru 

bibliotecile pentru copii cu sprijinul Programului Novateca; 

- Realizarea Proiectului Extinderea accesului bibliotecilor pentru copii din 

Republica Moldova la tehnologii moderne şi instruire, în parteneriat cu 

Programul Novateca; 

- Implicarea în realizarea programelor şi proiectelor din cadrul Anului 

bibliologic 2016 – Anul consolidării Sistemului Naţional de Biblioteci şi ale 

Programului Novateca; 

- Realizarea în parteneriat cu Institutul Suedez, editurile „pionier press”, 

„Arc”, AMTAP a Proiectului Poveşti în cuvinte, imagini, mişcare şi sunete: 

Atelier de creare a filmelor animate inspirate din cărţi; 

- Implementarea sistemului integrat de informatizare a bibliotecii eBibliophil; 

- Organizarea şi dezvoltarea colecţiei de resurse digitale în reţea şi a cărţilor 

electronice pe e-readere; 

- Dezvoltarea serviciilor noi pentru utilizatori bazate pe tehnologiile 

informaţionale moderne; 

- Promovarea programelor de instruire a utilizatorilor, de educaţie mediatică şi 

de formare a culturii informaţiei; 

- Sporirea impactului programelor culturale oferite publicului; 

- Organizarea Concursului republican literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia 

a XXVI-a, „Viaţa şi opera lui Ionel Teodoreanu” (ianuarie – iulie); 

- Organizarea Concursului republican de creaţie literară Biografia mea de 

cititor şi a Forumului Copiilor – laureaţilor acestui concurs (decembrie 2015 

– aprilie 2016); 

- Desfăşurarea Campaniei Naţionale de promovare a lecturii Să citim 

împreună! (februarie – decembrie); 

- Desfăşurarea Programului Naţional de promovare a lecturii 

BiblioMobilizarea Pro Lectura (Bibliobus pentru copii) (ianuarie – 

decembrie); 

- Organizarea Festivalului Zilele Creangă, ediţia a VI-a, triplex Chişinău - Iaşi 

- Tîrgu-Neamţ (martie); 

- Organizarea Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia 

a XX-a (14-17 aprilie); 
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- Coordonarea Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a 

VIII-a (mai); 

- Organizarea Concursului Cititor-model, ediţia a XI-a (mai); 

- Desfăşurarea Campaniei Lecturi de vacanţă (iunie–august); 

- Participarea la Târgul de Carte Moldexpo 2016 (septembrie); 

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

- Editarea seriilor de pliante bibliografice Scriitorii Moldovei – copiilor, 

Oamenii Moldovei mele; 

- Expoziţiile virtuale Eleonora Romanescu – suflet, culoare şi dăruire (90 de 

ani de la naştere), Pictoriţa care urzeşte metafore cromatice (Violeta 

Zabulica-Diordiev – 50 de ani de la naştere), Însemnele talentului (Victor 

Dumbrăveanu – 70 de ani de la naştere); 

- Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2015 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2015) (martie); 

- Sesiunea de comunicări Cartea pentru copii şi lectura copiilor: tendinţe, 

abordări moderne, perspective de colaborare (15 aprilie); 

- Participarea la studiul naţional Realizarea modelului strategic al Sistemului 

Naţional de Biblioteci; 

- Realizarea studiului Oferta documentară în sprijinul implementării 

curriculumului şcolar; 

- Editarea publicaţiilor: Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic, nr. 25; 

Aniversări culturale 2017: Anuar metodic-bibliografic; Bibliografia cărţii 

pentru copii, anul 2015: Anuar; În ajutor programei de studiu: buletin 

informativ, fasc. 64, 65; La Creangă: Almanah literar, nr. 30; Salonul 

Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret: retrospectivă 1997-2015; 

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 dezvoltarea colecţiilor 

de documente 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 şi integrităţii documentelor; 

 completarea, gestionarea Depozitului legal şi a colecţiilor speciale deţinute 

de Bibliotecă. 

 

Sarcini şi acţiuni: 

 Completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor 

- completarea colecţiilor Bibliotecii cu 5000 exemplare documente pe 

suporturi fizice, achiziţionate pe parcursul anului 2016 prin mijloace 

bugetare (25%), sistemul exemplarului legal (30%), donaţii şi schimb de 

publicaţii, activitatea editorială a Bibliotecii (45%); 

- completarea colecţiei cu 40 titluri de publicaţii periodice curente (inclusiv 15 

titluri editate în Republica Moldova şi 25 titluri editate în România, Rusia, 

Anglia, Franţa, Germania); 

- completarea, organizarea colecţiei de resurse electronice în reţea (baze de 

date, publicaţii seriale electronice, documente digitale, resurse gratuite din 

Internet), asigurarea accesului pentru public prin intermediul catalogului on-

line şi site-ului Bibliotecii; 

- prospectarea permanentă a pieţei editoriale (consultarea cataloagelor şi 

listelor editoriale, site-urilor web ale editurilor şi librăriilor, participarea la 

expoziţii, târguri de carte şi lansări editoriale etc.) cu scopul selectării şi 

achiziţionării de noi documente, precum şi stabilirii de contacte directe cu 

producătorii specializaţi în editarea publicaţiilor pentru copii şi adolescenţi; 

- întocmirea documentaţiei pentru efectuarea achiziţiei de documente de la 

edituri, librării sau distribuitori de carte, perfectarea abonamentelor la 

publicaţiile seriale pentru anul următor; 

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

prelucrarea tehnică şi 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; 
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- analiza cererilor neonorate, a propunerilor de achiziţie provenite de la 

utilizatori şi bibliotecari în scopul achiziţionării documentelor solicitate; 

- 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 RM, conlucrarea cu Camera Naţională a 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 (Bibliobusul 

pentru copii). 

 

 Deselecţia şi eliminarea documentelor 

- actualizarea Instrucţiunii privind eliminarea documentelor din colecţia 

Bibliotecii; 

- analiza gradului de uzură a colecţiilor, depistarea şi eliminarea documentelor 

uzate fizic şi moral, precum şi a publicaţiilor seriale cu termenul de păstrare 

depăşit; 

- analiza gradului de utilizare a colecţiilor disponibile, depistarea titlurilor 

nesolicitate, care nu corespund profilului instituţiei şi a exemplarelor 

superflue, eliminarea din colecţia Bibliotecii şi transmiterea în Fondul 

schimb-rezervă; 

- scoaterea documentelor eliminate din evidenţa primară şi individuală, 

întocmirea actelor de eliminare a documentelor uzate şi a actelor de 

transmitere în Fondul schimb-rezervă. 

 

 Organizarea şi gestionarea colecţiilor 

- distribuirea documentelor achiziţionate în secţiile Bibliotecii, în dependenţă 

de destinaţie, conţinut, număr de exemplare; 

- evidenţa strictă a achiziţiilor/eliminărilor de documente în ansamblu pe 

Bibliotecă şi în fiecare secţie aparte; 

- menţinerea la zi a catalogului de gestiune; 

- gestionarea fondului de publicaţii seriale, constituirea în volume a 

publicaţiilor seriale achiziţionate pe parcursul anului 2015, actualizarea 

Listei publicaţiilor seriale cu termen nelimitat sau limitat de păstrare; 

- utilizarea optimală a spaţiilor destinate amplasării stocului de documente, 

verificarea corectitudinii amplasării la raft, reamplasări periodice în secţiile 

Activitate cu publicul pentru a asigura accesul optimal la colecţiile uzuale, o 

mai bună deschidere şi comunicare a colecţiilor; 
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- asigurarea securităţii fondului documentar şi a condiţiilor adecvate de 

păstrare (igienizarea colecţiilor şi spaţiilor de păstrare, depistarea 

documentelor care necesită operaţiuni de recondiţionare, repararea lor etc.); 

- verificarea generală a colecţiilor în secţia 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 3000 u.m. (exemplare provenite 

din donaţii şi din programul editorial al Bibliotecii, exemplare dublete 

excluse din colecţiile Bibliotecii); 

- distribuirea donaţiilor pentru bibliotecile publice şi şcolare din republică, 

alte organizaţii solicitante de donaţii din ţară şi de peste hotare (4500 ex.); 

- completarea Registrului de mişcare a fondului, catalogului de gestiune al 

Oficiului rezervă şi schimb de publicaţii, întocmirea actelor de primire–

transmitere a documentelor; 

- analiza periodică a documentelor din Fondul schimb-rezervă, depistarea şi 

eliminarea titlurilor nesolicitate pe parcursul mai multor ani, uzate fizic şi 

moral. 
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SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI PENTRU UTILIZATORI 

 

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 tururilor 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. 

 

 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 şi colecţia digitală a Bibliotecii prin OPAC pe web; 

- Asistenţă în pregătirea temelor pentru acasă; 

- Livrarea documentelor electronice la cerere prin e-mail; 
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- Utilizarea calculatoarelor, tabletelor, e-reader-elor şi a altor echipamente ale 

Bibliotecii; 

- Acces la Internet, inclusiv Wi-Fi; 

- 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; 

- Instruirea în utilizarea serviciilor Bibliotecii şi a TIC; 

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

 

 Promovarea bibliotecii, cărţii şi a lecturii 

- Programul Naţional de promovare a lecturii BiblioMobilizarea Pro 

Lectura (Bibliobus pentru copii) (ianuarie – decembrie); 

- Campania Naţională de promovare a lecturii Să citim împreună! 

(februarie – decembrie); 

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

opera lui Ionel Teodoreanu” (ianuarie – iulie); 

- Concursul republican de creaţie literară Biografia mea de cititor (ianuarie 

– aprilie);  

- Festivalul Zilele Creangă, triplex Chişinău – Iaşi - Târgu-Neamţ (martie); 

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XX-a (14-

17 aprilie); 

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

aprilie); 

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

- Concursul Cititor-model, ediţia a XI-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 2016 (septembrie); 

- Ciclul de activităţi Zilele Bibliotecii (octombrie); 

- Programele de promovare a lecturii Trepte în lumea cărţilor, Cărţi 

jubiliare – 2016, Povestea de dimineaţă, Comoara pentru suflet, Clasic e 

fantastic!, Cele mai frumoase poveşti, Poveşti fără graniţe de la Creangă 

la Andersen, Lectura ca terapie, Правдивые истории о школьной 

жизни; 

- Clubul de lectură Час книги; 

- Expoziţiile permanente Cărţi jubiliare - 2016, Ionel Teodoreanu – 

scriitorul „uliţei copilăriei” noastre; 

- Întâlniri cu scriitorii Lucreţia Bârlădeanu, Ianoş Ţurcanu, Ştefan Tudor 

(Melnic), cu actorul Nicolae Darie, cu pictoriţa Violeta Zabulică-

Diordiev; 

- Diverse activităţi cu ocazia marcării aniversărilor personalităţilor: Ion 

Holban – 70, Jack London – 140, Ernst T.A. Hoffmann – 240, Eugen 

Mamot – 75, Efim Bivol – 65, Liviu Deleanu – 105, Nicolae Darie – 70, 

Marin Sorescu – 80, Revista „Florile dalbe” – 75, George Topârceanu – 
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130, Claudia Balaban – 75, Magda Isanos – 100, Eleonora Romanescu – 

90, Violeta Zabulică-Diordiev – 50, Gheorghe Mustea – 65, Lyman 

Frank Baum – 160, Lucreţia Bârlădeanu – 60, Galina Furdui – 70, Lidia 

Istrati – 75, Vladimir Beşleagă – 85, Ianoş Ţurcanu - 65, Sergiu Puică – 

60, Vitalie Rusu – 75, George Enescu – 135, Victor Dumbrăveanu – 70, 

Nicolae Sulac – 80, Aurel Scobioală – 75, Sergej Aksakov – 225, Robert 

Ingpen – 80, Edmondo De Amicis – 170, Emil Loteanu – 80, Carlo 

Collodi – 190, Walt Disney –115, Ştefan Tudor (Melnic) – 75 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, Clubul de limbă franceză Le 

français joueuse, Clubul de limbă germană Gesprächskreis; 

- Programul de autocunoaştere şi formare personală pentru adolescenţi 

Paşaport pentru viaţă; 

- Cenaclul Conştiinţa Naţională (moderator scriitorul Constantin 

Dragomir); 

- Ciclurile de activităţi Geniul prin ochii unui copil, Ateliere de bune 

maniere pentru copii, Узнаем обо всем на свете, Ищем ответы на 

сложные вопросы вместе с героями книг, О братьях наших 

меньших; 

- Ciclul de activităţi Zilele Francofoniei (martie); 

- Serbarea Anul Nou Chinezesc (februarie). 

 

 Instruirea utilizatorilor şi promovarea culturii informaţiei 

- Tururi în bibliotecă, prezentări ale bibliotecii  

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

- Programul de formare a culturii informaţiei Tehnologii informaţionale 

securizate; 

- Traininguri de utilizare a tehnologiilor informaţionale (computere, 

tablete, Internet, comunicare şi socializare on-line etc.). 

 

 Facilitarea creativităţii, comunicării şi socializării utilizatorilor 

- Realizarea în parteneriat cu Institutul Suedez, editurile „pionier press”, 

„Arc”, AMTAP a Proiectului Poveşti în cuvinte, imagini, mişcare şi 

sunete: Atelier de creare a filmelor animate inspirate din cărţi; 

- Concursul republican de creaţie literară Biografia mea de cititor (ianuarie 

– aprilie); 

- Forumul Copiilor – laureaţi ai Concursului republican de creaţie literară 

Biografia mea de cititor (aprilie); 

- Concursul Miss Smărăndiţa, ediţia a XV-a (martie); 
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- Salonul literar-artistic La Creangă (moderator scriitoarea Claudia 

Partole); 

- Salonul Muzical (moderator muzicianul Eugen Mamot); 

- Clubul de audiţii Für Neuigierige, ciclurile Audiţii muzicale, Din neam în 

neam; 

- Clubul de lucru manual MeşteRICH, atelierele de creaţie handmade 

Fluturaşii talentaţi, Ce pot face două mâini dibace; 

- Clubul Cartoon Cinema; 

- Ciclul de ringuri intelectuale şi dezbateri Adolescentul în societatea 

cunoaşterii; 

- Concursul declamatorilor Şi sufletul e poezie..., dedicat lui Grigore Vieru; 

- Concursul interpreţilor de cântece pe versurile lui Grigore Vieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

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; 

 prestarea serviciilor de referinţe; 

 instruirea beneficiarilor în domeniul culturii informaţiei. 

 

Sarcini şi acţiuni: 

 Catalogarea în regim automatizat şi tradiţional 

- implementarea în continuare a programului informatizat de bibliotecă 

eBibliophil; 

- elaborarea Instrucţiunii de efectuare a înregistrărilor bibliografice în 

eBibliophil (pentru diferite tipuri de documente); 

- completarea Catalogului electronic cu circa 3000 înregistrări pentru titlurile 

noi de cărţi, seriale, documente electronice şi audiovizuale, alte tipuri de 

documente achiziţionate pe parcursul anului; 

- cercetarea analitică a publicaţiilor seriale intrate în colecţie şi înregistrarea în 

Catalogul electronic a articolelor de interes pentru utilizatorii Bibliotecii 

(circa 2500 de înregistrări); 

- cercetarea analitică a monografiilor (culegerilor) şi descrierea părţilor 

componente in catalogul electronic; 

- continuarea procesului de catalogare retrospectivă în regim automatizat, 

inclusiv a documentelor din colecţia secţiei Mediatecă; 

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

greşelilor, 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, ataşarea imaginilor la 

înregistrările din catalogul electronic; 

- completarea Catalogului alfabetic general cu înregistrări ale titlurilor noi 

achiziţionate pe parcursul anului, intercalarea fişelor; 

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

achiziţionează sau se exclud exemplare; 

- excluderea fişelor la titlurile eliminate din colecţia Bibliotecii. 
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 Completarea 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 colecţiilor de documente, cataloagelor altor biblioteci, bazelor de 

date on-line, 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 2015 (va 

include publicaţiile pentru copii şi adolescenţi editate în Republica Moldova 

pe parcursul anului 2015); 

- buletinul informativ semestrial În ajutor programei de studiu (Bibliografie 

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

64 (publicaţiile întrate în colecţiile Bibliotecii în sem. I, 2016), fasc. 65 

(publicaţiile întrate în colecţiile Bibliotecii în sem. II, 2016); 

- anuarul metodico-bibliografic Aniversări culturale – 2017 (liste 

bibliografice şi informaţii referitoare la datele memorabile şi personalităţile 

jubiliare ale anului); 

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

digital: 

 seria Scriitorii Moldovei – copiilor: 

- Victor Dumbrăveanu – 70 de ani de la naştere 

- Aurel Scobioală – 75 de ani de la naştere 

 seria Oamenii Moldovei mele: 

- Grigore Grigoriu – 75 de ani de la naştere 

- Eleonora Romanescu – 90 de ani de la naştere 

- Violeta Zabulica-Diordiev – 50 de ani de la naştere 

- Sergiu Puică – 60 de ani de la naştere 

- Vitalie Rusu – 75 de ani de la naştere 

- Mihai Grecu – 100 de ani de la naştere 

 

 Actualizarea bibliografiilor în format digital: 

- e-biobibliografiile Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Arcadie Suceveanu, 

Claudia Partole, Vasile Romanciuc; 

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

Citeşte, gândeşte, creează, Indrumătorilor de lectură. 

 

 Organizarea activităţilor de informare bibliografică şi documentară 

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

cunoştinţelor); 
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- Ziua bibliografiei (în cadrul Zilelor Bibliotecii); 

- expoziţia permanentă Ionel Teodoreanu – scriitorul „uliţei copilăriei” 

noastre (literatura recomandată pentru Concursul „La izvoarele 

înţelepciunii, ediţia a XXVI-a) – în toate secţiile Activitate cu publicul; 

- expoziţia complexă Ion Creangă în galeria maeştrilor literaturii universale 

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

VI-a); 

- expoziţia complexă Poetul cu glas de veşnicie (în cadrul Festivalului 

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

- expoziţii virtuale pe site-ul web al Bibliotecii: 

 Eleonora Romanescu – suflet, culoare şi dăruire (Eleonora 

Romanescu – 90 de ani de la naştere); 

 Pictoriţa care urzeşte metafore cromatice (Violeta Zabulica-Diordiev 

– 50 de ani de la naştere); 

 expoziţia virtuală Însemnele talentului (Victor Dumbrăveanu – 70 de 

ani de la naştere); 

- 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 consultaţiilor şi serviciilor de referinţe în regim cerere-ofertă; 

- întocmirea listelor bibliografice şi webliografiilor la cerere şi transmiterea 

lor în format tipărit sau printr-un mediu on-line; 

- 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). 
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ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ, 

COORDONARE ŞI COOPERARE 

 

Scop: 

Perfecţionarea şi modernizarea activităţii bibliotecare cu copiii în republică, 

eficientizarea activităţii metodologice. 

 

Obiective: 

 realizarea funcţiei de centru biblioteconomic naţional în domeniul 

organizării lecturii publice a copiilor şi adolescenţilor; 

 optimizarea sistemului de îndrumare metodologică, cercetare, instruire şi 

comunicare profesională; 

 promovarea experienţei inovaţionale a bibliotecilor care servesc copii; 

 intensificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între bibliotecile care 

servesc copii, între biblioteci şi alte instituţii preocupate de educaţia copiilor; 

 realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale de modernizare a 

bibliotecilor pentru copii, de implementare a serviciilor inovative, de 

promovare a lecturii şi cărţii pentru copii. 

 

Sarcini şi acţiuni: 

 Prioritatea anului 2016 – Realizarea proiectului Extinderea accesului 

bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova la tehnologii moderne şi 

instruire, în parteneriat cu Programul Novateca. 

Scopul proiectului: modernizarea bibliotecilor pentru copii prin dotarea lor cu 

tehnologii informaţionale şi instruirea bibliotecarilor în vederea implementării 

serviciilor inovative destinate copiilor. 

Proiectul va include: 

- Crearea în cadrul BNC „Ion Creangă” a Centrului de excelenţă şi formare 

pentru bibliotecile pentru copii, care va promova servicii inovative de 

bibliotecă pentru copii bazate pe tehnologii informaţionale şi va instrui 

bibliotecarii în vederea implementării acestor servicii; 

- Dotarea bibliotecilor pentru copii din republică cu tehnologii moderne 

(tablete, computere, conexiune Internet), asigurarea accesului tinerilor 

utilizatori la informaţii şi servicii moderne de bibliotecă. 

Activităţi preconizate: 

- coordonarea, în colaborare cu Programul Novateca, a procesului de selecţie 

a bibliotecilor pentru copii în reţeaua Novateca, acordarea asistenţei în 

vederea dezvoltării infrastructurii, asigurării condiţiilor minime, 

implementării serviciilor noi; 

- asigurarea funcţionalităţii Centrului de excelenţă şi formare pentru 

bibliotecile pentru copii din cadrul BNC „Ion Creangă” (repararea spaţiului, 

dotarea cu mobilier şi echipament, elaborarea strategiei de dezvoltare a 

centrului, pregătirea echipei de formatori, elaborarea curriculumului orientat 
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spre specificul şi necesităţile bibliotecilor pentru copii, demararea acţiunilor 

de instruire pentru bibliotecarii din republică). 

 

 Dezvoltare biblioteconomică, coordonare şi cooperare 

- implicarea în elaborarea / actualizarea cadrului legal, a documentelor de 

reglementare a activităţii în domeniu (strategii, regulamente, ghiduri, 

documente normative etc.); 

- promovarea, implementarea standardelor, documentelor de reglementare în 

domeniu; 

- activitatea în cadrul structurilor profesionale de nivel naţional (Consiliul 

Biblioteconomic Naţional, Consiliul şi comisiile Asociaţiei Bibliotecarilor 

din Republica Moldova, Comitetul tehnic nr. 1 pentru standardizare în 

biblioteconomie, informare şi documentare, grupuri de lucru); 

- coordonarea, în colaborare cu Novateca, a Proiectului Extinderea accesului 

bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova la tehnologii moderne şi 

instruire; 

- susţinerea programelor, acţiunilor organizate în contextul Anului 

biblioteconomic 2016 – Anul consolidării Sistemului Naţional de Biblioteci; 

- identificarea, promovarea inovaţiilor de bibliotecă, diseminarea experienţei 

avansate, a practicilor de succes în domeniul activităţii cu copiii; 

- dezvoltarea parteneriatelor cu biblioteci, instituţii educaţionale, organizaţii 

non-guvernamentale din ţară şi de peste hotare în vederea realizării unor 

proiecte, programe de nivel naţional şi internaţional; 

- asigurarea organizatorică a activităţii Secţiei Naţionale din Republica 

Moldova a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). 

 

 Asistenţă de specialitate 

- prestarea serviciilor de consultanţă şi îndrumare metodică în probleme ce ţin 

de modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru copii, 

îndrumarea lecturii copiilor, realizarea activităţii inovaţionale, 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, buletinelor informative etc.). 

 

 Formare profesională continuă 

- organizarea, în cadrul Centrului de excelenţă şi formare a bibliotecilor 

pentru copii, a acţiunilor de instruire a bibliotecarilor din republică în 

vederea modernizării bibliotecilor pentru copii, utilizării tehnologiilor 

informaţionale, implementării serviciilor inovative; 
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- participarea formatorilor din cadrul Bibliotecii la cursurile de formare 

continuă şi alte activităţi de instruire a bibliotecarilor, organizate de Centrul 

de Formare Continuă al USM, Centrul Naţional de Excelenţă Profesională 

pentru Bibliotecari, centrele regionale de formare, centrele metodologice; 

- organizarea întrunirilor profesionale cu participarea specialiştilor din 

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

 Conferinţa internaţională Cartea pentru copii şi lectura copiilor: 

tendinţe, abordări moderne, perspective de colaborare (în cadrul ediţiei 

a XX-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, 15 

aprilie 2016); 

 Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2015 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2015) (martie 2016); 

- participarea cu comunicări în cadrul unor întruniri de specialitate organizate 

la nivel naţional (Anul Bibliologic 2015, conferinţele zonale, Conferinţa 

anuală ABRM, Conferinţa naţională a managerilor de biblioteci ş.a.); 

- dezvoltarea profesională a angajaţilor 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 Centrului de excelenţă şi formare pentru 

bibliotecile pentru copii, 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.) 

 

 Elaborarea publicaţiilor de specialitate 

- buletinul metodic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fascicula 25 (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 2015, materiale în sprijinul activităţii 

practice a bibliotecarilor); 

- anuarul metodico-bibliografic Aniversări culturale – 2017 (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); 

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret: retrospectivă 1997-

2015, publicaţie dedicată ediţiei a XX-a aniversară a Salonului. 

 

 Activitate de cercetare 

- participare la studiul naţional Realizarea modelului strategic al Sistemului 

Naţional de Biblioteci; 
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- studiul Oferta documentară în sprijinul implementării curriculumului 

şcolar; 

- sinteza informativă Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica 

Moldova în anul 2015 realizată în baza rapoartelor statistice şi textuale din 

teritoriu; 

- studiul de caz Utilizarea publicaţiilor seriale din colecţia bibliotecii; 

- 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 (la nivel naţional şi 

internaţional) 

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XX-a (14-17 

aprilie 2016); 

- Să citim împreună! este genericul sub care se va desfăşura o Campanie 

naţională de promovare a lecturii, ediţiile anterioare ale căreia au avut ca 

generic Copiii Moldovei citesc o carte. Campania se va desfăşura în 

perioada februarie-decembrie şi va fi axată pe promovarea lecturii în familie, 

fiind adresată copiilor, părinţilor, bunicilor, cadrelor didactice, tuturor celor 

interesaţi de promovarea cărţilor de valoare pentru copii şi adolescenţi; 

- Programul BiblioMobilizarea Pro Lectura – 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 XXVI-a „Viaţa şi opera 

lui Ionel Teodoreanu”, care va întruni elevi din clasele a VIII–X-a din 

Republica Moldova şi România (februarie-iulie 2016); 

- Concursul republican de creaţie literară Biografia mea de cititor pentru 

elevii din clasele a VIII-XII-a (decembrie 2015 - aprilie 2016), care va 

finaliza cu un Forum al premianţilor concursului în cadrul Salonului 

Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret; 

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

Copiilor din Moldova (ianuarie-iunie 2016); 

- 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); 

- Implicarea activă în realizarea acţiunilor iniţiate de Secţia Naţională a 

Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). 
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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.); 

- Elaborarea unui nou design al site-ului web al Bibliotecii; 

- 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, inclusiv Wi-Fi; 

- 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 

Intrări 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 publicul 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 CULTURALE, EDUCAŢIONALE, INFORMAŢIONALE, ŞTIINŢIFICE 
 

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 

 Expoziţii complexe  4      4 

 Expoziţii de documente 41 65 24 24 41 40  235 

 Expoziţii virtuale        3 

 Expoziţii de mărţişoare     1 1  2 

 Reviste bibliografice 13 55   16 9  93 

 Reviste ale presei  28 2     30 

 Reviste bibliografice a 

site-urilor web, a CD-

urilor 

   5    5 

 Lansări de carte 7 8   1   16 

 Discuţii asupra cărţii  20 4  1 2  27 

 Lecturi comentate 3 62 13 23 1   102 

 Lecturi publice    10 1   11 

 Călătorii literare     3   3 

 Călătorii virtuale  1  1 1   3 

 Ora poveştilor   1 19 1   21 

 Ore de poezie  1 2 4 8 1  16 

 Ore literar-muzicale  1  2 2 1  6 

 Ore cognitive    1    1 

 Lecţii de ecologie   1  3   4 

 Audiţii, vizionări 8 8 17 41 2 7  83 

 Matinee literare    1 1 1  3 

 Scenete 5     1  6 

 Spectacol de datini şi 

obiceiuri 

    1   1 

 Jocuri interactive    2 1   3 

 Medalioane literare, 

muzicale, portrete de 

creaţie, portrete în timp 

 4  7  1  12 

 Serate literare    5    5 

 Şezători literare  3  1    4 

 Convorbiri tematice în 

grup 

7 56 1 23 5 20  112 

 Discuţii    3 12   15 

 Brainstorming    1    1 

 Concursuri şi victorine 3 2 1 1 4 4  15 

 Concursuri de desene     4 3  7 

 Întâlniri cu 

personalităţi 

3    2 3  8 

 Dezbateri  3  1 1   5 

 Ringuri intelectuale  1      1 

 Mese rotunde   1  2   3 

 Colocvii    1    1 

 Traininguri  4  1    5 

 Ateliere de lectură     1   1 

 Salonul literar-artistic 

„La Creangă”  

     11  11 

 Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

     13  13 

 Salonul Muzical      9  9 

 Ciclul „Audiţii      12  12 
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muzicale” 

 Atelierul de creaţie 

„Fluturaşii talentaţi” 

     26  26 

 Ciclul „Cele mai 

frumoase poveşti” 

     6  6 

 Ciclul „Cărţi jubiliare 

2016” 

     23  23 

 Clubul de limbă 

engleză „Friendly 

English” 

  13     13 

 Clubul de limbă 

franceză „Le français 

joueuse” 

  13     13 

 Clubul de limbă 

germană 

„Gesprächskrei” 

  14     14 

 Clubul „Deceluş” 9       9 

 Clubul „Всезнайка” 9       9 

 Cinemateca Picilor 9       9 

 Clubul „MeşteRICH”    25    25 

 Clubul „Traista cu 

sănătate” 

   7    7 

 Ciclul „Poveşti fără 

graniţe de la Creangă la 

Andersen” 

    9   9 

 Atelier de bune 

maniere pentru copii 

    9   9 

 Clubul „Generaţia 

NEXT” 

    9   9 

 Clubul de lectură „Час 

книги” 

    8   8 

 Salonul Internaţional 

de Carte pentru Copii 

şi Tineret 

      1 1 

 Concursul literar „La 

izvoarele înţelepciunii” 

      1 1 

 Concursul republican 

„Biografia mea de 

cititor” 

      1 1 

 Forumul Copiilor – 

laureaţilor Concursului 

„Biografia mea de 

cititor” 

      1 1 

 Concursul „Cititor – 

model” 

      1 1 

 Campania Naţională 

„Să citim împreună!” 

      1 1 

 Programul Naţional 

„Biblio Voiajor” 

      1 1 

 Festivalul „Zilele 

Creangă” 

      1 1 

 Concursul 

declamatorilor „Şi 

sufletul e poezie…” 

      1 1 

 Concursul interpreţilor 

de cântece pe versurile 

lui Grigore Vieru 

      1 1 

 Festivalul „Grigore 

Vieru” 

      1 1 

 Târgul de Carte 

Moldexpo 2016 

      1 1 

 TOTAL 117 326 107 209 151 194 12 1119 
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Anexa nr. 3 

 

CALENDARUL  

ACTIVITĂŢILOR CULTURALE, EDUCAŢIONALE,  

INFORMAŢIONALE, ŞTIINŢIFICE 

 

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

anterioare. 

 

Termen 

realizare 

Temă Activităţi Realizatori 

IANUARIE    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ionel Teodoreanu – 

scriitorul „uliţei copilăriei” 

noastre 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 O poveste de Crăciun Expoziţie Secţia Carte 

străinăsdd 

 Ion Minulescu – 135 de ani 

de la naştere 
  

 Exponentul cel mai integral 

al simbolismului românesc 
Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ion Holban – 70 de ani de la 

naştere 
  

 Serpentinele magice ale 

ştiinţei 
Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Jack London – 140 de ani de 

la naştere 
  

 Сu spiritul de aventură 

„Colţ Alb” 

Expoziţie 

Vizionare film 

Secţia Mediatecă 

 Jack London şi dragostea de 

viaţă 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Secţia Carte străină 

 Jack London şi aventura 

scriiturii autentice 

Jack London şi carţile 

copilăriei 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr 1 

 Osip Mandelštam – 125 de 

ani de la naştere 
  

 Я в сердце века — путь 

неясен… 

Oră de poezie Secţia Mediatecă 

 Anatolij Rybakov – 105 ani 

de la naştere 

  

 Произведения Анатолия Expoziţie Filiala nr. 1 
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Рыбакова - классика 

юношеского чтения 

 Ernst T.A. Hoffmann – 240 

de ani de la naştere 

  

 „Ulciorul de aur” cu poveşti 

 de Hoffmann 

Ernst T.A. Hoffmann 

„Spărgătorul de nuci” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 E.T.A. Hoffmann 

„Spărgătorul de nuci” 

Э. Т.А. Гофман 

„Щелкунчик и мышиный 

король”  

Ora poveştilor din 

Ciclul „Povestea de 

dimineaţă” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Одинаково хорош как 

юрист, литератор, 

музыкант и живописец 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Eugen Mamot – 75 de ani 

de la naştere 

  

 Eugen Mamot – cavalerul 

muzicii corale 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 O viaţă dăruită muzicii şi 

copiilor 

Expoziţie 

Medalion aniversar 

Filiala nr. 2 

 

 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai 

Eminescu” 

  

 Eminescu nume sfânt, un  

Luceafăr pe pământ 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Mihai Eminescu – 

neîntrecut arhitect al 

graiului românesc 

Eminescu despre Limbă şi 

Neam 

Eternul Eminescu 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

 

Medalion literar din 

Ciclul „Comoara 

pentru suflet” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Mihai Eminescu – 

Luceafărul Limbii Române 

Expoziţie 

Oră de poezie 
Secţia Carte străină 

 Eminescu e un neam, 

Eminescu-i tot ce am 

A fost copil şi Eminescu 

Поэзия Эминеску глазами 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Serată literară din 

Ciclul „Clasic e 

Secţia Mediatecă 
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Ахматовой 

La umbra lui Mihai 

Eminescu 

fantastic!” 

Dezbateri din Ciclul 

„Adolescentul în 

societatea 

cunoaşterii” 

 

Secţia Mediatecă 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ca şi folclorul nostru 

Eminescu este un fenomen 

original  

Eminescu în culori 

Expoziţie 

 

 

Atelier de creaţie 

Filiala nr. 1 

 Numai poetul.... 

 

M-or troieni cu drag 

aduceri aminte... 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Convorbire 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Naţională a Culturii   

 Ideea naţională – factor 

decisiv în cultura unui 

popor 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 „Din vorbirea, din scrierea 

unui om se poate cunoaşte 

gradul său de 

cultură”(Mihai Eminescu) 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Cunoaşte personalităţile 

culturii naţionale 

Concurs online Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

cooperare şi 

coordonare 

 Efim Bivol – 65 de ani de la 

naştere 

  

 Efim Bivol - omul epigramei Expoziţie Filiala nr. 1 

 Efim Bivol în dialog cu 

cititorii 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Alexandru Donici - 210 de 

ani de la naştere 

  

 Cuib de-nţelepciune Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Părintele fabulei româneşti Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Mesager al înţelepciunii Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Alexandru Donici, fabulist 

şi traducător 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru   
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Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 

 Память Катастрофы 

стучит в моем сердце 

По Освенциму ветер 

гуляет… 

Convorbire 

 

Excursie virtuală 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Nu putem uita Convorbire Filiala nr. 1 

 Holocaustul în Europa Convorbire Filiala nr. 2 

 Mihail Saltâkov-Ŝedrin – 

190 de ani de la naştere 

  

 Сказки для детей 

изрядного возраста 

Ora poveştilor Filiala nr. 1 

 Victoria Pătraşcu „Poveste 

de iarnă” 

Джан Луиджи Берти 

„Зимняя ведьма” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 De ce anul începe cu luna 

ianuarie? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Как появилось слово Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Desene animate cu Moş 

Crăciun 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Журналы „Костер”, 

„Чудеса и приключения – 

детям”, „Детская 

Энциклопедия” и другие 

издания 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Узнаем 

обо всем на свете” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 А. Алексин „Домашнее 

сочинение” 

В. Крапивин „Мушкетер и 

фея” 

Discuţii, convorbiri 

din Ciclul 

„Правдивые 

истории о школьной 

жизни” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Уроки Холокоста: по 

книге А. Тор „Остров в 

море” 

Еще одна история любви: 

по книге Б. Догерти 

„Здравствуй, Никто” 

Lecturi comentate, 

discuţii din Ciclul 

„Ищем ответы на 

сложные вопросы 

вместе с героями 

книг” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 О братьях наших 

меньших: обзор книг Ю. 

Дмитриева и И. 

Акимушкина 

Ион Друцэ „Баллада о 

пяти котятах” 

Revistă bibliografică, 

lecturi comentate din 

Ciclul „О братьях 

наших меньших” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 Descoperă Olanda Expoziţie Secţia Carte străină 
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 Winter sports Şedinţa Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Les couleurs et les forms Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Der Winter Şedinţa Clubului de  

limba germană  

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 E.T.A Hoffmann „Der 

Nussknacker” 

Şedinţa Clubului de  

audiţii „Für  

Neuigierige” 

Secţia Carte străină 

 Petre Ispirescu „Cele 

douăsprezece fete de 

împărat şi palatul cel 

fermecat” 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Povestea de 

dimineaţă” 

Secţia Mediatecă 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

 Wolfgang Amadeus Mozart: 

„Muzica este în mine” 

Portet de creaţie din 

Ciclul „Geniul prin 

ochii unui copil” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Мои любимые книги Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 De ce nu ştim, uneori, să ne 

alegem prietenii? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Din istoria bunelor maniere Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Alice în Ţara din oglindă” 

de Lewis Carroll - 145 de 

ani de la publicare 

„Amintiri din copilărie”, 

capodoperă de Ion Creangă 

- 135 de ani de la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2016” 

Filiala nr. 2 

 Wilhelm Hauff „Povestea 

lui Muck cel Mic” 

 

Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul  

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Muzica în societatea 

primitivă 

Muzica în antichitate 

Audiţii, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 
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 Pictorul şi poetul Victor  

Cobzac 
Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Omul de zăpadă 

La cireşe 
Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 

 Brăduţ din mărgele de nisip 

Maimuţă din textil – symbol 

al anului 2016 

Colier şi cercei - inimioare  

din mărgele de nisip 

Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura”  

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

FEBRUARIE    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ionel Teodoreanu – 

scriitorul „uliţei copilăriei” 

noastre 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

  

 Siguranţa online în şcoala 

ta! 

Colocviu Secţia Mediatecă 

 Internetul aduce o mulţime 

de informaţii în casa ta..., ce 

să crezi şi ce nu? 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Liviu Deleanu – 105 ani de 

la naştere 

  

 Mi-e foame de pâine,  

de dragoste, de omenie, 

de dreptate 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Scriitorul care a legănat 

copilăria 

Floare cuminte, floare 

deleană 

Expoziţie 

 

Oră de poezie 

Filiala  nr. 1 

 Grigore Vieru – 81 de ani de 

la naştere 

  

 Grigore Vieru – poet simbol 

al neamului nostru 

Convorvire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Grigore Vieru – crescător 

de perle în cuvinte 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Nicolae Darie – 70 de ani de   



 

 30 

la naştere 

 Nicolae Darie – înfrăţit cu 

scena 

Întâlnire cu actorul Filiala nr. 2 

 Bogdan Petriceicu Hasdeu – 

180 de ani de la naştere 

  

 Preţuitor al documentelor şi 

bibliotecilor 

Masă rotundă Filiala nr. 1 

 Agniâ Barto – 110 de ani de 

la naştere 

  

 Путешествие в страну 

игрушек 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Переводчица с детского 

Агния Барто 

Matineu literar Secţia Mediatecă 

 Агния Барто - Лукошко 

сказок 

Ora poveştilor Filiala nr. 1 

 Marin Sorescu – 80 de ani 

de la naştere 

  

 Marin Sorescu – un geniu al 

ironiei şi fanteziei 

Marin Sorescu – figură 

marcantă a poeziei române 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Autor de romane de factură 

modernă 

Poeziile sale sunt 

„adevărate spectacole de 

inteligenţă” 

Expoziţie 

 

Oră de poezie 

Filiala nr. 1 

 Pierre-Auguste Renoir – 

175 de ani de la naştere 

  

 Pictorul bucuriilor vieţii 

 

Portret de creaţie din 

Ciclul „Geniul prin 

ochii unui copil” 

Secţia Mediatecă 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

  

 Limba maternă, valoare 

fundamentală ce nu trebuie 

pierdută 

Recital de poezie şi 

cântece în diferite 

limbi 

Filiala nr. 2 

 Ziua Dragostei şi a 

Bunăvoinţei – Dragobete 

  

 Ziua dragostei şi a 

bunăvoinţei – Dragobete 

Este ziua lui Dragobete 

Expoziţie 

 

 

Şezătoare din Ciclul 

„Din neam în neam” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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 Love is all around us 

 

 

Dragobetele sărută fetele 

Expoziţie cu cele mai 

celebre romane de 

dragoste 

Convorbire 

Secţia Carte străină 

 Regina vieţii, Dragostea Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Dragobetele – sărbătorim 

dragostea româneşte 

Dragobete, Dragobete, 

prinde flori în păr la fete 

Expoziţie 

 

Oră literar-muzicală 

Filiala nr. 1 

 Dragobetele sărută fetele Convorbire Filiala nr. 2 

 Irina Korschunow „Puiul de 

vulpe părăsit” 

Cristina Anca Ciubotaru  

„Poveste de dragoste” 

(Ionuţ cel norocos) 

Что дороже денег? 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 De ce oamenii vorbesc limbi 

diferite? 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 История зеркала Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Alma” 

(urbankid.ro) 
Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Modestia –calitate sau 

defect? 

Dezbateri din Ciclul 

„Adolescentul în 

societatea 

cunoaşterii” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Echipa noastră - Împreună 

suntem o forţă - Repede şi 

iscusit 

Demnitatea noastră – 

Autocontrolul – 

Incertitudine 

Învingerea stresurilor - Ne 

învăţăm să comunicăm -  

Fermitate în relaţiile 

interpersonale 

Soluţionarea conflictelor - 

Rezistenţă la influenţă -

Mişcare spre ţinte 

Training-uri din 

Programul de 

autocunoaştere şi 

formare personală 

pentru adolescenţi 

„Paşaport pentru 

viaţă”. Ciclul II 

„Comportamentul” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Donici - cuib de-nţelepciune Lecturi comentate din 

Ciclul „Comoara 

pentru suflet” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Журналы „Костер”,  

„Чудеса и приключения – 

детям”, „Детская 

Энциклопедия” и другие  

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Узнаем 

обо всем на свете” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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издания 

 А. Алексин „Домашнее 

сочинение” 

В. Крапивин „Мушкетер и 

фея” 

Discuţii, convorbiri 

din Ciclul 

„Правдивые 

истории о школьной 

жизни” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Уроки Холокоста: по 

книге А. Тор „Остров в 

море” 

Еще одна история любви: 

по книге Б. Догерти 

„Здравствуй, Никто” 

Lecturi comentate, 

discuţii din Ciclul 

„Ищем ответы на 

сложные вопросы 

вместе с героями 

книг” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 О братьях наших 

меньших: обзор книг Ю. 

Дмитриева и И. 

Акимушкина 

Ион Друцэ „Баллада о 

пяти котятах” 

Revistă bibliografică, 

lecturi comentate din 

Ciclul „О братьях 

наших меньших” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 Descoperă Suedia Expoziţie Secţia Carte străină 

 Valentine’s Day Şedinţa Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 La santé Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Die Farben Şedinţa Clubului de  

limba germană  

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 Arnold Lobel „Frog and 

Toad Together” 

Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 „Degeţel” 

„Norocul omului” (poveste 

românească) 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Povestea de 

dimineaţă” 

Secţia Mediatecă 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 ABC-ul sănătăţii Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 „Alice în Ţara din oglindă” 

de Lewis Carroll 
Ora poveştilor din 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Filiala nr. 1 
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Creangă la Andersen” 

 Откуда пришла книга в 

нашу жизнь 
Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 De când a început conflictul 

dintre generaţii? 
Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Bunele maniere în viaţa de 

zi cu zi 
Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 Oscar Wilde „Prinţul 

fericit” 

 

Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 „Andrieş”,  poem de 

Emilian Bucov  - 70 de ani 

de la publicare 

„Aventurile baronului 

Münchhausen” de Rudolf 

Erich Raspe - 225 de ani de 

la apariţie 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2016” 

Filiala nr. 2 

 Muzica în evul mediu 

Muzica Renaşterii 
Audiţii, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Wilhelm Hauff „Povestea 

lui Muck cel Mic” 

 

Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul  

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Primii mei ciorăpei Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 

 Întâlnire cu Teatrul 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 La gura sobei 

Conştiinţa naţională în 

viziunea adolescenţilor 

Şedinţe ale 

Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Anul Nou Chinezesc Activitate organizată 

în colaborare cu 

Ambasada Chinei în 

Republica Moldova 

Filiala nr. 2 

 Îngeraş din textil pentru 

Ziua Îndrăgostiţilor 

Mărţişor libelulă din 

mărgele de nisip 

Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Lansarea Campaniei 

Naţionale „Să citim 

împreună!” 

Campanie Naţională 

de promovare a 

lecturii 

Toate secţiile 

Bibliotecii 
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 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

MARTIE    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ionel Teodoreanu – 

scriitorul „uliţei copilăriei” 

noastre 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Florile dalbe” – 75 de ani 

de la publicare 
  

 Florile dalbe – lumina 

copilăriei noastre 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 „Florile dalbe” la 75 de ani Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mărţişorului   

 Mărţişorul – simbol, 

tradiţii, legende 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Un Marţişor pentru 

bibliotecă 
Expoziţie de 

mărţişoare 

Secţia Carte străină 

 Ziua Mărţişorului – fantezia 

primăverii 
Expoziţie de 

mărţişoare 

Filiala nr. 1 

 Grădina mărţişoarelor Expoziţie de 

mărţişoare 

Filiala nr. 2 

 Festivalul „Zilele Creangă”   

 Creangă - o carte cu nepoţi  

şi strănepoate 

 

Ion Creangă „Povestea  

porcului”, „Punguţa  

cu doi bani”, „Dănilă  

Prepeleac” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Vizionare film 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Miss Smărăndiţa – 2016, ed. 

a XV-a 

 

Ion Creangă – epopeea 

poporului român 

Ion Creangă şi lumea 

personajelor sale 

Pe urmele marelui 

povestitor Ion Creangă 

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Expoziţie 

 

Călătorie virtuală 

 

Lecturi comentate, 

vizionare film din 

Ciclul „Comoara 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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pentru suflet” 

 Ion Creangă – sfătosul bunic 

din Humuleşti 

„Pupăza din tei” (fragment  

din „Amintiri din Copilărie”  

de Ion Creangă) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Ora poveştilor 

 

Secţia Carte străină 

 Ion Creangă – bunicul 

poveştilor 

Ion Creangă şi personajele 

sale 

Primăvara la braţ cu 

Creangă 

„Вкусная речь” (по 

„Воспоминаниям  

детства” Иона Крянгэ) 

Expoziţie 

 

Ciclu de vizionări 

filme 

 

Şezătoare literară 

 

Serată literară din 

Ciclul „Clasic e 

fantastic!” 

Secţia Mediatecă 

 Scriitorul care ne-a marcat 

tuturor copilăria  

Grădina poveştilor  

Ion Creangă - prietenul 

copiilor 

Expoziţie 

Victorină literară 

Discuţie 

Filiala nr. 1 

 Ion Creangă în oglinda 

timpului 

Fragmente teatralizate din 

opera lui Creangă 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Spectacol teatral 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Femeii   

 Mamele – veşnice izvoare 

ale vieţii 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Inimioare pentru mama Lansare album de 

artă plastică şi 

decorativă  

Filiala nr. 1 

 Mărţişoare poetice şi 

muzicale dedicate mamei! 

O floare pentru MAMA 

De ziua Ta, Femeie! 

Matineu 

 

Concurs de desene 

Expoziţie  

Filiala nr. 2 

 Gheorghe Banariuc – 65 de 

ani de la naştere 

  

 Gheorghe Banariuc – 65 de 

ani de la naştere 
Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Octavian Goga – 135 de ani 

de la naştere 

  

 Octavian Goga - o lecţie de Oră de poezie Secţia Mediatecă 
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patriotism 

 Solul dragostei şi-al urii Expoziţie Filiala nr. 1 

 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  

 Univers francofon Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Învăţaţi franceza simplu şi 

repede 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Dècouvrir la France 

La civilisation , la culture et  

la cuisine de la France 

Expoziţie 

Masă rotundă 

Secţia Carte străină 

 Sărbătoarea Francofoniei Recital de muzică şi 

poezie 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 

Tineret 

  

 Teatrul este viaţă Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Fascinaţia teatrului Vizionarea comentată 

a unui fragment de 

spectacol pentru copii 

Filiala nr. 2 

 George Topârceanu – 130 

de ani de la naştere 
  

 George Topârceanu, poetul 

pentru toţi 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Pe urmele ”chiriaşului 

grăbit” 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Un „Heine român” – 

George Topârceanu 
Oră de poezie Secţia Mediatecă 

 Poetul mereu tânăr 

Poetul care îşi preface „în 

glume lacrimile clare” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Poeziei   

 Poezia – vorbă năzdrăvană Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Poezia - scară spre cer 

Только одно 

стихотворение 

Expoziţie 

Serată literară 

Secţia Mediatecă 

 Poezia este culminaţia unui 

mers lăuntric 
Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Apei   

 Apa – chip al milioanelor de 

ani 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Să ne unim pentru a proteja 

apa 
Discuţie Filiala nr. 1 

 „De ce luna Martie este  

foarte schimbătoare” 
Ora poveştilor Biblioteca Picilor 
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(basm grecesc din „Inelul  

vrăjit”) 

Ангел Каралийчев 

„Материнская слеза” 

 De ce s-a păstrat tradiţia de 

a purta mărţişoare? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Книга – твой друг и 

учитель 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Secretele Marii Bariere de 

Corali” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Luci, Soare, Luci! 

 

Şezătoare din Ciclul 

„Din neam în neam” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Журналы „Костер”, 

„Чудеса и приключения – 

детям”, „Детская 

Энциклопедия” и другие 

издания 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Узнаем 

обо всем на свете” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 А. Алексин „Домашнее 

сочинение” 

В. Крапивин „Мушкетер и 

фея” 

Discuţii, convorbiri 

din Ciclul 

„Правдивые 

истории о школьной 

жизни” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Уроки Холокоста: по 

книге А. Тор „Остров в 

море” 

Еще одна история любви: 

по книге Б. Догерти 

„Здравствуй, Никто” 

Lecturi comentate, 

discuţii din Ciclul 

„Ищем ответы на 

сложные вопросы 

вместе с героями 

книг” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 О братьях наших 

меньших: обзор книг Ю. 

Дмитриева и И. 

Акимушкина 

Ион Друцэ „Баллада о 

пяти котятах” 

Revistă bibliografică, 

lecturi comentate din 

Ciclul „О братьях 

наших меньших” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 Opération Goulou – Glouton 

(Revista „J’apprends à lire”) 

Oră de lectură Secţia Carte străină 

 The smell of spring Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Les temps qui passe Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Die Zahlen Şedinţa Clubului de  

audiţii „Für  

Neuigierige” 

Secţia Carte străină 

 „Prinţul fermecat” Ora poveştilor din 

Ciclul „Povestea de 

Secţia Mediatecă 
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dimineaţă”  

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

 Strauss: Regele celor trei 

pătrimi 

Portret de creaţie din 

Ciclul „Geniul prin 

ochii unui copil” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 La sfat cu Zâna Igiena Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 ,,Aventurile baronului 

Münchhausen” de Rudolf 

Erich Raspe 

Ora poveştilor din 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Станет ли книга 

пережитком прошлого? 

Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 De unde vine ezitarea la 

alegerea viitoarei profesii? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 De ce să fim punctuali Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 Fraţii Grimm „Scufiţa 

roşie” 

 

Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 „Aventurile lui Ceapolino” 

[Le avventure di Cipollino] 

de Gianni Rodari - 65 de 

ani de la publicare 

„Aventurile lui Tom 

Sawyer”, [The Adventures 

of Tom Sawyer] de Mark 

Twain - 140 de ani de la 

publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2016” 

Filiala nr. 2 

 Muzica din epoca barocului 

Clasicismul muzical 

Romantismul muzical 

Audiţii, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Fascinaţia culorilor 

copilăriei 
Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Un Mărţişor plin de Dor Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 
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Degeţica 

 Iepure de tip Tilda Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

APRILIE    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ionel Teodoreanu – 

scriitorul „uliţei copilăriei” 

noastre 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Umorului   

 1 aprilie - Păcăleala 

internaţională 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Cu zâmbetul pe faţă e mai 

uşor în viaţă… 
Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Cea mai isteaţă păcăleală Concurs Filiala nr. 2 

1-7  Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 Cartea – far al veşniciei 

 

Sigrid Laube „Balul florilor” 

Expoziţie 

Victorină 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Cărţile pe care le cauţi 

Imaginaţia este mai 

importantă decât 

cunoştinţele? 

 

Lectura, profesor şi prieten 

Expoziţie complexă 

Dezbatere din Ciclul 

„Adolescentul în 

lumea cunoaşterii” 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Cartea - o fereastră 

deschisă către lume  

(cărţi jubiliare) 

O felicitare pentru eroul 

preferat din carte  

Поздравительная 

открытка любимому 

герою книги 

La ce ne foloseşte cartea? 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie de felicitări 

 

 

 

 

Brainstorming 

Secţia Mediatecă 

 Cărţile copilăriei Expoziţie Filiala nr. 1 
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Cartea în viaţa mea 

În căutarea aventurilor 

(din creaţia scriitorilor 

Stevenson,Verne, Doyle) 

Eroii cărţilor citite 

Dezbatere 

Revistă bibliografică 

 

Concurs de desene 

 Cartea rămâne în 

continuare căpătâiul tuturor 

pornirilor în lumea 

cunoştinţelor 

Carte veche, carte nouă 

Cea mai mare parte a 

vocabularului o învăţăm din 

cărţi 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Păsărilor 

  

 Păsările – arhitecţi şi 

constructori geniali 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Mame şi pui în lumea 

animală 

Expoziţie 

 
Filiala nr. 2 

 Grigore Grigoriu – 75 de ani 

de la naştere 
  

 Grigore Grigoriu şi lumea 

rolurilor sale 
Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Mondială a Sănătăţii   

 Sănătatea stă în mâinile 

noastre! 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sănătatea, bunul cel mai de 

preţ 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Siguranţa alimentaţiei Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Aviaţiei şi 

Cosmonauticii 

  

 Spaţiul cosmic cu Maeştrii 

Cunoaşterii 

Prezentare de CD-uri Secţia Mediatecă 

 Космос - вымысел или 

наука? 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Claudia Balaban – 75 de ani 

de la naştere 

  

 Claudia Balaban –  

Ambasador al Copilăriei şi  

al Cărţii 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Claudia Balaban – nume de 

referinţă în biblioteconomia 

naţională 

Expoziţie Filiala nr. 1 
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 Nikolaj Gumilev – 130 de 

ani de la naştere 

  

 Николай Гумилёв – 

„русский поэт 

Серебряного века” 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Culturii 

  

 Un popor fără cultură este 

uşor de manipulat 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 

 Multe culturi, o singură 

poveste 

Audiţii de cântece ale 

diferitor popoare 
Filiala nr. 2 

 Magda Isanos – 100 de ani 

de la naştere 

  

 O flacără curată – poezia 

Magdei Isanos 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Magda Isanos - Crinul 

Basarabiei 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Şi iarba asta o să mai 

răsară... 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Locurilor 

Istorice 

  

 Păstrarea monumentelor 

istorice – o datorie sfântă 

Călătorie virtuală Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Planetei Pământ 

  

 Cosmicul nostru aşezământ:  

PLANETA ALBASTRĂ – 

planeta Pământ 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Terra - planeta pe care 

trăim 
Oră cognitivă Secţia Mediatecă 

 Ziua planetei Oră de ecologie Secţia Carte străină 

 Ziua Bibliotecarului   

 Bibliotecarul – comoara din 

spatele cărţilor 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Bibliotecarul – permanenţă 

în viaţa cărţilor 

Concurs de eseuri Filiala nr. 1 

 Bibliotecarul - stăpân, 

paznic, actor al imensului 

tezaur informaţional 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Cărţii şi a 

Dreptului de Autor 

  

 Cartea - poartă deschisă Expoziţie Filiala nr. 1 
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spre cunoaştere 

 Eleonora Romanescu – 90 

de ani de la naştere 

  

 Eleonora Romanescu şi 

magia culorii 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova 

  

 Tricolorul – simbol al 

unităţii de neam 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Drapelului Republicii 

Moldova 
Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Violeta Zabulică-Diordiev – 

50 de ani de la naştere 

  

 Несколько штрихов и 

целый мир 

Întâlnire cu 

ilustratoarea de cărţi 

Filiala nr. 1 

 Muzele pictoriţei Violeta 

Diordiev 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Lumină din lumină 

„Я есмь Путь и Истина и 

Жизнь” 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sfintele Paşti, icoana vieţii 

veşnice 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Hristos a înviat! Expoziţie Filiala nr. 2 

 „Călătoria unei picături de  

apă” 

„Смекалистый цыган” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 De ce cărţile... 

îmbătrânesc? 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Птицы мира Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Puiuţ Mic” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 „Andrieş” - poem de 

Emilian Bucov 

(70 ani de la publicare) 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Comoara 

pentru suflet” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Журналы „Костер”, 

„Чудеса и приключения – 
Revistă bibliografică 

din Ciclul „Узнаем 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 
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детям”, „Детская 

Энциклопедия” и другие 

издания 

обо всем на свете” ani 

 А. Алексин „Домашнее 

сочинение” 

В. Крапивин „Мушкетер и 

фея” 

Discuţii, convorbiri 

din Ciclul 

„Правдивые 

истории о школьной 

жизни” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Уроки Холокоста: по 

книге А. Тор „Остров в 

море” 

Еще одна история любви: 

по книге Б. Догерти 

„Здравствуй, Никто” 

Lecturi comentate, 

discuţii din Ciclul 

„Ищем ответы на 

сложные вопросы 

вместе с героями 

книг” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 О братьях наших 

меньших: обзор книг Ю. 

Дмитриева и И. 

Акимушкина 

Ион Друцэ „Баллада о 

пяти котятах” 

Revistă bibliografică, 

lecturi comentate din 

Ciclul „О братьях 

наших меньших” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 Descoperă Italia Expoziţie Secţia Carte străină 

 „Okapi” Revista presei Secţia Carte străină 

 Charlotte Brontë „Jane 

Eyre” 

Discuţie asupra cărţii Secţia Carte străină 

 My family and my house 

Speeling 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 En ville Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Kleidung Şedinţa Clubului de  

limba germană  

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 Wilhelm Hauff „Der Zwerg 

Nase” 

Şedinţa Clubului de  

audiţii „Für  

Neuigierige” 

Secţia Carte străină 

 Syd Hoff „Julius” Şedinţa Clubului 

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло „Удивительное 

путешествие кролика  

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Activitatea şi odihna: stil de 

viaţă 

Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 
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 „Povestea porcului” de Ion 

Creangă 

Ora poveştilor din 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Роль книги в жизни 

человека 

Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 De ce tinerii pleacă peste 

hotare? 

Şedinţa Clubului 

,,Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Salutul Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 E.T.A. Hoffmann 

„Spărgătorul de nuci şi 

Regele Şoarecilor” 

Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 „Buzduganul fermecat”, 

basm de Liviu Deleanu  - 65 

de ani de la publicare 

„Călăreţul fără cap” [The 

headless horse], roman de 

Thomas Mayne Reid - 150 

de ani de la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2016” 

Filiala nr. 2 

 Simfonismul postroman 

Secolul al XX-lea, muzica 

modernă 

Audiţii, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Fundiţe pentru Fetiţe 

Coşul de Paşti 
Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 

 Ouă de paşte din mărgele 

de nisip 

Iepuri şi ouă din textil 

Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

14-17 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XX-a 

Expoziţii 

Lansări de carte 

Ateliere 

Sesiuni de 

comunicări 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Forumul Copiilor – laureaţi 

ai Concursului republican 

„Biografia mea de cititor” 

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” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

MAI    
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 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ionel Teodoreanu – 

scriitorul „uliţei copilăriei” 

noastre 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Gheorghe Mustea – 65 de 

ani de la naştere 
  

 Gheorghe Mustea – 65 de 

ani de la naştere 
Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Solidarităţii Oamenilor 

Muncii 

  

 Cine munceşte - creşte Expoziţie Filiala nr. 1 

 Munca este părintele gloriei 

şi al fericirii 
Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Lucian Blaga – 55 de ani de 

la trecerea în eternitate 
  

 Personalitate impunătoare 

şi polivalentă a culturii 

interbelice 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Europei   

 Ziua Europei – sărbătoarea 

păcii, unităţii şi toleranţei 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Europei 

Bătrânul continent Europa 
Expoziţie  

Discuţie 

Poster cu cele mai 

frumoase oraşe ale 

Europei 

Secţia Carte străină 

 Descoperă universul unei 

Europe Mari 

Să descoperim Europa! 

Expoziţie 

 

Joc interactiv 

Secţia Mediatecă 

 Unită în diversitate Expoziţie Filiala nr. 1 

 „Noi nu coalizăm statele, ci 

unim oamenii” 

(Jean Monnet) 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei 

  

 Noi suntem Copiii Victoriei 

„Поёт на улице народ, 

Шумит, ведёт беседы. 

Так вот он — час, и день, 

и год 

Свершившейся победы!” 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Filiala nr. 1 
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 Lyman Frank Baum – 160 

de ani de la naştere 
  

 Ţara lui Oz – ţara fără 

bătrâneţe şi moarte 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Л.Ф. Баум и его 

волшебная страна 

Lyman Frank Baum şi Ţara 

sa minunată 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Povestea de 

dimineaţă” 

Secţia Mediatecă 

 Lyman Frank Baum –  

celebrul creator al 

ţinutului Oz 

L. F. Baum „The Wonderful 

Wizard of Oz” 

Expoziţie 

 

Şedinţa Clubului 

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Фрэнк Баум - 

удивительный 

волшебник… 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Familiei 
  

 Familia – diamantul  

societăţii  

Aurelian Silvestru „Şi totuşi, 

 casa părintească” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Familia- comoara copilului 

Bucuria de a fi familie 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Familia - cuibuşor de 

înţelegere şi dragoste 
Convorbire Secţia Mediatecă 

 Familii sănătoase – piloni 

fundamentali ai unei 

societăţi sănătoase 

Expoziţie virtuală Filiala nr. 1 

 Familia este nucleul 

civilizaţiei 

Convorbire 

Concurs de desene 

Filiala nr. 2 

 Ziua Naţională a Sportivului   

 Importanţa sportului în 

viaţa noastră 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

  

 Sub semnul muzeului Prezentare de site-uri 

web 

Secţia Mediatecă 

 Muzeul – pentru o societate 

durabilă 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Garabet Ibrăileanu – 145 de 

ani de la naştere 

  

 Garabet Ibrăileanu - om de Expoziţie Filiala nr. 1 
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o rară distincţie sufletească 

 Ziua Sfinţilor Kiril şi 

Metodiu. Sărbătoarea 

alfabetului chirilic şi a 

culturii slave 

  

 Солунским братьям 

посвящается 

Oră literar-muzicală Secţia Mediatecă 

 Кирилл и Мефодий — 

славянские первоучители, 

великие проповедники 

христианства 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Lucreţia Bârlădeanu – 60 de 

ani de la naştere 

  

 Fetiţa din „Dealul 

Drăguţei” 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Biblioteca Picilor 

 Dialog despre Copilărie Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială împotriva 

Fumatului 

  

 Fumatul, un viciu care 

ucide!  
Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Concursul declamatorilor 

„Şi sufletul e poezie...”, 

dedicat lui Grigore Vieru 

Concurs în cadrul 

Festivalului 

Internaţional de 

Poezie „Grigore 

Vieru”, ediţia a VIII-

a 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Concursul interpreţilor de 

cântece pe versurile lui 

Grigore Vieru 

Concurs în cadrul 

Festivalului 

Internaţional de 

Poezie „Grigore 

Vieru”, ediţia a VIII-

a 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul  

 Festivalul Internaţional de 

Poezie „Grigore Vieru”, 

ediţia a VIII-a 

Duplex Chişinău-Iaşi Toate secţiile 

Bibliotecii 

21 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXVI-a, 

„Ionel Teodoreanu” 

Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

 Rodion Cucereanu „Pavăză: 

inima ciocârliei-mamă” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 
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Мирча Греку, Жанна Греку 

„Сказка о потерянной 

радости” 

 De ce furnicile sunt  

considerate harnice? 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Время и часы 

 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Paşte fericit” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Noi suntem ca florile 

 
Recital de versuri din 

Ciclul „Comoara 

pentru suflet” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 

 Журналы „Костер”, 

„Чудеса и приключения – 

детям”, „Детская 

Энциклопедия” и другие 

издания 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Узнаем 

обо всем на свете” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 А. Алексин „Домашнее 

сочинение” 

В. Крапивин „Мушкетер и 

фея” 

Discuţii, convorbiri 

din Ciclul 

„Правдивые 

истории о школьной 

жизни” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Уроки Холокоста: по 

книге А. Тор „Остров в 

море” 

Еще одна история любви: 

по книге Б. Догерти 

„Здравствуй, Никто” 

Lecturi comentate, 

discuţii din Ciclul 

„Ищем ответы на 

сложные вопросы 

вместе с героями 

книг” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 О братьях наших 

меньших: обзор книг Ю. 

Дмитриева и И. 

Акимушкина 

Ион Друцэ „Баллада о 

пяти котятах” 

Revistă bibliografică, 

lecturi comentate din 

Ciclul „О братьях 

наших меньших” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 The article Şedinţa Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Sur la route Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Obst Şedinţa Clubului de  

limba germană  

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 Brüder Grimm „Das wasser 

des lebens” 

Şedinţa Clubului de  

audiţii „Für  

Neuigierige” 

Secţia Carte străină 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло „Удивительное 

путешествие кролика  

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 



 

 49 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

 Leonardo da Vinci: Visul 

zborului 

Portret de creaţie din 

Ciclul „Geniul prin 

ochii unui copil” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 „Buzduganul fermecat”, 

basm de Liviu Deleanu 

Ora poveştilor din 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Круг чтения Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 De ce adolescenţii de azi 

sunt atât de capricioşi? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere la 

şcoală 
Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 Charles Perrault 

„Frumoasa din Pădurea 

adormită” 

 

Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 „Călătoria spre centrul 

pământului”, [Le voyage au 

Centre de la Terre] de Jules 

Verne - 150 de ani de la 

publicare 

„Contele de Monte-Cristo” 

[Le comte de Monte-Cristo], 

roman istoric de Alexandre 

Dumas (tatăl) - 170 de ani 

de la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2016” 

Filiala nr. 2 

 Neoclasicismul 

Noile şcoli muzicale 

naţionale 

Muzica contemporană 

Audiţii, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 De-a pururi lângă noi, în 

sufletele noastre… 
Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Muzicianul Vladimir Ciolacu Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Căciuliţa lui Pinocchio 

Fundiţe pentru Fetiţe 

Accesorii pentru Fetiţe in 

sezonul primăvară-vară 

Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 

 Melc în stil Tilda 

Cercei de vară 
Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 
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dibace” 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

IUNIE    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ionel Teodoreanu – 

scriitorul „uliţei copilăriei” 

noastre 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

  

 Ziua Copiilor – Ziua 

Editurii „Prut 

Internaţional” 

Ziua editurii Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Copilăria – o cărare printre  

Flori 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Copiii – bucuria şi speranţa 

noastră 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Copilărie cu cireşe la urechi Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Copiii – bogăţia supremă a 

unei familii 

Concurs de desene Filiala nr. 1 

 Copilăria este şuvoiul de 

apă care izvorăşte limpede 

şi curat din adâncurile 

fiinţei 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

XI-a 

Concurs Toate Secţiile 

activitate cu 

publicul 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Nicolae Milescu-Spătarul – 

380 de ani de la naştere 

  

 Suflet român în cultura 

slavă 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Nicolae Iorga – 145 de ani 

de la naştere 

  

 Nicolae Iorga - profetul 

naţional 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Mediului   
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 Natură-mamă, sunt aripa ta Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Stăpânim natura prin a ne 

supune ei 

Spune-mi ce consumi şi-ţi 

spun cine eşti 

Stratul de ozon – scutul 

protector al planetei 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 ABC-ul naturii Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 „Natura este sufletul artei” 

(William Hazlitt) 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională 

împotriva Exploatării prin 

Muncă a Copiilor 

  

 Ziua Internaţională  

împotriva Exploatării 

prin Muncă a Copiilor 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Copilăria este şuvoiul de 

apă care izvorăşte limpede 

şi curat din adâncurile 

fiinţei 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Aleksandr Volkov – 125 de 

ani de la naştere 

  

 O lume de aventuri 

miraculoase 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Изумрудный город 

писателя 

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Harriet Beecher Stowe – 

205 ani de la naştere 

  

 Harriet Beecher Stowe - 

avocatul celor mulţi şi 

nedreptăţiţi 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Galina Furdui – 70 de ani de 

la naştere 

  

 Izbânda luminii în poezia 

Galinei Furdui 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Poetă a luminii şi a umbrei Expoziţie Filiala nr. 1 

 Între clipa mea şi-a ta e 

copilăria 

Cuvinte adunate în romanţe 

Expoziţie 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Lidia Istrati – 75 de ani de 

la naştere 

  

 
Lidia Istrati – talent, 

inteligenţă, curaj civic 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 O femeie între politică şi 

literatură 

Expoziţie Filiala nr. 1 
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 Un nume scris în conştiinţa 

neamului 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Suveranităţii 

Republicii Moldova 

  

 Ziua Suveranităţii 

Republicii Moldova 

Convorbire Secţia Mediatecă 

 Mircea Grecu, Jana Grecu  

„În căutarea fericirii  

pierdute” 

„Ошибка царя” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Esop’s fable „The Cat and 

The Mice” 

Esop’s fable „The Lion and 

the Mouse” 

Le secret de tante Agathe 

(Revista „J’apprends à lire”) 

Esop’s fable „The Hare and 

the Tortoise” 

Ore de lectură Secţia Carte străină 

 J’aime lire 

Astrapi 

Revista presei Secţia Carte străină 

 Summer vacation 

Fruits and vegetables 

Summer clothes 

Summer sports 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Les friuts 

Les légumes 

Les sports 

Les métiers 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Gemüse 

Haustiere 

Tiere 

Der Körper 

Şedinţa Clubului de  

limba germană  

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 „Princess Magic” (Disney 

book + CD) 

„Let’s play/ Hai la joacă” 

(Disney book + CD) 

„Places/Unde mergem” 

(Disney book + CD) 

Audiţii Secţia Carte străină 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului Secţia Mediatecă 
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„MeşteRICH” 

 „Dănilă Prepeleac” de Ion 

Creangă 

Ora poveştilor din 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 История за час Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere la 

masă 

Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 Cu dor de şcoală, dar şi 

de… vacanţă! 
Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 „Cuore”, roman de 

Edmondo de Amicis - 130 

de ani de la publicare 

„Dănilă Prepeleac”, basm 

de Ion Creangă - 145 de ani 

de la publicare 

Discuţii asupra 

cărţilor din Ciclul 

„Cărţi jubiliare – 

2016” 

Filiala nr. 2 

 „Frumoasa cu părul de 

aur”(Poveşti populare) 
Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Învăţăm să brodăm 

Floarea de Cicoare 

Pernuţa Zânei Măsăluţei in 

stil naţional 

Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 

 Ursuleţ de tip Teddy 

 
Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

IULIE    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ionel Teodoreanu – 

scriitorul „uliţei copilăriei” 

noastre 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

2 Faza finală a Concursului 

literar ,,La izvoarele 

Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 
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înţelepciunii”, ed. a XXVI-a, 

„Ionel Teodoreanu” 

coordonare şi 

cooperare  

 Ziua Comemorării lui 

Ştefan cel Mare şi Sfânt 
  

 Atletul lui Hristos – Ştefan  

cel Mare 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ştefan cel Mare – un 

adevărat scut al libertăţii 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Soarele Moldovei - Ştefan 

cel Mare 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Ştefan cel Mare şi Sfânt - un 

apărător al creştinătăţii 
Expoziţie Secţia Carte străină 

 Marele părinte al Moldovei Expoziţie Filiala nr. 1 

 Stefan, al Moldovei soare! Expoziţie Filiala nr. 2 

 Vasile Vasilache – 90 de ani 

de la naştere 

  

 Vasile Vasilache - vrăjitorul 

cuvintelor 

Scriitorul care „vorbeşte 

cum scrie şi scrie cum 

vorbeşte” 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Şahului   

 Şahul – un duş rece pentru 

minte 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Şahul, imaginaţia şi 

încrederea în sine 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Vasile Alecsandri – 195 de 

ani de la naştere 

  

 A lui liră multicoloră... Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Biblioteca Picilor 

 Vers cu aromă de 

lăcrămioară 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Vasile Alecsandri - 

personalitate marcantă a 

Moldovei 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Vladimir Beşleagă – 85 de 

ani de la naştere 

  

 Vladimir Beşleagă – un om 

al cetăţii 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Vladimir Beşleagă - un 

mare povestitor 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Vladimir Beşleagă – artistul 

cuvântului 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ianoş Ţurcanu – 65 de ani 

de la naştere 
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 Poetul care măsoară cu 

inima 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 
Biblioteca Picilor 

 Poetul care măsoară cu 

inima 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Poetul „care măsoară cu 

inima” 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Cu mii de fire nevăzute sunt 

legat de lume… 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Beatrix Potter „Povestea 

iepuraşului Peter” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Descoperă Spania Expoziţie Secţia Carte străină 

 Brinton Turkle „Thy Friend, 

Obadiah” 

(ed. Silver Burdett &Ginn) 

Un feu volant pour le sultan 

(rev. „J’apprends à Lire”) 

Die sechs diener 

Ore de lectură Secţia Carte străină 

 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 

 „De-aş avea”, poezie de 

Mihai Eminescu - 150 de 

ani de la publicare 

„Descrierea Moldovei”, 

monografie de Dimitrie 

Cantemir - 300 de ani de la 

editare 

Discuţii asupra 

cărţilor din Ciclul 

„Cărţi jubiliare – 

2016” 

Filiala nr. 2 

 Cercei din mărgele şi rivoli 

Suport de creioane 
Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

AUGUST    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Trifan Baltă – 140 de ani de 

la naştere 
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 „Флорин-смельчак” Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Veacul lui Moş Trifan Expoziţie Filiala nr. 2 

 Sergiu Puică – 60 de ani de 

la naştere 

  

 Un creator al universului 

copilăriei 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Vitalie Rusu – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Teatrul este viaţa mea Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Tineretului 

  

 Tineretul, speranţa unei 

lumi mai bune… 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Copiii, tineretul şi 

biblioteca 

Masă rotundă Filiala nr. 1 

 Walter Scott – 245 de ani de 

la naştere 

  

 Вальтер Скотт - 

основоположник жанра 

исторического романа 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 George Enescu – 135 de ani 

de la naştere 

  

 George Enescu – cel mai 

mare muzician român 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 La răspântie de vremi Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Victor Dumbrăveanu – 70 

de ani de la naştere 

  

 Pe drumurile cărţii cu Victor 

Dumbrăveanu 

Victor Dumbrăveanu 

„Vornicel la nunta badei” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Pe drumurile cărţii cu 

Victor Dumbrăveanu 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Scriitor crescut din talent şi 

dragoste de oameni pe 

pământ 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Alexandru Bernardazzi – 

185 de ani de la naştere 

  

 Arhitectul care a schimbat 

faţa Chişinăului 

Expoziţie Secţia Mediatecă 
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 Edmondo De Amicis  

„Iubirea de patrie” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Descoperă Polonia Expoziţie Secţia Carte străină 

 Paul Galdone „The Monkey  

and the Crocodile” 

(ed. Silver Burdett &Ginn) 

Fraţii Grimm „Die beiden 

Wanderer” 

 

Ore de lectură Secţia Carte străină 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Hamlet” de W. 

Shakespeare - 415 ani de la 

apariţie 

„Hora Unirii”, poezie de 

Vasile Alecsandri - 160 de 

ani de la publicare 

Discuţii asupra 

cărţilor din Ciclul 

„Cărţi jubiliare – 

2016” 

Filiala nr. 2 

 Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Independenţei” 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea română” 

Ciclu de activităţi  

 Cuvânt dulce – LIBERTATE 

Din străbunei cu limba 

noastră noi am crescut şi 

creştem, demn (D. 

Matcovschi) 

Expoziţie 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 Independenţa – un 

eveniment fundamental în 

dezvoltarea ţării 

Independenţa e suma vieţii 

noastre istorice 

Limba română – 

oportunitate pentru 

afirmarea personalităţii 

Ce e frumos e sfânt, ce e 

sfânt e veşnic 

Cărţile – o nesfârşită 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

 

Convorbire 

 

 

Medalion literar 

 

Expoziţie complexă 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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comoară din spatele 

copertelor 

Aşa am fi vorbit  

(mostre de carte din anii 30’ 

ai secolului XX) 

 

 

Expoziţie 

 

 Ziua Independenţei 

Republicii Moldova 

Limba noastră-i o comoară 

Expoziţie 

Discuţie 

Recital de versuri 

Secţia Carte străină 

 Prin limbă ne păstrăm ca 

neam, fiinţa  

7 minuni ale Moldovei 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web şi CD-uri 

Secţia Mediatecă 

 Noi suntem oamenii acestui 

pământ! 

Limba Română este Patria 

mea 

Expoziţie 

 

Matineu 

Filiala nr. 1 

 Independenţa nu se 

primeşte, se cucereşte 

Limba este întâiul mare 

poem al unui popor  

Limba Română este Patria 

mea 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Vorbesc corect – gândesc 

corect 

Concurs-maraton Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

SEPTEMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Învăţătura e ca aurul: are 

preţ oriunde 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 1 septembrie –un nou 

început spre dobândirea 

cunoştinţelor 

Lectura, catharsis pentru 

suflet 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Clopoţelul sună şi pe toţi ne 

adună 
Expoziţie Secţia Carte străină 

 Ziua Armatei Naţionale   
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 Şcoala bărbăţiei  Vizionarea filmului Filiala nr. 1 

 George Bacovia – 135 de 

ani de la naştere 

  

 George Bacovia- Poezie şi 

culoare 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Bacovia, poet al toamnei şi 

singurătăţii 

Eu sunt un cuib de inimă 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

  

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Cât costă ziua ta? 

Сколько стоит твой 

день? 

Lecţie de alfabetizare 

financiară 

Secţia Mediatecă 

 Alfabetizarea şi societăţile 

sustenabile 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Nicolae Sulac – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Nicolae Sulac - rapsod al 

poporului 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Urmaşii marelui rapsod Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Nicolae Sulac – 80 de ani de 

la naştere 

La o margine de drum 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Convorbire, audiţii 

 

 Ziua Mondială de Prevenire 

a Suicidului 

  

 Totdeauna alege viaţa! Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Viaţa merită să fie trăită! Discuţie Secţia Mediatecă 

 Ziua Internaţională a 

Democraţiei 
  

 Democraţia, cea mai viabilă 

formă de guvernare 

cunoscută 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Aurel Scobioală – 75 de ani 

de la naştere 
  

 La taifas cu Aurel Scobioală Expoziţie Biblioteca Picilor 
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Aurel Scobioală „Capul  

plecat...” 

Lecturi literare 

 Un scriitor de zile mari Expoziţie Filiala nr. 1 

 Aurel Scobioală – scriitor 

plin de înţelepciune 

Un scriitor şi-un nume drag 

copiilor… 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 George Coşbuc – 150 de ani 

de la naştere 
  

 În lumea făurită de Coşbuc Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt suflet din sufletul 

neamului meu şi-i cânt 

bucuria şi-amarul... 

Oră de poezie Secţia Mediatecă 

 Un mare clasic al versului 

românesc 
Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Un mare clasic al versului 

românesc 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Herbert George Wells – 150 

de ani de la naştere 
  

 Герберт Уэллс - 

родоначальник научно-

фантастической 

литературы 20 века 

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Păcii   

 Pacea - o şoaptă de copil Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Pacea – visul de aur al 

umanităţii 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Simbolul Păcii Atelier de creaţie Secţia Mediatecă 

 Să ne lumineze a Păcii 

floare 
Convorbire Filiala nr. 1 

 Ziua Limbilor Europene   

 Comunicare fără bariere Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Secţia Mediatecă 

 O zi festivă cu sonorităţi 

multilingve 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Dreptului de a Şti 

  

 Ai dreptul de a şti! Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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 O persoană activă este una 

bine informată 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Dionis Spătaru „Păianjenul 

arhitect”  

„Полезные наставления” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Pădurea - plămânul verde 

al pământului 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Отчего Осень грустная? 

 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „În puterea Soarelui” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Limba maternă – icoană  

Eternă 
Medalion literar din 

Ciclul „Comoara 

pentru suflet” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 „J`aime lire”, „Speak out”, 

„Vitamine De” 

Revista presei Secţia Carte străină 

 Ulf Nilsson „All the dear 

little animals” 

Oră de lectură Secţia Carte străină 

 The colours of autumn Şedinţa Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 À la compagne Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Mein haus Şedinţa Clubului de  

limba germană  

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 Wilhelm Hauff „Die  

Geschichte von dem kleinen 

Muck” 

Şedinţa Clubului de  

audiţii „Für  

Neuigierige” 

Secţia Carte străină 

 Toţi copiii au nevoie de 

dragoste 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Povestea de 

dimineaţă” 

Secţia Mediatecă 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

 „Ты рождена 

Воспламенять 

воображение поэтов”: 

Негруцци и Пушкин о 

Калипсо 

Serată literară din 

Ciclul „Clasic e 

fantastic!” 

Secţia Mediatecă 
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  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Un mediu curat,o viaţă 

sănătoasă 

Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 „Istoria lui Pinocchio” de 

Carlo Collodi 

Ora poveştilor din 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Путешествие по 

страницам книг 

Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 De ce uneori ne ascundem 

după masca minciunii? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere pe 

stradă 
Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Istoria lui Pinocchio” [Le 

avventure di Pinoccio], de 

Carlo Collodi - 135 de ani 

de la publicare 

„Pravilele lui Vasile Lupu”, 

cel dintâi cod de legi din 

Moldova feudală - 370 de 

ani de la editare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2016” 

Filiala nr. 2 

 Pe aripile Toamnei Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Primul meu covor ţesut de 

mine 

Brăţări pentru fiecare 

Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 

 Pandativ din mărgele şi 

rivoli 
Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Târgul de Carte Moldexpo 

2016 
Lansări de carte 

Lecturi publice 

Ateliere 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

OCTOMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Sergej Aksakov – 225 de 

ani de la naştere 
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 Человек который умел 

жить 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Сказка для детей и 

взрослых 

Convorbire din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Сергей Аксаков - 

писатель, отличавшийся 

тонким и оригинальным 

чувством природы 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Muzicii 
  

 Muzica e limba 

sentimentelor şi patimilor 

Gioachino Rossini: Rossini 

sau plăcerea muzicii 

Expoziţie 

 

Portret de creaţie din 

Ciclul „Geniul prin 

ochii unui copil” 

Secţia Mediatecă 

 Viaţa în imagini sonore Expoziţie Filiala nr. 1 

 Muzica este graiul sufletului Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Oamenilor în Etate 
  

 Bunicii-s cei mai buni Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Cele mai frumoase cuvinte 

Scumpilor Bunei 

Concurs de eseuri Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Animalelor 

  

 Animalul – prieten, jucărie, 

povară, duşman sau membru  

al familiei? 

Radion Cucereanu „Dans şi 

 zbor” (Surprinde  

adierile naturii) 

Expoziţie 

Convorbire 

Vizionare de film 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Lumea prin ochii mei: 

Regnul Animal 

Top 10 animale care au 

zburat în spaţiu 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Animale pe cale de 

dispariţie 
Discuţie Filiala nr. 1 

 „Nivelul de civilizaţie a unei 

naţiuni este dat de 

atitudinea faţă de animale” 

(Mahatma Gandhi) 

Emil Gârleanu „Din lumea 

celor care nu cuvântă” 

Expoziţie 

 

 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 Vera Malev – 90 de ani de 

la naştere 
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 Prietena credincioasă a 

eroilor săi 
Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a 

Pedagogului 
  

 Profesorii –semănătorii de 

dragoste şi bine 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Inginer al sufletului 

omenesc 

Concurs de eseuri Filiala nr. 1 

 Ziua învăţătorului 

 

Arta de a fi pedagog 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Lidia Ungureanu – 65 de ani 

de la naştere 

  

 Bilanţ poetic Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Robert Ingpen - 80 de ani de 

la naştere  

  

 Страна чудес Роберта 

Ингпена 

Prezentarea site-

urilor web din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Christine Nöstlinger – 80 de 

ani de la naştere 

  

 O Astrid Lindgren a Austriei Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Organizaţiei Naţiunilor 

Unite 

  

 ONU – organizaţie cu 

vocaţie universală 

Convorbire  Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Naţională „Un Arbore 

pentru Dăinuirea Noastră” 

  

 Un Arbore pentru 

Dăinuirea Noastră  

Convorbire Filiala nr. 2 

 Mihail Sadoveanu – 55 de 

ani de la trecerea în 

eternitate 

  

 Sadoveanu – un scriitor 

universal 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Internet-ului 

  

 Succes cu Internet Discuţie Secţia Mediatecă 

 Edmondo De Amicis – 170   
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de ani de la naştere 

 Edmondo De Amicis 

„Şcoala” 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Edmondo de Amicis între 

noi, copiii… 

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi  

 Biblioteca – sanctuar al 

culturii şi civilizaţiei 

Carţile luminează, 

cunoaşterea încântă 

Subculturi ale tinerilor: pro 

sau contra 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

 

Ring intelectual din 

Ciclul „Adolescentul 

în societatea 

cunoaşterii” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Jeunes Traducteurs Concurs de traduceri Secţia Carte străină 

 Magia lecturii în Palatul 

Cărţii 

Cele mai ciudate cărţi 

De la tablete de lut la cartea 

electronică 

Descoperă un erou – Scrie o 

biografie 

Найди героя: о ком 

написать биографию 

прямо сейчас? 

Expoziţie 

 

Lecţii de cultură a 

informaţiei 

 

 

Concurs de discursuri 

Secţia Mediatecă 

 Cărţi neobişnuite în 

Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” 

Biblioteca este şi a mea 

 

Cartea – simbol şi semne 

Expoziţie 

 

 

 

Vizită la bibliotecă a 

copiilor romi 

Atelier de lectură 

Filiala nr. 1 

 Glasuri eterne în spaţiu 

Drumul Cărţii 

Cartea e zestrea ce pe toţi 

ne împarte,  

în cei cu cărţi şi cei cu carte 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitori, 

ilustratori, editori 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Bibliotecar pentru o oră Acţiune de 

voluntariat 
Toate secţiile 

Bibliotecii 

 „Bătrânii profesori” (basm 

armenesc) 

„Мальчик „Ай” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 De ce animalele sunt cei 

mai buni meteorologi? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Чудеса из дерева Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 
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 „Spirit - Armăsarul Vestului 

Sălbatic” 
Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 „Dănilă Prepeleac” – basm 

de Ion Creangă 

(145 de ani de la publicare) 

Lecturi comentate, 

vizionare de film din 

Ciclul „Comoara 

pentru suflet” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Журналы „Костер”, 

„Чудеса и приключения – 

детям”, „Детская 

Энциклопедия” и другие 

издания 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Узнаем 

обо всем на свете” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 А. Алексин „Я ничего не  

сказал” 

Ф. Искандер  

„Тринадцатый подвиг  

Геракла” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Правдивые 

истории о школьной 

жизни” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Раздел имущества: по 

 книгам В. Фролова  

„Что-то случилось…”,  

А. Алексина „Неправда” и  

К. Нёстлингер „Само  

собой и вообще” 

Convorbire din Ciclul 

„Ищем ответы на 

сложные вопросы 

вместе с героями 

книг” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 Дайте кошке слово: по 

 книге Н. Романовой 

Соседи по планете: обзор 

 книг Дж. Даррелла 

Lecturi comentate, 

revistă bibliografică 

din Ciclul „О 

братьях наших 

меньших” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 Discover the best children 

magazines in  

 your favorite library 

Expoziţie de reviste Secţia Carte străină 

 Christine Nöstlinger „Die 

Geschichten von der  

geschichte vom Pinguin” 

Oră de lectură Secţia Carte străină 

 „Matilda et le jaguar 

sacré” (CD Toboclic) 

Vizionare film Secţia Carte străină 

 Descoperă Azerbaidjanul Expoziţie Secţia Carte străină 

 The noun 

The verb 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 L’univers 

Les quantités 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Mein haus Şedinţa Clubului de  

limba germană  

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 „Snow White and the seven 

dwarfs” 

Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Unul pentru toţi şi toţi Ora poveştilor din 

Ciclul „Povestea de 

Secţia Mediatecă 
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pentru unul dimineaţă” 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Un zâmbet pentru sănătate Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 „Punguţa cu doi bani” de 

Ion Creangă 

Ora poveştilor din 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Берегите книги! Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 De ce nobleţea umană 

devine o raritate?  

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere în 

mijloacele de transport în 

comun 

Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Povestea porcului” de Ion 

Creangă - 140 de ani de la 

publicare 

„Prinţ şi cerşetor” [The 

Prince and the Pauper] de 

Mark Twain - 135 de ani de 

la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2016” 

Filiala nr. 2 

 Colier pentru sezonul 

toamnă-iarnă 

Tablou brodat în biser 

Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 

 Pernuţă pentru ace 

originală 

Cercei din mărgele de nisip 

în formă de triunghi 

voluminoşi 

Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

NOIEMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2016 Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 



 

 68 

 publicul 

 Constantin Baranovschi – 

70 de ani de la naştere 

  

 Magia muzicii populare Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Constantin Baranovschi – 

70 de ani de la naştere 
Şedinţa Salonului 

Muzical 

 

 Emil Loteanu – 80 de ani de 

la naştere 

  

 În filmele lui se perindă o 

ţară 

Convorbire Secţia Mediatecă 

 „Lăutarul” filmului 

contemporan 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Mi-i cântecul din vână de 

ţăran... 

M-am logodit cu cea mai 

depărtată stea... 

Filmul „Lăutarii” 

Expoziţie 

 

 

Vizionare film 

 

Filiala nr. 2 

 Evgenij Čarušin – 115 ani 

de la naştere 

  

 Чарушин и его маленькие 

друзья 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 

  

 Edmondo De Amicis 

„Copiii orbi” 

Convorbire 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Stela Cemortan – 75 de ani 

de la naştere 

  

 Stela Cemortan, o captivă a 

Cărţii 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 O îndrăgostită de copiii 

Moldovei şi dascălii lor 

Expoziţie Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Andrei Mureşanu – 200 de 

ani de la naştere 

  

 
Un răsunet sau pledoaria 

imnului libertăţii noastre 

Medalion literar Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă  

  

 
Toleranţa - prima lege a 

convieţuirii 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Cum, cât şi pe cine trebuie 

să tolerăm? 

Discuţie Secţia Mediatecă 
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 Mihail Lomonosov – 305 

ani de la naştere 
  

 Михаил Ломоносов - 

талантливый „выходец из 

низов” 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor 
  

 Dreptul tău: accesul la 

informaţie 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Copiii sunt creaţi pentru 

artă! 
Concurs de desene Filiala nr. 1 

 Şi copiii au drepturi... 

 

 

Drepturile copilului implică 

şi datoriile lui 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Concurs de desene 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială de 

Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere 

  

 Atenţie la Semafor! Acasă 

eşti aşteptat! 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Eu, securitatea şi circulaţia 

rutieră 
Joc interactiv Secţia Mediatecă 

 Stai, e roşu, 

Treci, e verde! 

Concurs Filiala nr. 2 

 Vladimir Dal’ – 115 ani de 

la naştere 

  

 Добро и справедливость в 

сказках Даля 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Biblioteca Picilor 

 Писатель, врач, ученый – 

Владимир Даль 

Convorbire din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Mihai Grecu – 100 de ani de 

la naştere 

  

 Artistul moare atunci când 

mor operele lui 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Sofia Vicoveanca – 75 de 

ani de la naştere 

  

 Cu cât sunt, cu-atâta cânt... Expoziţie 

Oră muzicală 
Secţia Mediatecă 

 Carlo Collodi – 190 de ani 

de la naştere 

  

 Carlo Collodi, „părintele” 

lui Pinocchio 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 „Приключения Пиноккио” Vizionarea filmului Filiala nr. 1 
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 Carlo Collodi „Aventurile 

lui Pinocchio” 

Discuţie asupra cărţii Filiala nr. 2 

 Alexandru Hâjdeu – 205 ani 

de la naştere 

  

 Alexandru Hâjdeu - 

ideologul culturii sale 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Dionis Spătaru „Când îţi  

doreşti mai mult decât  

îţi trebuie” 

Елена Михаленко 

„Ласточка” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 De unde provin numele 

lunilor de iarnă? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Волшебная глина Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Hans Cristian Andersen 

„Bradul” 
Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 „Piele de măgar” de  

Charles Perrault 

„Prietenul credincios” de  

Oscar Wilde 

„Tatăl lui Simon” de Guy 

de Maupassant 

„Grădina fermecată” de  

Debbie Sirt 

Lecturi comentate, 

discuţii din Ciclul 

„Lectura ca terapie” 

Secţia Activitate cu 

pubicul de 11-16 

ani 

 „Călătoria spre centrul 

pământului” de Jules Verne 

(150 de ani de la publicare) 

Convorbire, vizionare 

de film din Ciclul 

„Comoara pentru 

suflet” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журналы „Костер”, 

„Чудеса и приключения – 

детям”, „Детская 

Энциклопедия” и другие 

издания 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Узнаем 

обо всем на свете” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 А. Алексин „Я ничего не  

сказал” 

Ф. Искандер 

„Тринадцатый подвиг 

Геракла” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Правдивые 

истории о школьной 

жизни” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Раздел имущества: по 

 книгам В. Фролова  

„Что-то случилось…”,  

А. Алексина „Неправда” и  

К. Нёстлингер „Само  

собой и вообще” 

Convorbire din Ciclul 

„Ищем ответы на 

сложные вопросы 

вместе с героями 

книг” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 Дайте кошке слово: по 

 книге Н. Романовой 

Соседи по планете: обзор 

 книг Дж. Даррелла 

Lecturi comentate, 

revistă bibliografică 

din Ciclul „О 

братьях наших 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 
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меньших” 

 Descoperă Lituania Expoziţie Secţia Carte străină 

 „Le tam-tam de Tamoa” 

(rev. „J’apprends à Lire”) 

Oră de lectură Secţia Carte străină 

 The preposition Şedinţa Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 En voyage Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Die Woche 

Mein Geburtstag 

Şedinţele Clubului de  

limba germană  

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 Wilhelm Hauff „Die  

Geschichte von Kalif  

Storch” 

Şedinţa Clubului de  

audiţii „Für  

Neuigierige” 

Secţia Carte străină 

 Carlo Collodi „Pinocchio” Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 
Secţia Carte străină 

 Promisiunea rămâne 

promisiune 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Povestea de 

dimineaţă” 

Secţia Mediatecă 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

 Мистический триллер 

Мирчи Елиаде 

Serată literară din 

Ciclul „Clasic e 

fantastic!” 

Secţia Mediatecă 

 Rembrandt Harmenszoon 

van Rijn: Maestru pentru 

toţi 

Portret de creaţie din 

Ciclul „Geniul prin 

ochii unui copil” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Curcubeul din farfuria mea Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 „Winnie-the-pooh” de Alan 

Alexander Miln 
Ora poveştilor din 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 De ce cartea a fost, este şi 

va rămâne mereu actuală? 
Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere 

pentru copii: „vă rog” şi 
Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 
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„mulţumesc” 

 „Punguţa cu doi bani” de 

Ion Creangă - 140 de ani de 

la publicare 

„Spărgătorul de nuci” 

[Nuβknacker und 

Mausekönig] de E.T. A. 

Hoffmann  - 200 de ani de 

la apariţie 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2016” 

Filiala nr. 2 

 Tablou brodat în biser 

Îmbrăcăm păpuşa 

Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 

 Căţeluş din textil 

Cercei de Crăciun fulguleţi 

Şedinţele Atelierului 

de creaţie „Ce pot 

face două mâini 

dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

DECEMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2016 

 

Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Naţională a României   

 Unire-n cuget şi-n simţiri Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială de 

Combatere şi Profilaxie a 

Maladiei HIV/SIDA 

  

 SIDA – flagelul secolului Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 SIDA- enigma secolului Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi 

  

 Suntem fire de nisip şi 

rezistăm de-a lungul 

ţărmului 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Walt Disney –115 de ani de 

la naştere 

  

 Walt Disney – omul care nu  

ne lasă să uităm că am fost  

copii 

Expoziţie 

Vizionare film 

Biblioteca Picilor 

 История мультипликации 

с Уолтом Диснеем 

Călătorie virtuală Secţia Mediatecă 

 Poveşti ecranizate de marele Expoziţie Secţia Carte străină 
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desenator Walt  

Disney 

„Cenuşăreasa”, ecranizare 

de Walt Disney 

„Mickey Mouse”, 

ecranizare de Walt Disney 

„Frumoasa din pădurea 

adormită”, ecranizare de  

Walt Disney 

 

 

Şedinţele Clubului 

„Cartoon Cinema” 

 Ziua Drepturilor Omului   

 Adevărata pace cere 

recunoaşterea drepturilor 

omului 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Zinaida Julea – 65 de ani de 

la naştere 

  

 O viaţă de cântec: Zinaida 

Julea 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Nikolaj Karamzin – 250 de 

ani de la naştere 

  

 Карамзин - один из первых 

„европейцев” российской 

культуры 

Lecturi comentate Filiala nr. 1 

 Iurie Sadovnic – 65 de ani 

de la naştere 

  

 O viaţă închinată sufletului 

şi cântecului românesc 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Ştefan Tudor (Melnic) – 75 

de ani de la naştere 

  

 Alături de copiii pentru care 

adună comori 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

 Ştefan Tudor (Melnic) - 

poetul copilăriei inocente 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Întâlnire cu scriitorul 

Filiala nr. 2 

 Iuliu Cârchelan – 80 de ani 

de la naştere 

  

 Dau în colţ speranţele mele Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Actorului   

 Artiştii lumii – apostoli ai 

păcii 

Convorbire Filiala nr. 1 

 В ожидании чуда: 

„Щелкунчик” Э. Т. 

Гофмана 

Oră literar-muzicală Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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 În aşteptarea Crăciunului 

Crăciunul pe meridiane 

Legenda Crăciunului 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web şi CD-uri 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Povestea de 

dimineaţă”  

Secţia Mediatecă 

 Crăciunul – Sfânta 

Sărbătoare a Naşterii 

Domnului 

Crăciunul – prilej de 

meditaţie şi înălţare 

sufletească 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Semnificaţia sărbătorii de 

Crăciun 

Vine,vine Anul Nou! 

Discuţie 

 

Concurs de colinde şi 

urături 

Filiala nr. 1 

 Primiţi urătorii... 

 

Colindele din clopotele 

iernii aduc magia 

Crăciunului 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Conferinţa de totalizare a 

Campaniei Naţionale  „Să 

citim împreună”” 

Conferinţă Naţională 

a cititorilor  
Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Aventura unui fulg” 

„Как мужик с морозом 

расправился” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Ce ne-aduce Moş Crăciun? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Здравствуй, гостья зима! Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Povestea lui Moş Nicolae” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 „Baobabul care şi-a deschis 

inima” de Crystlle 

Medanssky 

„Tatăl şi cei zece feciori” 

de Alexandru Mitru 

„Copilul care… „nu ştie să 

se joace” (Fragment din 

romanul „Robert cel 

Cuminte”) de Petre Crăciun 

„Taina Crăciunului” de 

Carson McCullers 

Lecturi comentate, 

discuţii din Ciclul 

„Lectura ca terapie” 

Secţia Activitate cu 

pubicul de 11-16 

ani 

 „Spărgătorul de nuci” de 

Ernst T.A. Hoffmann 

(140 de ani de la publicare) 

Lecturi comentate, 

vizionare film din 

Ciclul „Comoara 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 
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pentru suflet” 

 În seara de Sfântul Andrei 

 
Şezătoare din Ciclul 

„Din neam în neam” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журналы „Костер”, 

„Чудеса и приключения – 

детям”, „Детская 

Энциклопедия” и другие 

издания 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Узнаем 

обо всем на свете” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 А. Алексин „Я ничего не  

сказал” 

Ф. Искандер 

„Тринадцатый подвиг 

Геракла” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Правдивые 

истории о школьной 

жизни” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Раздел имущества: по 

 книгам В. Фролова  

„Что-то случилось…”,  

А. Алексина „Неправда” и  

К. Нёстлингер „Само  

собой и вообще” 

Convorbire din Ciclul 

„Ищем ответы на 

сложные вопросы 

вместе с героями 

книг” 

Secţia Activitate cu 

publicul  de 11-16 

ani 

 Weihnachten Discuţie Secţia Carte străină 

 Wonderfull days of winter Şedinţa Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Les légumes Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Was machen wir? Şedinţele Clubului de  

limba germană  

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 Читаем вместе: Кейт 

ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

(10 ani de la publicare) 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

 Albert Einstein: Lumina la 

pătrat 

Portret de creaţie din 

Ciclul „Geniul prin 

ochii unui copil” 

Secţia Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Cunoşti secretele vieţii 

sănătoase? (test de 

autoevaluare) 

Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 „Aventurile lui Ceapolino” 

de Jianni Rodari 

Ora poveştilor din 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 
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 Rolul psihologului şcolar în 

instituţia de învăţământ 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 „Vânătorul de cerbi” [The 

deerslayer], roman de 

James Fenimore Cooper – 

175 de ani de la apariţie 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2016” 

Filiala nr. 2 

 Colinde, colinde… Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Jucării de brad Şedinţa Atelierului de 

creaţie „Fluturaşii 

talentaţi” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 77 

 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 – 2016 

 
 

nr. 

d/o 

Denumirea lucrării Tipul publ. Termen 

(trim.) 

Volum Lb. publ. Baza 

poligr. 

Serviciile 

responsabile 

 

1 

 

Cartea. Biblioteca. 

Cititorul 

Fascicula nr. 25 

 

buletin metod.  

 

I 

 

1 fasc. 

 

rom.-rus. 

 

tipografie 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

2 Aniversări culturale 2017  anuar 

metodico-

bibliografic 

III 1 volum rom.- rus. tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară; 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

5 Cartea pentru copii 

editată în Republica 

Moldova. 2000-2010 

index 

cumulativ 

IV 1 volum rom.- rus. versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

6 La Creangă 

 Nr. 30 

almanah literar I 1 fasc. rom. tipografie Redacţie şi 

secretariat –

arhivă 

7 Bibliografia cărţii pentru 

copii, anul  2015 

 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. xerox, 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

8 În ajutor programei de 

studiu (bibliografie 

selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor 

din cl. IV-XII) 

a) fasc. 63 (sem. II, 2014) 

b) fasc. 64 (sem. I, 2015) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

xerox, 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret: retrospectivă 

1997-2015 

publicaţie 

aniversară 

I 1 volum rom. tipografie Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

9 Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XX-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 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

11 Citeşte, gândeşte, 

creează… 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. 

ş.a. 

versiune 

electroni

Informare 

bibliogr. şi 
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că documentară 

12 Înedrumătorilor de 

lectură 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. 

ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

 

Seria „Scriitorii Moldovei – copiilor” 

13 Victor Dumbrăveanu – 70 

de ani de la naştere 

pliantă  III  rom. xerox, 

vers. el. 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară  

14 Aurel Scobioală – 75 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

 

Seria „Oamenii Moldovei mele” 

18 Grigore Grigoriu – 75 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

19 Eleonora Romanescu – 

90 de ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

20 Sergiu Puică – 60 de ani 

de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

21 Violeta Zabulica-

Diordiev – 50 de ani de la 

naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

22 Vitalie Rusu  – 75 de ani 

de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

23 Mihai Grecu – 100 de ani 

de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 
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Anexa nr. 6 

 

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 Dezvoltarea serviciilor noi cu 

utilizarea tabletelor 

Mai Personalul de 

specialitate 

Eugenia Beja 

Lolita Caneev 

10 Crearea unui blog Octombrie Personalul de 

specialitate 

Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

11 Programarea 2017: obiective şi 

direcţii prioritare 

Noiembrie Şefii de secţii Claudia Balaban 

 

 

 

 

 


