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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 2017 

 

În anul 2017 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” are următoarele 

priorităţi: 

- Darea în exploatare a sediului central al Bibliotecii după reconstrucţie;  

- Consolidarea bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova și 

continuarea proiectului de modernizare a acestora, în colaborare cu 

Programul Novateca; 

- Contribuirea prin programe şi servicii la promovarea Obiectivelor Globale 

2030; 

- Implementarea sistemului integrat de informatizare a bibliotecii eBibliophil; 

- Organizarea şi dezvoltarea colecţiei de resurse digitale; 

- 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; 

- Organizarea Concursului republican literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia 

a XXVII-a, „Viaţa şi opera lui Petre Ispirescu” (ianuarie – iulie); 

- Organizarea Concursului republican Biblioteca – cheia succesului meu şi a 

Forumului Copiilor – laureaţilor acestui concurs (decembrie 2016 – aprilie 

2017); 

- Desfăşurarea Campaniei Naţionale de promovare a lecturii Să citim 

împreună! (ianuarie – decembrie); 

- Desfăşurarea Programului Naţional de promovare a lecturii 

BiblioMobilizarea Pro Lectura (Bibliobus pentru copii) (ianuarie – 

decembrie); 

- Organizarea Festivalului Zilele Creangă, ediţia a VII-a dedicată aniversării a 

180-a de la nașterea scriitorului Ion Creangă, triplex Chişinău - Iaşi - Tîrgu-

Neamţ (27 februarie – 3 martie); 

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

a XXI-a (11-14 mai); 

- Coordonarea Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a 

IX-a (mai); 

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

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

- Editarea biobibliografiei Vasile Romanciuc (ediția a 2-a, revăzută și 

completată); 
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- Editarea indexului cumulativ Cartea pentru copii editată în Republica 

Moldova. 2011-2015; 

- Expoziţiile virtuale Emil Childescu – un Creangă al artei plastice naționale 

(Emil Childescu – 80 de ani de la naștere), Maiestrul cu suflet de copil (Lică 

Sainciuc – 70 de ani de la naștere), Magia pensulei lui Aurel Guțu (Aurel 

Guțu – 75 de ani de la naștere), Cărți jubiliare 2017, Vrei să fii performant? 

(cărți de dezvoltare personală pentru adolescenți), Psihologia pe înțelesul 

tuturor, Și scriitorii au fost copii, Personaje literare în viziunea 

ilustratorilor; 

- organizarea Licitației serviciilor inovaționale de bibliotecă pentru copii 

(martie 2017); 

- Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2016 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2016) (februarie 2017); 

- Sesiunea de comunicări Bibliotecile în serviciul copiilor: oportunități pentru 

dezvoltare, instruire, comunicare (în cadrul ediţiei a XXI-a a Salonului 

Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, 12 mai 2017); 

- Participarea la studiul naţional Realizarea modelului strategic al Sistemului 

Naţional de Biblioteci; 

- Realizarea studiului Bibliotecile în serviciul copiilor: oportunități pentru 

dezvoltare, instruire, comunicare (în cadrul ediţiei a XXI-a a Salonului 

Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, 12 mai 2017); 

- Editarea publicaţiilor: Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic, nr. 26; 

Aniversări culturale 2018: Anuar metodic-bibliografic; Bibliografia cărţii 

pentru copii, anul 2016: Anuar; În ajutor programei de studiu: buletin 

informativ, fasc. 66, 67; La Creangă: Almanah literar, nr. 310; 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 și gestionarea eficientă a colecţiilor în vederea optimizării 

accesului şi asigurării securităţii și integrității documentelor; 

 completarea, gestionarea Depozitului legal şi a colecţiilor speciale deţinute 

de Bibliotecă. 

 

Sarcini și acțiuni: 

 Completarea curentă și retrospectivă 

- completarea colecțiilor Bibliotecii cu 5000 exemplare documente 

achiziționate pe parcursulul anului 2017 prin mijloace bugetare (35%), 

sistemul exemplarului legal (30%), donaţii și schimb de publicații, 

activitatea editorială a Bibliotecii (35%); 

- completarea colecției cu 43 titluri de publicații seriale curente (inclusiv 17 

titluri editate în Republica Moldova și 26 titluri editate în România, Rusia, 

Anglia, Franţa, Germania); 

- completarea, organizarea colecției electronice (baze de date, periodice 

electronice, documente digitale, resurse gratuite din Internet), asigurarea 

accesului pentru public prin intermediul catalogului on-line și site-ului 

Bibliotecii; 

- prospectarea permanentă a pieţei editoriale (consultarea cataloagelor și 

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

expoziții, târguri de carte și lansări editoriale etc.) cu scopul selectării și 

achiziționării de noi documente, precum și stabilirii de contacte directe cu 

producătorii specializaţi în editarea publicaţiilor pentru copii şi adolescenţi; 

- întocmirea documentației pentru efectuarea achiziției de documente de la 

edituri, librării sau distribuitori de carte, perfectarea abonamentelor la 

publicațiile periodice pentru anul următor; 

- recepționarea, înscrierea în registrele de evidență primară și individuală, 

prelucrarea tehnică și biblioteconomică a documentelor achiziționate pe 

parcursul anului în vederea introducerii lor în circuitul lecturii; 

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

scopul corelării achizițiilor cu necesitățile lor actuale și viitoare; 
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- analiza cererilor neonorate, a propunerilor de achiziție provenite de la 

utilizatori și bibliotecari în scopul achiziționării 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 și 

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 colecției de documente pentru Biblioteca mobilă. 

 

 Deselecția și eliminarea documentelor 

- analiza gradului de uzură a colecțiilor, depistarea și eliminarea documentelor 

uzate fizic și moral, precum și a publicațiilor periodice cu termenul de 

păstrare depășit (2000 ex.); 

- analiza gradului de utilizare a colecţiilor disponibile, depistarea titlurilor 

nesolicitate, care nu corespund profilului instituției și a exemplarelor 

superflue, eliminarea din colecția Bibliotecii și transmiterea în Fondul 

schimb-rezervă (1500 ex.); 

- scoaterea documentelor eliminate din evidența primară și individuală, 

întocmirea actelor de eliminare a documentelor uzate și a actelor de 

transmitere în Fondul schimb-rezervă. 

 

 Organizarea şi gestionarea colecţiilor 

- distribuirea documentelor achiziționate în secţiile Bibliotecii, în dependenţă 

de destinaţie, conţinut, număr de exemplare (5000 ex.); 

- evidenţa strictă a achizițiilor și eliminărilor de documente în ansamblu pe 

Bibliotecă şi în fiecare secţie aparte (respectiv 5000 ex. și 3500 ex.); 

- menţinerea la zi a catalogului de gestiune; 

- reamplasarea fondului secției Carte străină și fondului secției Activitate cu 

publicul de 11-16 ani în legătură cu reorganizarea și transferarea lor în alt 

spațiu; 

- utilizarea optimală a spaţiilor destinate amplasării stocului de documente, 

corectitudinea 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; 

- gestionarea fondului de publicaţii seriale, constituirea în volume a 

publicațiilor seriale achiziționate pe parcursul anului 2016, actualizarea 

Listei publicațiilor seriale cu termen nelimitat sau limitat de păstrare; 
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- asigurarea securităţii fondului documentar şi a condiţiilor adecvate de 

păstrare (igienizarea colecţiilor şi spaţiilor de păstrare, depistarea 

documentelor care necesită operațiuni de recondiționare, repararea lor); 

- verificarea generală a colecțiilor în secţia Asistență de specialitate, 

coordonare și cooperare; 

- 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 donațiilor pentru bibliotecile publice și școlare din republică, 

alte organizații solicitante de donații din țară și de peste hotare (4000 ex.); 

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

Oficiului rezervă și schimb de publicații, întocmirea actelor de primire–

transmitere a documentelor; 

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

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

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, 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 generale pentru utilizatorii 

- 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. 

 

Servicii și programe orientate spre: 

 

 Promovarea lecturii și a cărții 

- Programul Naţional de promovare a lecturii BiblioMobilizarea Pro 

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

- Campania Naţională de promovare a lecturii Să citim împreună! (ianuarie 

– decembrie), dedicată cărților „Ghiozdnul zburător” de Nicolae Popa și 

„Alina” de Ion Anton; 

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

opera lui Petre Ispirescu” (ianuarie – iulie); 

- Concursul republican de eseuri Biblioteca – cheia succesului meu 

(ianuarie – aprilie); 

- Festivalul Zilele Creangă, ediția a VII-a dedicată aniversării a 180-a de la 

nașterea scriitorului Ion Creangă, triplex Chişinău – Iaşi - Târgu-Neamţ 

(martie); 

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

(11-14 mai); 

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

aprilie); 

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

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

din Moldova (mai); 

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

- Campania Lecturi de vacanţă (iunie–august); 

- Ciclul de activităţi Zilele Bibliotecii (octombrie); 

- Serviciul Ora poveștilor pentru preșcolari; 

- Programele de promovare a lecturii Cărţi jubiliare – 2017, Poveşti fără 

graniţe de la Creangă la Andersen, Hai să citim o carte, Cățile 

copilăriei, Calendar literar, Vin la tine cu o noutate, Clasicii literaturii 

universale, Lectura ca terapie, Digi book: Увлекательное чтение для 

юного гения, Audioteca: Учимся слушать и понимать, 

Одноклассники и однокласницы, Волшебники приходят к людям; 

- Salonul literar-artistic La Creangă (moderatoare – scriitoarea Claudia 

Partole); 

- Clubul de lectură Час книги; 
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- Expoziţiile permanente Cărţi jubiliare - 2017, Petre Ispirescu – 

împăratul basmelor; 

- Întâlniri cu scriitorii Ludmila Sobietsky, Ada Zaporojan, Nina Slutu-

Soroceanu, Mihai Cimpoi, Dumitru Crudu și alții. 

 

 Promovarea cunoştinţelor şi a conceptului învăţării de-a lungul întregii 

vieţi 

- Serviciul Școala lui Tablețel-Istețel pentru părinți și copii de 5-6 ani; 

- Cluburile Deceluş, Всезнайка, Traista cu sănătate, Caleidoscop 

ecologic, ABC-ul sănătății, Generaţia NEXT, Cinemateca Picilor, 

Cartoon Cinema Club; 

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

français joueuse; 

- Programul de autocunoaştere şi formare personală pentru adolescenţi 

Paşaport pentru viaţă; 

- Cenaclul Conştiinţa Naţională (moderator scriitorul Constantin 

Dragomir); 

- Programele Atelier de bune maniere pentru copii, Eveniment pe 

mapamond, Prin muzică trăim, respirăm și gândim, Vrem să cunoaștem, 

Univers cultural, Sărbători pentru toți, Семья – малое государство; 

- Programul de dezbateri Adolescentul în societatea cunoașterii. 

 

 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.). 

 

 Incluziunea digitală 

- Serviciul de creare a poveștilor digitale Tablet-Picii crează povești; 

- Serviciul Sunt ECO, am portofoliu digital; 

- Serviciul Cu tableta în lumea poveștilor; 

- Laboratorul digital LibLab; 

- Serviciul Vreau să știu – cu EduTab descopăr. 

 

 Makerspace, facilitarea creativităţii 

- Clubul de lucru manual MeşteRICH, atelierul de creaţie handmade Ce pot 

face două mâini dibace, atelierul de aplicație Naturaliștii; 

- Club-Junior Învață, experimentează, aplică; 

- Atelier de animație; 

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

- Concursul interpreţilor de cântece pe versurile lui Grigore Vieru. 
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 

 

Scop: 

Valorificarea potenţialului informaţional al Bibliotecii, medierea accesului la 

informaţie prin crearea unor instrumente eficiente de informare, de regăsire a 

informaţiei şi de orientare în masivul 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 și acțiuni: 

 Catalogarea în regim automatizat şi tradiţional 

- implementarea programului informatizat de bibliotecă eBibliophil; 

- completarea Catalogului electronic cu circa 3000 înregistrări pentru titlurile 

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

documente achiziționate pe parcursul anului; 

- cercetarea analitică a publicațiilor seriale intrate în colecție și înregistrarea în 

Catalogul electronic a articolelor de interes pentru utilizatorii Bibliotecii 

(circa 2500 de înregistrări); 

- cercetarea analitică a monografiilor (culegerilor) și descrierea părților 

componente in catalogul electronic (circa 1000 înregistrări); 

- continuarea procesului de catalogare retrospectivă în regim automatizat, 

finalizarea înregistrării în catalogul electronic a documentelor din colecția 

secției Mediatecă; 

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

greșelilor, carențelor depistate în rezultatul conversiei din sistemul Tinlib în 

sistemul eBibliophil, modificarea localizării și a altor elemente de 

identificare a documentelor incluse în baza de date, atașarea imaginilor 

(coperțile scanate) la înregistrările din catalogul electronic; 

- completarea Catalogului alfabetic general cu înregistrări ale titlurilor noi 

achiziționate pe parcursul anului, intercalarea fişelor (3000 fișe); 

- modificarea datelor pe fișe pentru titlurile existente în colecție, la care se 

achiziționează sau se exclud exemplare; 

- excluderea fișelor la titlurile eliminate din colecția 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 colecția Bibliotecii; 

- consultarea colecțiilor de documente, cataloagelor altor biblioteci, bazelor de 

date on-line, în scopul identificării și înregistrării de noi documente 

referitoare la viața și creația scriitorului; 

- redactarea înregistrărilor existente; 

- asigurarea accesului la baza de date „Ion Creangă” prin intermediul site-ului 

web al Bibliotecii. 

 

 Elaborarea publicațiilor bibliografice și informative în format tipărit și 

digital 

- Biobibliografia Vasile Romanciuc (ediția a 2-a, revăzută și completată); 

- Indexul cumulativ Cartea pentru copii editată în Republica Moldova. 2011-

2015; 

- buletinul informativ anual Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2016 (va 

include publicaţiile pentru copii şi adolescenţi editate în Republica Moldova 

pe parcursul anului 2016); 

- buletinul informativ semestrial În ajutor programei de studiu (Bibliografie 

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

66 (publicaţiile intrate în colecţiile Bibliotecii în sem. I, 2017), fasc. 67 

(publicaţiile întrate în colecţiile Bibliotecii în sem. II, 2017); 

- anuarul metodico-bibliografic Aniversări culturale – 2018 (liste 

bibliografice şi informaţii referitoare la datele memorabile şi personalităţile 

jubiliare ale anului); 

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

digital: 

 seria Scriitorii Moldovei – copiilor: 

- Ion Vatamanu – 80 de ani de la naştere 

- Mihai Cimpoi – 75 de ani de la naştere 

- Victor Prohin – 75 de ani de la naștere 

 seria Oamenii Moldovei mele: 

- Eugeniu Ureche – 100 de ani de la naştere 

- Ninela Caranfil – 70 de ani de la naștere 

- Nicolae Testemițanu – 90 de ani de la naștere 

 

 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. 
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 Organizarea activităţilor de informare bibliografică și documentară 

- zile de informare pentru elevi şi cadre didactice; 

- Ziua bibliografiei (în cadrul Zilelor Bibliotecii); 

- expoziția permanentă Petre Ispirescu, împăratul basmelor (literatura 

recomandată pentru Concursul „La izvoarele înţeleciunii”, ediţia a XXVII-a) 

– în toate secţiile Activitate cu publicul; 

- expoziția amplă Farmecul nemuritoarelor creații crengiene (în cadrul 

Festivalului „Zilele Creangă”: triplex Chișinău-Iași-Târgu Neamț, ediția a 

VII-a); 

- expoziția amplă Poetul cu glas de veșnicie (în cadrul Festivalului 

Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, ediția a IX-a); 

- expoziții virtuale pe site-ul web al Bibliotecii: 

 Emil Childescu – un Creangă al artei plastice naționale (Emil 

Childescu – 80 de ani de la naștere); 

 Maiestrul cu suflet de copil (Lică Sainciuc – 70 de ani de la naștere); 

 Magia pensulei lui Aurel Guțu (Aurel Guțu – 75 de ani de la naștere); 

 Cărți jubiliare 2017; 

 Vrei să fii performant? (cărți de dezvoltare personală pentru 

adolescenți); 

 Psihologia pe înțelesul tuturor; 

 Și scriitorii au fost copii; 

 Personaje literare în viziunea ilustratorilor. 

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

electronice şi alte activităţi cu caracter informativ în toate secțiile Activitate 

cu publicul (Anexa 2); 

- prestarea consultațiilor și serviciilor de referinţe în regim cerere-ofertă; 

- întocmirea listelor bibliografice și webliografiilor la cerere și transmiterea 

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

- realizarea programelor de cultura informației Învaţă să te informezi, 

Tehnologii informaționale securizate (ore de cultura informației, cursuri de 

iniţiere în utilizarea tehnologiilor informaționale şi alte acţiuni de instruire 

pentru copii şi îndrumătorii de lectură). 
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ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ, 

COORDONARE ŞI COOPERARE 

 

Scop: 

Perfecţionarea activităţii bibliotecare cu copiii în republică prin activități de 

coordonare metodologică, instruire și îndrumare profesională, orientate spre 

modernizarea bibliotecilor și inovarea serviciilor destinate copiilor. 

 

Obiective: 

 realizarea funcţiei de centru biblioteconomic naţional în domeniul informării 

și lecturii publice a copiilor şi adolescenţilor; 

 optimizarea sistemului de îndrumare metodologică, cercetare, instruire şi 

comunicare profesională; 

 promovarea experienţei inovaționale a bibliotecilor care servesc copii; 

 intensificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între bibliotecile care 

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

 realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale de modernizare a 

bibliotecilor pentru copii, de implementare a serviciilor inovaționale, de 

promovare a lecturii şi cărţii pentru copii. 

 

Sarcini și acțiuni: 

 Dezvoltare biblioteconomică, coordonare și cooperare 

- participarea la elaborarea / modificarea / actualizarea cadrului legal în 

domeniu (proiecte de legi, politici, strategii etc.); 

- participarea la elaborarea / modificarea / actualizarea documentelor de 

reglementare în domeniu (standarde, regulamente, documente normative, 

instrucțiuni, ghiduri); 

- promovarea, implementarea documentelor legale și de reglementare, 

aprobate la nivel național; 

- activitatea în cadrul structurilor profesionale de nivel naţional (Consiliul 

Biblioteconomic Naţional, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, 

Comitetul tehnic nr. 1 pentru standardizare în biblioteconomie, informare şi 

documentare, grupuri de lucru); 

- susținerea programelor, acțiunilor organizate în contextul Anului 

biblioteconomic 2017 – Anul promovării și implicării în realizarea 

Obiectivelor Globale 2030, Anul consolidării sistemului de statistică 

bibliotecară, Anul implementării Regulamentului privind activitatea 

metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci din Republica 

Moldova; 

- elaborarea Profilului de activitate metodologică al Bibliotecii Naționale 

pentru Copii „Ion Creangă”; 
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- coordonarea, în colaborare cu Novateca, a proiectului Extinderea accesului 

bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova la tehnologii moderne și 

instruire; 

- identificarea, promovarea inovațiilor de bibliotecă, diseminarea experienței 

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

- dezvoltarea parteneriatelor cu biblioteci, instituții educaționale, organizații 

non-guvernamentale din țară și de peste hotare în vederea realizării unor 

proiecte, programe de nivel național și internațional; 

- asigurarea organizatorică a activității Secţiei Naţionale a Consiliului 

Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). 

 

 Realizarea proiectului „Extinderea accesului bibliotecilor pentru copii din 

Republica Moldova la tehnologii moderne și instruire” ce are ca scop 

modernizarea bibliotecilor pentru copii prin dotarea lor cu tehnologii 

informaționale și instruirea bibliotecarilor în vederea implementării serviciilor 

inovaționale de bibliotecă pentru copii (în parteneriat cu Programul Novateca): 

- coordonarea, monitorizarea activității bibliotecilor pentru copii incluse în 

rețeaua Novateca; 

- asistența bibliotecilor pentru copii din republică (inclusiv a celor care nu 

sunt parte a rețelei Novateca) în vederea participării la campanii, proiecte de 

modernizare susținute de Programul Novateca; 

- dezvoltarea, promovarea serviciilor inovaționale de bibliotecă pentru copii 

prin activități de instruire profesională, diseminare și replicare; 

- organizarea Licitației serviciilor inovaționale de bibliotecă pentru copii 

(martie 2017); 

- organizarea acțiunilor de instruire pentru bibliotecarii din bibliotecile pentru 

copii din republică și angajații BNC „Ion Creangă” în cadrul Centrului de 

Excelență și Formare al BNC „Ion Creangă” (modulele „Biblioteca 

modernă”, „Servicii noi de bibliotecă”, „Managementul tabletelor în 

bibliotecile pentru copii”, „Tehnologii informaționale” ș.a.); 

- dezvoltarea unor instrumente de coordonare și comunicare profesională în 

cadrul proiectului (baza de date a aplicațiilor educaționale pentru copii, 

grupul „Bibliotecari-traineri în biblioteci pentru copii” pe Facebook). 

 

 Asistență de specialitate 

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

de modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru copii, 

îndrumarea lecturii copiilor, realizarea activității inovaționale, proiectelor și 

acţiunilor de promovare a lecturii etc.; 

- oferirea consultanței și 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 
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automatizat, împrumutul de documente, promovarea prin intermediul „poştei 

circulare”, prezentărilor de noi achiziții, buletinelor informative etc.). 

 

 Formare profesională continuă 

- organizarea, în cadrul Centrului de Excelență și Formare, a acțiunilor de 

instruire pentru bibliotecarii din republică și angajații BNC „Ion Creangă” în 

vederea modernizării bibliotecilor pentru copii, utilizării tehnologiilor 

informaționale, implementării serviciilor inovative (Anexa nr. 5 ); 

- participarea formatorilor din cadrul Bibliotecii la cursurile de formare 

continuă și alte activități de instruire a bibliotecarilor, organizate de Centrul 

de Formare Continuă al USM, Centrul Național de Excelență Profesională 

pentru Bibliotecari, centrele regionale de formare, centrele 

biblioteconomice; 

- organizarea întrunirilor profesionale cu participarea specialiştilor din 

bibliotecile publice şi bibliotecile școlare din Republica Moldova şi alte ţări: 

 Sesiunea de comunicări Bibliotecile în serviciul copiilor: oportunități 

pentru dezvoltare, instruire, comunicare (în cadrul ediţiei a XXI-a a 

Salonului Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, 12 mai 2017); 

 Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2016 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2016) (februarie 2017); 

- participarea cu comunicări în cadrul unor întruniri de specialitate organizate 

la nivel naţional (Anul Bibliologic 2016, conferințele zonale, Conferinţa 

anuală ABRM, Forumul managerilor sistemului național de biblioteci ş.a.); 

- dezvoltarea profesională a angajaților Bibliotecii prin: 

 instruirea formală în cadrul cursurilor de formare continuă și 

perfecționare profesională organizate de Centrul de Formare Continuă al 

USM și alte structuri abilitate cu această activitate; 

 instruirea neformală în cadrul Centrului de Excelență și Formare pentru 

bibliotecile pentru copii, Centrului Național de Excelență Profesională 

pentru Bibliotecari, acţiunilor de instruire profesională organizate în alte 

biblioteci (seminare, conferințe, 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 26 (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 2016, materiale în sprijinul activităţii 

practice a bibliotecarilor); 

- anuarul metodico-bibliografic Aniversări culturale – 2018 (va include 

informaţii cu caracter metodic şi bibliografic referitoare la datele 

memorabile sau personalităţile jubiliare ale anului, destinate bibliotecarilor, 
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îndrumătorilor de lectură, profesorilor, altor specialişti implicaţi în 

organizarea activităţilor informaţionale şi de animaţie culturală); 

- elaborarea curriculumurilor și suporturilor de curs pentru traininguri (SMB 

„Ora poveștilor în format modern”, SMB „Atelier de animație”, SMB 

„Școala lui Tablețel-Istețel”, SMB „Tablet-Picii creează povești”, SMB 

„Sunt ECO, am portofoliu digital”, Tehnologii informaționale securizate; 

- organizarea și întreținerea compartimentului Resurse pentru bibliotecari pe 

site-ul Bibliotecii. 

 

 Activitate de cercetare 

- participare la studiul național Realizarea modelului strategic al Sistemului 

Naţional de Biblioteci; 

- sinteza informativă Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica 

Moldova în anul 2016, realizată în baza rapoartelor statistice şi textuale din 

teritoriu; 

- studiul Utilizarea publicațiilor seriale din colecția bibliotecii; 

- monitoring-ul cererii şi ofertei în secțiile activitate cu publicul, a gradului de 

satisfacere a necesităţilor de informare ale utilizatorilor Bibliotecii. 

 

 Activități de promovare a lecturii şi cărţii pentru copii (la nivel național și 

internațional) 

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XXI-a (11-14 

mai 2017); 

- Campania naţională de promovare a lecturii Să citim împreună!, ediţia a II-a 

(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 Bibliobuzul în 

diverse localităţi ale republicii, întâlniri cu scriitorii, prezentări de carte, 

lecturi publice, concursuri etc. (pe parcursul anului); 

- participarea la Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a VII-a; 

- Concursul literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXVII-a „Viața și opera 

lui Petre Ispirescu”, care va întruni elevi din clasele a V–VII-a din Republica 

Moldova şi România (februarie-iulie 2017); 

- Concursul republican de eseuri Biblioteca – cheia succesului meu pentru 

elevii din clasele a VII-XII-a (decembrie 2016 - mai 2017), 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 XII-a, în colaborare cu Fondul 

Copiilor din Moldova (ianuarie-iunie 2017); 

- Concursul republican al declamatorilor „Și sufletul e poezie...” și Concursul 

republican al interpreților de cântece pe versurile lui Grigore Vieru (în 

cadrul Festivalului Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, ediția a IX-a); 
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- 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; 

- Construirea unei structuri noi a reţelei informatizate locale; 

- Asigurarea funcţionalităţii calculatoarelor şi a altor echipamente din reţeaua 

informatizată; 

- Procurarea echipamentelor noi pentru reţeaua locală informatizată; 

- Asigurarea accesului la Internet, inclusiv Wi-Fi; 

- Organizarea acţiunilor de instruire a personalului în vederea utilizării 

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

- Alfabetizarea digitală a utilizatorilor Bibliotecii. 
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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 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

(EVENIMENTE, SERVICII, PROGRAME) 

 

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

anterioare. 

 

Termen 

realizare 

Temă Activităţi Realizatori 

IANUARIE    

 Cărţi jubiliare 2017 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Petre Ispirescu – împăratul 

basmelor 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 A sosit o carte nouă Expoziție permanentă Filiala nr. 1 

 John Ronald Tolkien – 125 

de ani de la naştere 
  

 Джон Толкин- автор мира  

фэнтэзи 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Волшебный мир Толкина Programul de 

promovare a lecturii 

„Digi-books: 

Увлекательное 

чтение для юного 

гения” 

Secția Mediatecă 

 Ionel Teodoreanu – 120 de 

ani de la naştere 
  

 Ionel Teodoreanu – 

scriitorul „uliței copilăriei 

noastre” 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Internațională a 

cuvântului „Mulțumesc” 

  

 В праздник „спасибо” 

„спасибо” кричу! 
Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 

 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai 

Eminescu” 

  

 Eminescu, muzician al  

Poeziei 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 În cultura lumii, locuim Medalion literar în Secţia Activitate cu 
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eminescian 

 

Opera eminesciană în 

viziunea pictorilor 

Programul „Calendar 

literar” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

publicul de 11-16 

ani 

 Mihai Eminescu - courts 

poèmes 

Expoziţie 

Oră de poezie 
Secţia Carte străină 

 Eminesciana digitală 

Poezia lui Eminescu în 

imagini 

Expoziție 

Atelier de creație 

Secţia Mediatecă 

 Eminescu, omul deplin al 

culturii româneşti 

Eternul Eminescu 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

Filiala nr. 1 

 Cu mâine zilele-ţi adaogi, 

Cu ieri viaţa ta o scazi. 

Eminescu – un fenomen 

original 

Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Naţională a Culturii   

 Cultura este arta înălțată la 

un set de credințe 

Expoziție Filiala nr. 2 

 Cunoaşte personalităţile 

culturii naţionale 

Concurs online Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

cooperare şi 

coordonare 

 Allan Alexander Milne – 

135 de ani de la naştere 

  

 În vizită la căsuța 

ursulețului Winnie-Pooh 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Oră de lectură 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

 Cele mai frumoase povești cu 

Winnie de pluș 
Expoziție 

Revistă bibliografică 

Secția Carte străină 

 Сказка, излучающая  

Счастье 
Programul de 

promovare a lecturii 

„Audioteca: Учимся 

слушать и 

понимать” 

Secția Mediatecă 

 Как появился Winnie-Pooh? Clubul de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Ludmila Sobietsky – 65 de 

ani de la naştere 

  

 Născută pentru a fi Poezie… Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Întâlnire cu poeta 

Filiala nr. 2 
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Ludmila Sobietsky 

 Lewis Carroll - 185 de ani 

de la naştere 

  

 Scriitorul ce leagă „trecutul 

din astăzi” cu „viitorul din 

ieri” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Visătorul cu capul în nori 

din Țara Copilăriei 

Literatura pentru copii a lui 

Lewis Carroll e marcată de 

fantezie, umor absurd și 

satiră 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 

  

 Holocaustul, o moștenire 

amară 

Свитки из пепла: 

свидетельства о 

Катастрофе 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Nu putem uita  Filiala nr. 1 

 Ion Luca Caragiale – 165 de 

ani de la naştere 

  

 Nenea Iancu și 

capodoperele sale 

Expoziție 

Revistă bibliografică 
Biblioteca Picilor 

 I.L. Caragiale, un geniu 

clasic și realist 

Programul „Calendar 

literar” 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Artistul născut în zodia 

bucuriei 

Expoziție Filiala nr. 1 

 Caragiale printre copii 

 

Caragiale – un istoric care 

arată, critică și explică 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Don Freeman „Năsturel” Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Biblioteca Picilor 

 Vera Crăciun „Dansul  

fulgilor de nea” 

Шон Кови „Скучно! Скучно! 

Скучно!” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Biblioteca Picilor 

 De ce sunt importante bunele 

maniere în societate? 

Clubul „Deceluş” Biblioteca Picilor 

 Что такое Тридевятое 

царство? 

Clubul „Всезнайка” Biblioteca Picilor 
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 Confecționăm fulgi de 

zăpadă 

Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 Lewis Carroll „Alice în 

Țara Minunilor” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Tablet-Picii creează povești  

(Repere la crearea unei 

povești) 

Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Biblioteca Picilor 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Lectura ca terapie Program de 

promovare a lecturii 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Prin muzică trăim, respirăm 

și gândim 
Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 ABC-ul sănătății Program de 

promovare a modului 

sănătos de viață 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Семья – малое 

государство  
Program de 

promovare a valorilor 

familiei 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Одноклассники и 

однокласницы 
Program de 

promovare a lecturii 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Волшебники приходят к 

людям 
Program de 

promovare a lecturii 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secția Mediatecă 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 

Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învață, experimentează, 

aplică 
Club-Junior Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журнал „Читайка” Revistă bibliografică Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Who am I? 

My family 

Clubul de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Des jours et des mois Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Le grand livre du Corps 

humain 

Programul „Vrem să 

cunoaștem” 
Secţia Carte străină 
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 „Alice's Adventures in 

Wonderland” by Lewis 

Carroll 

Cartoon Cinema Club Secția Carte străină 

 Cu tableta în lumea 

poveștilor 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 

 De ce societatea actuală are 

prea multe modele 

negative? 

Clubul „Generaţia 

NEXT” 

Filiala nr. 1 

 „Fata babei şi fata 

moşneagului” de Ion 

Creangă - 140 ani de la 

publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Bunele maniere astăzi Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Supa de cuie” (Poveste din 

Suedia) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Claudia 

Partole 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Alice în Țara Oglinzilor” 

de Lewis Carroll - 145 ani 

de la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Ileana Cosânzeana, 

păpușă din textile 

(după „Făt Frumos din 

lacrimă” de Mihai 

Eminescu) 

Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Lansarea Campaniei „Să  

citim împreună!” – 2017 

(Ion Anton „Alina”, Nicolae  

Popa „Ghiozdanul zburător”)  

Campanie de 

promovare a lecturii 

Secția Asistență 

metodică, 

coordonare și 

cooperare 

 Anul Nou Chinezesc Eveniment organizat 

în colaborare cu 

Ambasada Chinei în 

Republica Moldova 

Filiala nr. 2 

Secția Asistență 

metodică, 

coordonare și 

cooperare 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

FEBRUARIE    

 Cărţi jubiliare 2017 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 
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publicul 

 Petre Ispirescu – împăratul 

basmelor 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

  

 Ziua Europeană a 

Siguranței pe Internet 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Be the change: unite for a 

better Internet 

Colocviu Secția Mediatecă 

 Charles Dickens – 205 ani 

de la naştere 

  

 Charles Dickens și operele 

fanteziei sale 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Charles Dickens, un mare 

pictor al oamenilor 
Programul „Calendar 

literar” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Charles Dickens, English 

writer 
Expoziție 

Revistă bibliografică 

Secția Carte străină 

 O călătorie uimitoare prin 

Povestea de Crăciun 

Dacă nu poți să ajungi om 

de seamă, mergând de-a 

dreptul, n-ai să ajungi 

niciodată luând-o pe ocolite 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ada Zaporojan – 65 de ani 

de la naştere 

  

 Scriitoarea care țese, 

cântând, firul spiritualității 

noastre 

Expoziție 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Biblioteca Picilor 

 Popas în timp Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Întâlnire cu poeta 

Ada Zaporojan 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

  

 Limba maternă, ca floarea 

eternă 

De busuioc şi de dor... 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 O, limba mea materna! Expoziție Filiala nr. 1 

 Îmi cânt limba mea maternă Oră de lectură Filiala nr. 2 
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 Nina Slutu-Soroceanu – 65 

de ani de la naştere 

  

 Cuceritoarea de suflete 

copilărești 

Expoziție 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Biblioteca Picilor 

 Ziua Dragostei şi a 

Bunăvoinţei – Dragobete 

  

 Iubirea mișcă sori și stele... 
Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Şi la-nceput a fost cuvântul 

iubire 

Dragobetele, o frumoasă 

tradiție a neamului nostru 

Expoziție 

Concurs de creaţie - 

handmade 

Filiala nr. 1 

 Zeul dacic Dragobete oferă 

roze la fete 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Karl May – 175 ani de la 

naştere 
  

 О вожде апачей и его 

верных друзьях 
Programul de 

promovare a lecturii 

„Digi-books: 

Увлекательное 

чтение для юного 

гения” 

Secția Mediatecă 

 Uneori mi se pare că umbra 

mea sunt chiar eu... 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Victor Hugo – 215 ani de la 

naştere 
  

 Victor Hugo – Titanul 

romantismului francez 
Programul „Calendar 

literar” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Victor Hugo, poète, 

romancier et dramaturge 

français 

Revistă bibliografică Secția Carte străină 

 Pe poteci strâmte și abrupte 

se ajunge la fapte mari 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Veronica Podesta 

„AȘCHIUȚĂ Ariciul” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Biblioteca Picilor 

 „Cum a ajuns țestoasa să 

aibă carapace” (Povești din 

toată lumea) 

Шон Кови „Сонная Софи” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Biblioteca Picilor 

 De ce este bine să ai 

prieteni? 

Clubul „Deceluş” Biblioteca Picilor 

 Кто такая Баба Яга? Clubul „Всезнайка” Biblioteca Picilor 
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 Confecționarea ursulețului 

Winnie-Pooh 

Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 „Винни Пух и всë, всë, 

всë” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Tablet-Picii creează povești 

(Desenăm și ne distrăm – 

personaje din povești creăm; 

Personajele prind grai...) 

Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 
Biblioteca Picilor 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Pașaport pentru viață. 

Ciclul II: Comportamentul 

Program de 

autocunoaștere și 

formare personală 

pentru adolescenți 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Lectura ca terapie Program de 

promovare a lecturii 
Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Prin muzică trăim, respirăm 

și gândim 

Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 ABC-ul sănătății Program de 

promovare a modului 

sănătos de viață 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Семья – малое 

государство  

Program de 

promovare a valorilor 

familiei 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Одноклассники и 

однокласницы 

Program de 

promovare a lecturii 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Волшебники приходят к 

людям 

Program de 

promovare a lecturii 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 

Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secția Mediatecă 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 
Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învață, experimentează, 

aplică 

Club-Junior Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журналы „Костер”, 

„ЧиП” 

Revistă bibliografică Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 The five senses 

Health. At the doctorʼs 

Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 Les nombres Clubul de limbă  

franceză „Le français 
Secţia Carte străină 
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Les loisirs joueuse” 

 Thumbelina and The Little 

Mermaid – Stories For Kids 
Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 Lʼamour est la poésie des  

sens 

(Honoré de Balzac) 

Program de 

promovare a lecturii 

„Clasicii literaturii 

universale” 

Secţia Carte străină 

 Cu tableta în lumea 

poveștilor 

Serviciul „Ora 

poveştilor 

Secţia Mediatecă 

 Universul Serviciul „Vreau să 

știu – cu EduTab 

descopăr” 

Secţia Mediatecă 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu de educație 

timpurie a 

preșcolarilor 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Me 

diatecă 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 

 „Veşmântul cel nou al 

regelui” de Hans Christian 

Andersen - 180 de ani de la 

publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Что за прелесть эти 

сказки 
Clubul de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Relaţia la distanţă... povară 

sau binecuvântare? 
Clubul „Generaţia 

NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Cum arată şi cum se 

comportă un om manierat 
Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Trestioara” (Poveste din 

Anglia) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Victor 

Prohin 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Coliba unchiului Tom” de 

Harriet Beecher-Stowe - 

165 de ani de la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Inimioare de Ziua 

Îndrăgostiților 

(tehnica Peyote) 

Mărțișoare din dantele 

(tehnica Kanzashi) 

Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  
Program de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 
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Lectura” cu Bibliobusul  publicul 

MARTIE    

 Cărţi jubiliare 2017 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Petre Ispirescu – împăratul 

basmelor 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Mărţişorului   

 Un Marţişor în schimbul 

unui zâmbet 
Atelier de 

confecționare a 

mărțișoarelor 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Mărţişorul - simbol al 

primăverii, speranţei şi 

norocului 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Martie, mărţişor… 

De primăvară ne este dor! 
Expoziţie de 

mărţişoare 

Filiala nr. 1 

 Grădina mărţişoarelor 

 

Mărţişor: anotimp în alb-

roşu 

Expoziţie de 

mărţişoare 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Festivalul „Zilele Creangă”, 

ediția a VII-a, dedicată 

aniversării a 180-a de la 

nașterea lui Ion Creangă 

  

 Turbinca cu povești a lui Ion 

Creangă 

Ion Creangă „Cinci pâini” 

Ion Creangă „Fata babei și  

fata moșneagului” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare  

Vizionare film 

 

Biblioteca Picilor 

 Nică te invită 

 

 

Ion Creangă – ființa și 

sufletul neamului românesc 

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Expozițe 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ion Creangaʼs childhood 

paradise 

Bojdeuca din Humulești 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Vizită virtuală 

Secţia Carte străină 

 În povești cu Ion Creangă 

 

Ascultă, desenează, crează!: 

Desenăm împreună 

Expoziție 

Ciclu de vizionări de 

filme 

Atelier de creație 

Secţia Mediatecă 
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povestea lui Creangă 

 Lumea eternă a lui Creangă 

Dragi-mi erau tata şi mama, 

fraţii şi surorile… 

Turbinca cu povești a lui 

Ion Creangă 

Expoziţie 

Concurs 

Programul „Calendar 

literar” 

Filiala nr. 1 

 Opera lui Ion Creangă este 

epopeea poporului roman 

Creangă povestește 

copilăria copilului universal 

Creangă teatralizat 

Chipul mamei în opera lui 

Creangă 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Oră de lectură 

 

Spectacol teatralizat 

Concurs de desene 

Filiala nr. 2 

 Hai mai bine despre 

copilărie să vorbim 

Concursul 

povestitorilor 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Eugen Doga – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Muzica e prima și ultima 

mea iubire 
Programul „Univers 

cultural” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Eugen Doga – fenomen în 

lumea muzicii 
Gala muzicii Secția Mediatecă 

 Ziua Internaţională a 

Radioului și Televiziunii 

pentru Copii 

  

 Cine se ascunde după vocile 

duioase de la „Ora 

Copiilor” 

Întâlnirea cu redacția 

și copiii de la 

emisiunea „Ora 

copiilor”, Radio 

Moldova 

Filiala nr. 2 

Filiala nr. 1 

 Eugeniu Ureche – 100 de 

ani de la naştere 
  

 Un corifeu al scenei 

basarabene – Eugeniu 

Ureche 

Programul „Univers 

cultural” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională a Femeii   

 Ce dragă-mi este mama! Expoziție Filiala nr. 1 

 De ziua Ta, Femeie! Expoziţie Filiala nr. 2 

 Mircea Eliade – 110 ani de 

la naştere 

  

 Mircea Eliade – gânditor, 

prozator, filozof 
Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Romanul vieții unui vizionar 

incorigibil 
Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Filiala nr. 2 
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 Aurel Guțu – 75 de ani de la 

naştere 

  

 Culori din curcubeul 

copilăriei 
Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Filiala nr. 2 

 Mihai Dolgan – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Mihai Dolgan – mag al 

muzicii 
Convorbire Secția Mediatecă 

 Mihai Dolgan - ctitorul 

muzicii dintre cer și pământ 
Expoziție Filiala nr. 1 

 Learn About Butterflies Day   

 Ziua „Descoperă fluturașii” Serviciul „Sărbători 

pentru toți” 

Secția Mediatecă 

 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  

 La langue française – la  

langue dʼamour 

 

Expoziţie 

Masă rotundă în 

Programul „Cărțile 

copilăriei” 

Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 

Tineret 

  

 Teatrul – o oază de vise 

vrăjite 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Teatrul este cheia care 

deschide ușa propriei 

imaginații 

Expoziție Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Poeziei   

 Poezia – sufletul vieții Expoziţie Biblioteca Picilor 

 De Ziua Poeziei 

Caravana poeziei 

Expoziţie 

Serată literară 

Secţia Mediatecă 

 În bibliotecă răsună poezia Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Apei   

 Apa – cărăușul naturii Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Apa – Miracol şi Viaţă! Programul 

„Caleidoscop 

ecologic” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Apa – izvorul vieții Clubul „Traista cu 

sănătate” 

Secția Mediatecă 

 Ziua Mondială a Apei Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Ana Blandiana – 75 de ani 

de la naştere 
  

 Întâmplări din grădina cu Cenaclul „Conștiința Filiala nr. 2 
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poezii 

Ana Blandiana – ființa de 

cuvinte 

Națională” 

Expoziție 

Oră de lectură 

 Cecil Bǿdker – 90 de ani de 

la naştere 
  

 За порогом обыденной 

жизни 
Programul „Digi-

books: 

Увлекательное 

чтение для юного 

гения” 

Secția Mediatecă 

 Ziua Mondială a Teatrului   

 TEATRUL – adevărata 

scenă cheie 
Programul „Univers 

cultural” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Kornej Čukovskij – 135 de  

ani de la naştere 
  

 Веселый сказочник Корней 

Чуковский 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Чудеса и сказки Корнея 

Чуковского 
Programul de 

promovare a lecturii 

„Audioteca: Учимся 

слушать и 

понимать” 

Secția Mediatecă 

 Весёлый сказочник Корней 

Чуковский 

Clubul de lectură 

„Час книги” 
Filiala nr. 1 

 Veronica Podesta „LICA 

Furnica” 

Наталия Амбри  

„Солнечная шляпа”  

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Ionuț Skrypnyk „Dar de ziua 

mamei”  
Programul „Hai să 

citim o carte” 

Biblioteca Picilor 

 De ce sănătatea este  

considerată cea mai mare  

comoară? 

Clubul „Deceluş” Biblioteca Picilor 

 Кто такая Кощей 

Бессмертный? 
Clubul „Всезнайка” Biblioteca Picilor 

 Confecționăm simbolul  

primăverii 
Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 „Беги ручеëк” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Tablet-Picii creează povești 

(Prezentăm și admirăm și cu  

drag aplaudăm; Repere la  

crearea unei povești;  

Desenăm și ne distrăm –  

personaje din povești creăm) 

Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Biblioteca Picilor 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Lectura ca terapie Program de 

promovare a lecturii 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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 Prin muzică trăim, respirăm  

și gândim 
Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 ABC-ul sănătății Program de 

promovare a modului 

sănătos de viață 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Семья – малое государство  Program de 

promovare a valorilor 

familiei 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Одноклассники и  

одноклассницы 
Program de 

promovare a lecturii 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Волшебники приходят к  

Людям 
Program de 

promovare a lecturii 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt ECO, am portofoliu  

Digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secția Mediatecă 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 

Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învață, experimentează,  

aplică 
Club-Junior Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журналы „Юный эрудит”,  

„ДЭ” 
Revistă bibliografică Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cărți noi în limba franceză Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 On the move Clubul de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 En ville Clubul de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Ratatouille Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 Lumea fascinantă a 

animalelor 

Serviciul „Vreau să 

știu – cu EduTab 

descopăr” 

Secţia Mediatecă 

 Cu tableta în lumea 

poveștilor 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Secţia Mediatecă 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu de educație 

timpurie a 

preșcolarilor 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 
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 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 

 Atelier de animație Serviciu pentru 

adolescenți 

Secția Mediatecă 

Filiala nr. 2 

 „Poveștile Măicuței Gâște” 

de Charles Perrault - 320 

de ani de la publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Internetul nu poate înlocui 

biblioteca 

Clubul „Generaţia 

NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Cum trebuie să se 

desfășoare o discuție 

telefonică 

Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Cel mai leneș băiat din 

lume” (Poveste din Estonia) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Titus 

Știrbu 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Copiii căpitanului Grant” 

de Jules Verne - 150 de ani 

de la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Ieduț din textile 

(după „Capra cu trei iezi” de 

Ion Creangă 

Atelierul 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 2017 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Petre Ispirescu – împăratul 

basmelor 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Umorului   

 Уроки смеха Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua de naștere a… glumei Expoziție Filiala nr. 1 

 Râdeți cu noi, ca să nu 

râdem de voi! 

Vreau să te păcălesc! 

Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 
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1-7  Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 Cartea știe tot și nimic nu  

uită 

 

Max Lucado „De-aș avea un nas 

verde” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 „O carte este un dar pe care 

îl poţi deschide iar şi iar.” 

(Garrison Keillor) 

La ce folosește literatura? 

 

 

 

 

 

Busola literară 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Programul de 

dezbateri 

„Adolescentul în 

societatea 

cunoaşterii” 

Joc bibliografic 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 „Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi 

constanţi prieteni; sunt cei  

mai accesibili şi înţelepţi 

consilieri, şi cei 

 mai răbdători profesori.” 

(Charles William Eliot) 

Expoziție Secția Carte străină 

 Ascultă povești, înțelege 

oameni 

O felicitare pentru eroul 

preferat din carte = 

Поздравительная 

открытка любимому 

герою книги 

Expoziție de cărți 

audio 

Revistă bibliografică 

Expoziție de felicitări 

Secţia Mediatecă 

 Cărţile copilăriei 

O carte este un dar pe care 

îl poţi deschide iar şi iar 

 

În căutarea aventurilor 

Expoziţie 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Cartea – făclia lumii  

 

Cartea e viața mea 

Cum se face o carte 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Întâlnire cu scriitori 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Păsărilor 

  

 Cioc vioi și ochi zglobii, 

Spune-mi tu de unde vii? 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Știați că... Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Sănătăţii   

 Minte sănătoasă în corp 

sănătos 

Clubul „Traista cu 

sănătate” 

Secția Mediatecă 
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 ABC-ul sănătății Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Draw a Picture of a Bird 

Day 
  

 Ziua „Desenează o pasăre” Serviciul „Sărbători 

pentru toți” 

Secția Mediatecă 

 Dumitru Olărescu – 75 de 

ani de la naştere 

  

 Dumitru Olărescu – 

scenarist și creator de film 

Programul „Univers 

cultural” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

  Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Locurilor 

Istorice 

  

 Să apreciem bogaţiile 

trecutului pentru bucuria 

generaţiilor următoare 

Programul „Univers 

cultural” 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Locurilor 

Istorice 

 Filiala nr. 1 

 Cunosc monumente și locuri 

istorice din Moldova 

Călătorie virtuală Filiala nr. 2 

 Ûrij Družkov – 90 de ani de 

la naştere 

  

 Настоящий классик 

детской литературы 

Clubul de lectură 

„Час книги” 
Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Planetei Pământ 

  

 Terra, suntem copiii tăi! 

Tamara Artemieva  

„Bebelușul” 

Expoziţie 

Lecturi literare 
Biblioteca Picilor 

 Pământul nu ne aparține. 

Noi aparținem Pământului! 
Programul 

„Caleidoscop 

ecologic” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Omul bun este prietenul 

Pământului 

Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Ziua Bibliotecarului   

 Bibliotecarul – călăuză spre 

cartea cea mai bună pentru 

tine 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Cărţii şi a 

Dreptului de Autor 

  

 Cartea - poartă deschisă 

spre cunoaștere 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 



 39 

 Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova 

  

 Cânt cu mult drag Drapelul 

țării mele 

Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Tell a Story Day   

 Ziua „Spune o povestire” Serviciul „Sărbători 

pentru toți” 

Secția Mediatecă 

 Valentina Oseeva – 115 ani 

de la naştere 

  

 Как стать человеком: 

советы В. Осеевой 

Programul 

„Audioteca: Учимся 

слушать и 

понимать” 

Secția Mediatecă 

 Что произошло на 

Голгофе 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Lumina Sfintei Învieri Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Hristos a înviat! Expoziţie Filiala nr. 2 

 Veronica Podesta „NUȚI 

Albinuța” 
Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 „Cum au apărut păsările cu 

penaj colorat” 

Анна Макулина „Самая 

лучшая птица”  

Programul „Hai să 

citim o carte” 

Biblioteca Picilor 

 De ce cartea este prietenul 

omului? 
Clubul „Deceluş” Biblioteca Picilor 

 Кто они, Волшебные 

вещи? 
Clubul „Всезнайка” Biblioteca Picilor 

 Creăm o carte în miniatură Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 Tablet-Picii creează povești 

(Desenăm și ne distrăm – 

personaje din povești creăm;  

Personajele prind grai...) 

Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Biblioteca Picilor 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 ABC-ul sănătății Program de 

promovare a modului 

sănătos de viață 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Семья – малое 

государство  
Program de 

promovare a valorilor 

familiei 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Одноклассники и 

однокласницы 
Program de 

promovare a lecturii 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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 Волшебники приходят к 

людям 
Program de 

promovare a lecturii 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secția Mediatecă 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 

Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învață, experimentează, 

aplică 
Club-Junior Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журнал „Читайка” Revistă bibliografică Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Planète Terre Programul „Vrem să 

cunoaștem” 
Secţia Carte străină 

 Feelings Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 La santé 

Le chambre 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Jesus, the Miracles and the  

Story of Easter - The  

Beginners Bible 

Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 Lumea muzicii Serviciul „Vreau să 

știu – cu EduTab 

descopăr” 

Secţia Mediatecă 

 Cu tableta în lumea 

poveștilor 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 

 „Poveşti spuse la telefon” 

de Gianni Rodari - 55 de 

ani de la publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Scopul nostru în viaţă Clubul ,,Generaţia 

NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Bunele maniere la masă Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Cum se țin secretele” 

(Poveste din România) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Valentina 

Mitrofan 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 
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 „Fata babei și fata 

moșneagului”, „Povestea 

lui Harap Alb” de Ion 

Creangă - 140 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Semn de carte handmade Atelierul 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 

MAI    

 Cărţi jubiliare 2017 

 

Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Petre Ispirescu – împăratul 

basmelor 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ion Vatamanu – 80 de ani 

de la naştere 
  

 Ion Vatamanu – un poet al 

„Pământului” 
Expoziție Biblioteca Picilor 

 Atât de mult al Poeziei… 

 

Un tribun al renașterii 

naționale 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Allan Marshall – 115 ani de 

la naștere 
  

 Принцессы, великаны и 

коты сомнений в 

фантастическом мире 

Алана Маршала 

Programul „Digi-

books: 

Увлекательное 

чтение для юного 

гения” 

Secția Mediatecă 

 Emil Childescu – 80 de ani 

de la naștere 
  

 Sub aripa culorilor lui Emil 

Childescu 
Călătorie virtuală Filiala nr. 2 

 Ziua Europei   

 Ziua Europei – o sărbătoare 

a păcii și unității 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Europe Day is a celebration 

of peace and unity 
Expoziţie  Secţia Carte străină 

 De Ziua Europei Expoziție Secţia Mediatecă 
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Joc interactiv 

 Uniți în diversitate Expoziție 

Călătorie virtuală 

Filiala nr. 2 

 Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei 

  

 Война и детские судьбы Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Edward Lear – 205 ani de la 

naştere 
  

 Эдвард Лир: стихи из 

чепухи 
Programul „Digi-

books: 

Увлекательное 

чтение для юного 

гения” 

Secția Mediatecă 

 Ziua Internaţională a 

Familiei 
  

 Familia – cel mai de preț dar al 

vieții 

Zina Cenușă „Să mă vadă 

mama!” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Opere literare ce 

promovează valorile 

familiei 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Simbolul familiei mele Atelier de desen Secţia Mediatecă 

 Familia este nucleul 

civilizaţiei 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Familia – celula societății Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

  

 Opere pentru posteritate Programul „Univers 

cultural” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani  

 Cele mai fascinante muzee 

culinare 

Prezentare de site-uri 

web 

Secția Mediatecă 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

Programul „Univers 

cultural” 

Filiala nr. 1 

 Muzeele de artă din lume Călătorie virtuală Filiala nr. 2 

 Iurie Bodrug – 55 de ani de 

la naştere 

  

 Iurie Bodrug la răscruce de 

ani 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Ivan Sokolov-Mikitov – 125   
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de ani de la naştere 

 Его книги – богатый 

источник сведений о 

природе 

Expoziție Biblioteca Picilor 

 Konstantin Paustovskij – 

125 de ani de la naştere 

  

 Певец родной природы – 

Константин Паустовский 

Expoziție 

 

Clubul de lectură 

„Час книги” 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 Путешествие по стране 

Паустовского 

Programul „Digi-

books: 

Увлекательное 

чтение для юного 

гения” 

Secția Mediatecă 

11-14 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XXI-a 

Expoziţii 

Lansări de carte 

Ateliere 

Conferințe 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Forumul Copiilor – laureaţi 

ai Concursului republican 

„Biblioteca – cheia 

succesului meu” 

În cadrul Salonului 

Internaţional de Carte 

pentru Copii şi 

Tineret 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Concursul declamatorilor 

„Şi sufletul e poezie...”, 

dedicat lui Grigore Vieru 

Concurs în cadrul 

Festivalului 

Internaţional de 

Poezie „Grigore 

Vieru”, ediţia a IX-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 IX-a 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul  

 Festivalul Internaţional de 

Poezie „Grigore Vieru”, 

ediţia a IX-a 

Duplex Chişinău-Iaşi Toate secţiile 

Bibliotecii 

20 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele 

Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 
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înţelepciunii”, ed. a XXVII-

a, „Petre Ispirescu” 

cooperare  

 Sigrid Laube „Balul 

florilor” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Marcela Mardare „Fapta 

bună pentru om este 

cunună” 

Елена Литвиненко „Новая 

семья”  

Programul „Hai să 

citim o carte” 

Biblioteca Picilor 

 Insectele – prieteni sau 

dușmani? 

Clubul „Deceluş” Biblioteca Picilor 

 Кто такой Змей 

Горынич? 

Clubul „Всезнайка” Biblioteca Picilor 

 Confecționăm flori de 

primăvară 

Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 „Храбрый олененок” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Tablet-Picii creează povești 

(Prezentăm și admirăm și cu  

drag aplaudăm) 

Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Biblioteca Picilor 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Prin muzică trăim, respirăm 

și gândim 

Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 ABC-ul sănătății Program de 

promovare a modului 

sănătos de viață 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Семья – малое 

государство  

Program de 

promovare a valorilor 

familiei 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Одноклассники и 

однокласницы 

Program de 

promovare a lecturii 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Волшебники приходят к 

людям 

Program de 

promovare a lecturii 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 

Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secția Mediatecă 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 

Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învață, experimentează, 

aplică 

Club-Junior Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 
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 Журналы „Костер”, 

„ЧиП” 

Revistă bibliografică Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cărți noi în limba engleză Revistă bibliografică Secția Carte străină 

 Classe verte sur planète 

bleue 

Programul „Vrem să 

cunoaștem” 
Secția Carte străină 

 William Shakespeare „King 

Lear”  

Programul „Clasicii 

literaturii universale” 
Secția Carte străină 

 Thinking. Speaking 

Meals&Drinks 

Clubul de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 A la campagne 

Au zoo 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Escape From The Castle Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 Cu tableta în lumea 

poveștilor 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Secţia Mediatecă 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu de educație 

timpurie a 

preșcolarilor 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 

 „Povestea lui Harap Alb” 

de Ion Creangă - 140 de ani 

de la publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Cunoaşterea potenţialului 

creativ 

Clubul „Generaţia 

NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Codul bunelor maniere în 

vizită 
Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Un prieten de nădejde” 

(Poveste din Spania) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Ianoș 

Țurcanu 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Frunze de dor” de Ion 

Druță - 60 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Reaprindeți candela 

iubirii…” 
Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Iepuraș Tilda Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Secţia Animaţii 

culturale şi 

promovarea lecturii 
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 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

XII-a 

Concurs Toate Secţiile 

activitate cu 

publicul 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

IUNIE    

 Cărţi jubiliare 2017 Expoziţie permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Petre Ispirescu – împăratul 

basmelor 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

  

 Ziua Copiilor – Ziua 

Editurii „Prut 

Internaţional” 

Ziua editurii Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Copilul – marele explorator  

al lumii 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 La paix, le soleil et le 

sourire d’un enfant 
Expoziție Secția Carte străină 

 Ziua copilăriei, ziua 

bucuriei 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Mai rămâi copilărie! Parada jocului Filiala nr. 1 

 Copilăria este inima tuturor 

vârstelor 

Expoziţie 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Yunna Morits – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Сти-хи-хи из книги Юнны 

Мориц 

Programul 

„Audioteca: Учимся 

слушать и 

понимать” 

Secția Mediatecă 

 Ziua Mondială a Mediului   

 Natura – carte deschisă 

pentru minte și suflet 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 „Întregul univers este o 

singură familie.”  

Programul 

„Caleidoscop 

ecologic” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 
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(Pachauri) 

 Natura este singura carte în 

care fiecare filă păstrează 

câte un adevăr 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională 

împotriva Exploatării prin 

Muncă a Copiilor 

  

 Ziua Internaţională  

împotriva Exploatării 

prin Muncă a Copiilor 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Spiridon Vangheli – 85 de 

ani de la naştere 

  

 Spiridon Vangheli – 

tezaurul copilăriei 

Expoziție Biblioteca Picilor 

 Spiridon Vangheli – bunicul 

tuturor copiilor 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Под шапкой Гугуцэ Programul 

„Audioteca: Учимся 

слушать и 

понимать” 

Secția Mediatecă 

 Spiridon Vangheli - Guguţă 

al lumii 

Expoziție 

Programul „Calendar 

literar” 

Filiala nr. 1 

 Omul născut sub steaua 

norocoasă a copilăriei 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ninela Caranfil – 70 de ani 

de la naştere 

  

 Eu sunt actor 

 

Ninela Caranfil – o actriță 

de zile mari 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Luigi Pirandello – 150 de 

ani de la naştere 

  

 Luigi Pirandello, scritor, 

dramaturg italian,  

laureat al Premiului Nobel  

pentru Literatură 

Revistă bibliografică Secția Carte străină 

 Lică Sainciuc – 70 de ani de 

la naştere 

  

 Imagini dintr-o lume plină de 

magie 

Maestru cu suflet de copil 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 

Filiala nr. 1 

 Veronica Podesta „DIDI 

Omida” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Ionuț Skrypnyk „Cea mai Programul „Hai să Biblioteca Picilor 
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frumoasă” 

Урзула Мур, Рей Кресвель 

„Санитары лесного 

озера”  

citim o carte” 

 Confecționarea melcului Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 Tablet-Picii creează povești 

(Repere la crearea unei  

povești; Desenăm și ne  

distrăm – personaje din 

povești creăm) 

Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Biblioteca Picilor 

Centrul de 

Execelență și 

Formare 

 Prin muzică trăim, respirăm 

și gândim 

Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 

Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Raggedy Ann & Andy „Old 

Friends, New Friends” 

Programul „Cărțile 

copilăriei” 
Secţia Carte străină 

 Julie joue! Programul „Vrem să 

cunoaștem” 
Secţia Carte străină 

 Moi je lis Revistă bibliografică a 

presei 
Secţia Carte străină 

 Travelling 

Sport 

Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 Les legummes 

Les fruits 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Ziua prietenilor fideli Serviciul „Sărbători 

pentru toți” 

Secţia Mediatecă 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu de educație 

timpurie a 

preșcolarilor 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 

 La revedere școală! Bine-ai 

venit, vacanță! 
Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Ion Anton Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Isprăvile lui Guguță” de 

Spiridon Vangheli - 50 de 

ani de la publicare 

„Limba noastră” de Alexei 

Mateevici - 100 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Albinuță din mărgele de Atelierul de creaţie Secţia Animaţii 
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nisip 

(tehnica modelare prin 

răsucire) 

Micuța balerină 

(textile) 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

culturale şi 

promovarea lecturii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Campania „Lecturi de 

vacanță” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

 

 Vacanța fără bibliotecă nu 

are gust: 

Luni – Ziua animalelor 

pufoase 

Marți –Ziua amatorilor de 

aventură 

Miercuri – Ziua verde Eco 

Joi – Ziua poeților veseli 

Vineri – Ziua fanteziei 

 Secția Mediatecă 

 Scriitori români ilustrați: 

I. L. Caragiale „Vizită”, 

„Lanțul slăbiciunilor”; Emil 

Gârleanu „Când stăpânul 

nu-i acasă”; Petre Ispirescu 

„Aleodor Împărat”, 

„Tinerețe fără bătrânețe și 

viață fără de moarte”; 

„Păcală și Tândală”; Ioan 

Slavici „Doi feți cu stea în 

frunte”; Elena Farago 

„Cățelușul șchiop”; Lucian 

Blaga „Din copilăria mea”; 

Otilia Cazimir „A-nflorit o 

păpădie”; Barbu 

Delavrancea „Neghiniță”; 

Nicolae Filimon „Omul de 

flori cu barba de mătase”  

Codul bunelor maniere: 

Cum arată şi cum se poartă 

un om manierat;  

Salutul – mod de 

comunicare cu oamenii; 

Arta conversaţiei; 

Bunele maniere la masa; 

Comportamentul civilizat în 

viaţa de zi cu zi; 

Comportamentul civilizat în 

 Filiala nr. 2 
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timpul jocului; 

Bunele maniere la şcoală; 

Codul bunelor maniere în 

societate; 

Bunele maniere în diferite 

situaţii deosebite 

IULIE    

 Cărţi jubiliare 2017 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

2 Faza finală a Concursului 

literar ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXVII-

a, „Petre Ispirescu” 

Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

 Ziua Comemorării lui 

Ştefan cel Mare şi Sfânt 
  

 Iubit de popor, iubit de  

Dumnezeu! 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Apărător îndârjit al 

credinţei şi neamului 
Programul „Univers 

cultural” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ștefan cel Mare, domnitorul 

care a marcat istoria 

Moldovei 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Ştefan cel Mare şi Sfânt –  

eroul neamului 
Expoziţie Secţia Carte străină 

 Fost-au acest Ştefan-Vodă... Expoziţie 

Programul „Univers 

cultural” 

Filiala nr. 1 

 Sfântul Voievod Ștefan cel 

Mare 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Titus Știrbu – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Poetul care dăruiește 

zâmbete 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Oră de lectură 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 2 

 Scriitorul cu o sută de 

poveţe 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Şahului   

 Şahul – misterios joc născut 

din geometrie și numere 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Șahul, un sport al minții Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 
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ani 

 Ziua Mondială a Şahului  Filiala nr. 1 

 Alexandre Dumas – 215 ani 

de la naştere 

  

 Alexandre Dumas (Dumas- 

tatăl), romancier și  

dramaturg romantic francez  

Expoziție 

Revistă bibliografică 
Secția Carte străină 

 Ziua Constituției Republicii 

Moldova 

  

 Legea supremă a statului Expoziție Filiala nr. 1 

 Constituția – Legea 

supremă 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Erika Bartos „Curcubeul” Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Confecționarea evantaiului Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 Tablet-Picii creează povești 

(Desenăm și ne distrăm – 

personaje din povești creăm; 

Personajele prind grai...; 

Prezentăm și admirăm și cu  

drag aplaudăm) 

Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Biblioteca Picilor 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Prin muzică trăim, respirăm 

și gândim 

Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 

Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Letʼs Sing! Sing Along with 

Me! 

Programul „Cărțile 

copilăriei” 
Secţia Carte străină 

 Dans la Jungle! Programul „Vrem să 

cunoaștem” 

Secţia Carte străină 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 

 Campania „Vacanța fără 

bibliotecă nu are gust” 

Luni – Ziua animalelor 

pufoase 

Marți –Ziua amatorilor de 

aventură 

Miercuri – Ziua verde Eco 

Joi – Ziua poeților veseli 

Vineri – Ziua fanteziei 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Alice în Țara oglinzilor” 

de Lewis Carroll - 145 de 

ani de la publicare 

Programul „Calendar 

literar” 

Filiala nr. 1 
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 Lecturi publice cu 

Constantin Dragomir 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Micul Prinț” de Antoine de 

Saint-Exupery - 75 de ani de 

la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Micuța balerină 

(textile) 

Accesoriu pentru păr 

handmade 

Atelierul 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 2017 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Internaţională a 

Tineretului 

  

 Tinereţea nu e doar o vârstă Expoziție Filiala nr. 1 

 Alexei Mateevici – 185 de 

ani de la trecerea în 

eternitate 

  

 Cântărețul înfocat al 

frumuseților limbii noastre 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Alexei Mateevici – autorul 

celui mai profund poem 

închinat limbii române 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Alexei Mateevici – animator 

al unirii și renașterii 

spirituale din Basarabia 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Erika Bartos „Prietenia” Serviciul „Ora  

poveștilor” 
Biblioteca Picilor 

 Prin muzică trăim, respirăm  

și gândim 

Program de promovare  

a cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Naturaliștii Atelier de aplicație  

pentru adolescenți 
Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Je lis déjà! 

Snow-White and the Seven  

Dwarfs 

Programul „Cărțile 

copilăriei” 
Secţia Carte străină 

 Campania „Vacanța fără 

bibliotecă nu are gust” 

Luni – Ziua animalelor 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 
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pufoase 

Marți –Ziua amatorilor de 

aventură 

Miercuri – Ziua verde Eco 

Joi – Ziua poeților veseli 

Vineri – Ziua fanteziei 

 „Rob Roy” de Walter Scott 

- 200 de ani de la publicare 
Programul „Calendar 

literar” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Ștefan 

Tudor 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Miorița”, baladă - 165 de 

ani de la publicare 
Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Independenţei” 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea română” 

Ciclu de activităţi  

 Mi-i casă Moldova, 

Pământul mi-i sfânt. 

Limba este frumusețea 

activă a Patriei (Grigore 

Vieru) 

Expoziţie 

 

Expoziție 

Biblioteca Picilor 

 Moldova independentă: 

pagini de istorie 

Limba, marcă a identităţii 

naţionale 

„Și toți veți fi un gând ș-un 

nume...” 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

 

 

Discuție în baza 

poeziei 

„Basarabenilor” de 

Alexei Mateevici 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Limba doinelor de aur Expoziţie Secţia Carte străină 

 Patria – meleagul 

strămoșesc 

Expoziție 

Prezentare de CD-uri 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 

 Să lăsăm moștenire o țară 

liberă 

Limba Română este Patria 

mea 

Expoziţie 

 

Expoziție 

Concurs de poezie 

Filiala nr. 1 

 Limba Română este Patria 

mea 

Numai într-un stat liber poţi 

să te simţi om cu demnitate 

Cuvântul dulce – 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 
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LIBERTATE! 

Limba română este 

comoara fără cheie 

Recital de cântec și 

poezie 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

 Cuvântul potrivit la locul 

potrivit 

Concurs-maraton de 

cunoaștere a limbii 

române 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Bonsai japonez Sakura din 

mărgele de nisip 
Atelierul 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 

SEPTEMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2017 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise 

Tururi, prezentări ale 

bibliotecii 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Învăţătura dă omului 

demnitate 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Back to school Expoziţie Secţia Carte străină 

 De ai multe cunoștințe, poți 

lăsa bune semințe 
Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Mihai Cimpoi – 75 de ani de 

la naştere 
  

 Mihai Cimpoi – figură 

marcantă a 

contemporaneității 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Literatura în vizorul criticii 

 

 

 

O figură emblematică a 

culturii românești 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Întâlnire cu Mihai 

Cimpoi 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Armatei Naţionale   

 Şcoala bărbăţiei Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Alexej Tolstoj – 200 de ani 

de la naştere 
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 Алексей Толстой – дар 

божий и всевидящий глаз 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Mihail Kogălniceanu – 200 

de ani de la naştere 

  

 Mihail Kogălniceanu – 

personalitate complexă a 

sec. al XIX-lea 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

  

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Viitorul începe cu alfabetul Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Cât costă ziua ta? = 

Сколько стоит твой 

день? 

Lecție de alfabetizare 

financiară 

Secția Mediatecă 

 Ziua Mondială de Prevenire 

a Suicidului 

  

 Alege viaţa! Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Boris Žitkov – 135 de ani de 

la naştere 
  

 Писатель которому было 

интересно всë 
Expoziţie 

 

Clubul de lectură 

„Час книги” 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 O’Henry – 155 de ani de la 

naştere 
  

 Вождь краснокожих и 

другие 
Programul „Digi-

books: 

Увлекательное 

чтение для юного 

гения” 

Secția Mediatecă 

 Ion Agârbiceanu – 135 de 

ani de la naştere 
  

 Un clasic și un făuritor de 

lume – Ion Agârbiceanu 
Programul „Calendar 

literar” 

 

Expoziție 

Oră de lectură 

Revistă bibliografică 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 

Filiala nr. 1 



 56 

 Daria Radu – 70 de ani de la 

naştere 
  

 Daria Radu - izvor nesecat 

al muzicii basarabene 

Expoziție Filiala nr. 1 

 Îndrăgostită de cântec și de 

copii 

Expoziţie 

Audiții 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Păcii   

 Pacea – pod de aur Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Simbolul Păcii Atelier de creaţie Secţia Mediatecă 

 Pacea este cea mai sensibilă 

legătură a universului 
Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Curățeniei   

 Un mediu curat este un 

mediu sănătos 
Clubul „Traista cu 

sănătate” 

Secția Mediatecă 

 Ziua Limbilor Europene   

 Ziua Limbilor Europene Expoziţie Secția Carte străină 

 Învățăm limba cu 

profesoara Tableta 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Secția Mediatecă 

 Ziua Mondială a Turismului   

 De la Naslavcea la 

Giurgiulești 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Promovarea locurilor 

turistice din Moldova 

Concurs Filiala nr. 1 

 Miguel de Cervantes – 470 

de ani de la naștere 

  

 Miguel Cervantes de  

Saavedra, scriitor spaniol 
Programul „Clasicii 

literaturii universale” 

Secția Carte străină 

 Erika Bartos „O zi de 

grădiniță” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Ionuț Skrypnyk „Rică, 

dinozaurul fricos” 

Урсула Мур, Рей Кресвель 

„Дыра в небе”  

Programul „Hai să 

citim o carte” 

Biblioteca Picilor 

 De ce este necesar să 

mergem la școală? 

Clubul „Deceluş” Biblioteca Picilor 

 Кто они Эльфы? Clubul „Всезнайка” Biblioteca Picilor 

 Confecționăm semne de 

carte 

Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 „Puiuț Mic” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 
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 Tablet-Picii creează povești 

(Repere la crearea unei  

povești; Desenăm și ne  

distrăm – personaje din 

povești creăm) 

Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Biblioteca Picilor 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 „Cunoaşterea este cheia 

puterii, a participării şi 

reformei” 

Joel. C. Martin 

Programul de 

dezbateri 

„Adolescentul în 

lumea cunoașterii” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Prin muzică trăim, respirăm 

și gândim 
Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 ABC-ul sănătății Program de 

promovare a modului 

sănătos de viață 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secția Mediatecă 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 

Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învață, experimentează, 

aplică 
Club-Junior Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журналы „Юный 

эрудит”, „ДЭ” 
Revistă bibliografică Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Hobbies Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 A l’ecole 

Les transports 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Aesop's Fables Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 Lumea desenului Serviciul „Vreau să 

știu – cu EduTab 

descopăr” 

Secţia Mediatecă 

 Cu tableta în lumea 

poveștilor 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Secţia Mediatecă 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu de educație 

timpurie a 

preșcolarilor 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 
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 „Isprăvile lui Guguţă” de 

Spiridon Vngheli - 50 de ani 

de la naştere 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Tehnologiile informaţionale 

aduc mai multe beneficii sau 

dezavantaje în sistemul de 

educaţie? 

Clubul „Generaţia 

NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Arta conversaţiei Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Pescarul curajos” 

(Poveste din Letonia) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Vasile 

Romanciuc 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Omul invizibil” de Herbert 

Wells - 120 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Nocturna Bibliotecilor Acțiune de 

promovare a 

bibliotecilor 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

OCTOMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2017 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Lunarul Bibliotecilor 

Școlare 

  

 Bibliocaravana Campanie de 

promovare a 

colecțiilor bibliotecii 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Lunarul Bibliotecilor 

Școlare 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Muzicii 
  

 Muzica este sufletul 

limbajului 
Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Oamenilor în Etate 
  

 Bătrânii noștri – bunicii  

Noștri 

 

Vera Crăciun „Mura” 

Expoziţie 

Convorbire 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 
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 Ziua Mondială a Mersului 

pe Jos 
  

 Mișcare pentru sănătate Clubul „Traista cu 

sănătate” 
Secția Mediatecă 

 Ziua Internaţională a 

Animalelor 

  

 Fii bun și nimeni nu te va  

mușca 

Gordana Maletic „Familii  

vesele. Povești cu animale” 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 „Numai când vei iubi un 

animal, vei simți iubirea cu 

toată inima” 

Anatol France 

Programul 

„Caleidoscop 

ecologic” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Citim împreună cu 

Motănaşul Miaunel 
Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Natura picteaza pentru noi, 

zi după zi, imagini de o 

infinită frumusețe 

Emil Gârleanu „Din lumea 

celor care nu cuvântă” 

Expoziţie 

 

 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a 

Pedagogului 
  

 V-aduc o floare în pridvor, 

iubiții mei învățători 

Expoziție Filiala nr. 1 

 Arta supremă a profesorului 

este de a trezi bucuria 

cunoaşterii 

Expoziție Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Zâmbetului   

 Улыбнись! И на душе у 

меня станет теплее 
Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Mondială a 

Zâmbetului 
Serviciul „Sărbători 

pentru toți” 

Secția Mediatecă 

 Marina Cvetaeva - 125 de 

ani de la naştere  
  

 Нет на земле второго вас Clubul de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a 

Alimentației 

  

 Cum să ne alimentăm sănătos Clubul „Traista cu 

sănătate” 

Secția Mediatecă 

 Pierre Larousse - 200 de ani  

de la naştere 
  

 Pierre LAROUSSE, pedagog, Expoziție Secţia Carte străină 
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lexicograf, editor francez 

 Ziua Organizaţiei Naţiunilor 

Unite 

  

 ONU – ordine și cooperare 

internațională 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Organizaţiei 

Naţiunilor Unite 

Expoziție Filiala nr. 1 

 Ziua Națională „Un Arbore 

pentru Dăinuirea Noastră” 

  

 Ziua Națională „Un Arbore 

pentru Dăinuirea Noastră” 

Oră de lectură 

Campanie de 

promovare și 

informare 

Filiala nr. 2 

Filiala nr. 1 

 International Teddy Bear 

Day 

  

 Ziua ursulețului Teddy Serviciul „Sărbători 

pentru toți” 

Secția Mediatecă 

 Ion Găină – 55 de ani de la 

naştere 

  

 Un demn urmaș al lui 

Mateevici 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 
Filiala nr. 2 

 Erika Bartos „Păianjenul 

din peșteră” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Biblioteca Picilor 

 „O vrajă ciudată” (Povești 

din toată lumea) 

Николай Возиянов „Как 

зайчик сказку искал”  

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Biblioteca Picilor 

 De ce cititul este important? Clubul „Deceluş” Biblioteca Picilor 

 Кто они Тролли? Clubul „Всезнайка” Biblioteca Picilor 

 Confecționarea ariciului Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 Самуил Маршак „Кошкин 

дом” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Tablet-Picii creează povești 

(Desenăm și ne distrăm – 

personaje din povești creăm; 

Personajele prind grai...; 

Prezentăm și admirăm și cu  

drag aplaudăm) 

Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 
Biblioteca Picilor 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Prin muzică trăim, respirăm 

și gândim 

Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 ABC-ul sănătății Program de Secţia Activitate cu 
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promovare a modului 

sănătos de viață 

publicul de 11-16 

ani 

 Семья – малое 

государство  

Program de 

promovare a valorilor 

familiei 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Одноклассники и 

однокласницы 

Program de 

promovare a lecturii 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Волшебники приходят к 

людям 

Program de 

promovare a lecturii 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 

Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secția Mediatecă 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 
Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învață, experimentează, 

aplică 

Club-Junior Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журнал „Смена” Revistă bibliografică Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cărți noi în limba franceză Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 Jobs 

Shopping 

At home 

Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 Le temps qui passe 

La journée d’un enfant 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 The Legend of Tarzan Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 Cu tableta în lumea 

poveștilor 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Secţia Mediatecă 

 Tehnica origami Serviciul „Vreau să 

știu – cu EduTab 

descopăr” 

Secţia Mediatecă 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu de educație 

timpurie a 

preșcolarilor 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 

 „Micul Prinţ” de Antoine de 

Saint-Exupery - 75 de ani de 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Filiala nr. 1 
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la publicare Creangă la Andersen” 

 Temele pentru acasă sunt o 

necesitate sau o povară? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Exprimarea în scris, poşta 

electronică, chat, facebook 

ş.a 

Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Gâsca de argint” (Poveste 

din Italia) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Arcadie 

Suceveanu 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Poezii de seama voastră” 

de Grigore Vieru - 50 de ani 

de la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Cățeluș din textile 

Brățară din mărgele 

(tehnica Peyote) 

Atelierul 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 2017 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Samuil Maršak – 130 de ani 

de la naştere 

  

 „Дом”, который 

построил Маршак 
Expoziție 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 В стране Маршаколяндии Programul 

„Audioteca: Учимся 

слушать и 

понимать” 

Secția Mediatecă 

 Самая большая тайна 

Самуила Маршака 

Clubul de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Dumitru Crudu – 50 de ani 

de la naştere 

  

 De la tradițional la modern 

 

 

 

De la falsul la adevăratul 

Dumitru Crudu 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Întâlnire cu scriitorul 

Dumitru Crudu 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 
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 Ziua Internaţională a 

Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 

  

 Ziua Internaţională a 

Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

 „Putem vedea aşa cum 

trebuie numai cu inima, 

ceea ce este esențial este 

invizibil pentru ochi.” 

(Antoine de Saint-Exupery) 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Astrid Lindgren – 110 ani 

de la naştere 

  

 Scriitoarea Astrid Lindgren, 

o „mătușă povestitoare” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Astrid Lindgren, celebră 

autoare de cărți pentru 

copii 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Astrid Lindgren „Prințul 

Mio și căluțul fermecat”, 

„Frații Inimă de leu” 

Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Arcadie Suceveanu – 65 de 

ani de la naştere 

  

 
Mă cheamă cuvintele 

Expoziție 

Programul „Calendar 

literar” 

Biblioteca Picilor 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Un poet modern frământat 

de probleme existențiale 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă  

  

 
Şirag de gânduri despre 

toleranță 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor 
  

 Şi chiar dacă sunt în grija 

ta, ei nu îţi aparţin. 

(Kahlil Gibran, Profetul)  

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Copiii au drepturile lor! Expoziție Filiala nr. 1 

 Drepturile mele, ce să fac 

cu ele? 

Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială de 

Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere 

  

 Dacă vrei să crești mare, fii 

atent la traversare! 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ai grijă de viața ta Programul 

„Eveniment pe 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 
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mapamond” ani 

 Circulație rutieră pentru cei 

mici 

Joc interactiv Secția Mediatecă 

 Ziua Mondială a Salutului   

 Очень добрый день Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua mondială a Salutului Flashmob Secția Mediatecă 

 Grigorij Oster – 70 ani de la 

naştere 

  

 Григорий Остер – самый 

„вредный” писатель 

детства 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Biblioteca Picilor 

 Котенок по имени Гав, 

Удав, Мартышка и 

остальные… 

Programul „Calendar 

literar” 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Будем знакомы 
 Filiala nr. 1 

 Wilhelm Hauff – 215 ani de 

la naştere 

  

 Miraculoasele povești ale 

scriitorului Hauff  

Expoziție Biblioteca Picilor 

 Караван сказок 

Вильгельма Гауфа 

Programul 

„Audioteca: Учимся 

слушать и 

понимать” 

Secția Mediatecă 

 Un creator profund și 

precoce 

Expoziție 

Lecturi comentate 
Filiala nr. 2 

 Jonathan Swift – 350 de ani 

de la naştere 

  

 Jonathan Swift – 

„inventatorul ironiei” 

Expoziție Biblioteca Picilor 

 Путешествуем с 

Гулливером 

Programul „ Digi-

books: 

Увлекательное 

чтение для юного 

гения” 

Secția Mediatecă 

 Jonathan Swift – mare 

scriitor satiric al tuturor 

timpurilor 

Expoziție 

Oră de lectură 
Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Animalelor 

Domestice 

  

 Ты в ответе за тех, кого 

приручил 

Programul 

„Caleidoscop 

ecologic” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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 Zilele Bibliotecii Naționale 

pentru Copii „Ion Creangă” 

Ciclu de activităţi  

 Cunoaște lumea împreună 

cu Biblioteca 

Imaginaţia este mai 

importantă decât 

cunoştinţele? 

 

Parada preferințelor 

cititorilor 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Program de dezbateri 

„Adolescentul în 

societatea 

cunoaşterii” 

Expoziție 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Digi-cartea te așteaptă 

De la tablete de lut la cartea 

electronică 

Invitație la... carte 

Expoziție 

Lecție de cultură a 

informației 

Concurs de book-

trailere 

Secţia Mediatecă 

 Biblioteca - un loc unde mă 

aşteaptă prietenii 

O carte bună este o educaţie 

a inimii 

Expoziție 

 

Concurs 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca – o Carte 

deschisă spre Tine 

Biblioteca visurelor mele 

Recomand această carte... 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Bibliotecar pentru o oră Acţiune de 

voluntariat 
Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Erika Bartos „Moș 

Crăciun” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Biblioteca Picilor 

 „Crăciunul cu Norocel” 

Анна Макулина „Как 

медведь друга искал”  

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Biblioteca Picilor 

 Toamna – o lecție de 

pictură de la Natură 

Clubul „Deceluş” Biblioteca Picilor 

 Кто они, Феи? Clubul „Всезнайка” Biblioteca Picilor 

 Confecționarea jucăriilor de 

brad 

Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 „Harap Alb” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Prin muzică trăim, respirăm 

și gândim 

Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 ABC-ul sănătății Program de 

promovare a modului 

sănătos de viață 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Семья – малое 

государство  

Program de 

promovare a valorilor 
Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 
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familiei ani 

 Одноклассники и 

однокласницы 

Program de 

promovare a lecturii 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Волшебники приходят к 

людям 

Program de 

promovare a lecturii 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 

Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secția Mediatecă 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 
Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învață, experimentează, 

aplică 

Club-Junior Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журнал „Читайка” Revistă bibliografică Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cărți noi în limba engleză Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 The universe 

Time 

Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 Les sports d’hiver 

Musique 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 „Pipi Longstocking” Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 Cu tableta în lumea 

poveștilor 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Secţia Mediatecă 

 Cum să fiu stilat Serviciul „Vreau să 

știu – cu EduTab 

descopăr” 

Secţia Mediatecă 

 Ședință de totalizare Clubul „Traista cu 

sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 

 Tehnologii informaționale 

securizate 
Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 

 Atelier de animație Serviciu pentru 

adolescenți 

Secția Mediatecă 

Filiala nr. 2 

 „Povestea unui Hobbit” de 

John Ronald Tolkien - 80 de 

ani de la publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Apreciază anii tinereţii Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 
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 Bunele maniere şi exemplul 

personal 
Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 „Trestia însetată” (Poveste 

din Ungaria) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Nicolae 

Rusu 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Povestea unui Hobbit” de 

John Ronald Tolkien - 80 de 

ani de la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Prințesa și bobul de mazăre Atelierul 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 2017 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 2017 – Anul Nicolae 

Testemițanu 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Cezar Petrescu – 125 de ani 

de la naștere 

  

 Удивительные 

приключения белого 

медведя 

Programul „Digi-

books: 

Увлекательное 

чтение для юного 

гения” 

Secția Mediatecă 

 Scriitor reprezentativ al 

literaturii realiste 

Expoziție 

Lecturi commentate 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi 

  

 Dizabilitatea: între verdict 

social și provocare 

personală 

Program de dezbateri 

„Adolescentul în 

lumea cunoașterii” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Ziua Drepturilor Omului   

 Drepturile omului și 

protejarea lor prin lege 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Arthur C. Clarke – 100 de 

ani de la naştere 
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 Arthur C. Clarke, scriitor  

fantast englez 

Arthur C. Clarke „Tales of 

Ten Worlds” 

Revistă bibliografică 

 

Programul „Clasicii 

literaturii universale” 

Secția Carte străină 

 Vasile Romanciuc – 70 de 

ani de la naştere 

  

 Vasile Romanciuc – un poet 

solar 

Expoziţie 

Programul „Calendar 

literar” 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 1 

 Poet al firescului și candorii Programul „Calendar 

literar” 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Din tată-n fiu… 

 

Un veritabil purtător de 

cuvânt 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Eduard Uspenskii – 80 de 

ani de la naştere 

  

 Веселые книги Эдуарда 

Успенского 

Programul 

„Audioteca: Учимся 

слушать и 

понимать” 

Secția Mediatecă 

 În aşteptarea Crăciunului 

Crăciunul pe meridiane 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web şi CD-uri 

Secţia Mediatecă 

 Спаситель родился нам! Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Crăciunul – Naşterea 

Domnului 

Expoziție Filiala nr. 1 

 Colindele din clopotele 

iernii aduc magia 

Crăciunului 

Expoziţie 

Oră de lectură 
Filiala nr. 2 

 Conferința de totalizare a  

Campaniei „Să  

citim împreună!” – 2017 

(Ion Anton „Alina”, Nicolae 

Popa „Ghiozdanul 

zburător”) 

Conferinţă Naţională 

a cititorilor  
Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Erika Bartos „Сrăciunul” Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Biblioteca Picilor 

 Axel Hamraeus „Povestea 

primelor daruri de 

Crăciun” 

„День и ночь” (Poveste 

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Biblioteca Picilor 



 69 

populară ucraineană)  

 Mai sunt utile Miturile? Clubul „Deceluş” Biblioteca Picilor 

 Кто такие Гномы? Clubul „Всезнайка” Biblioteca Picilor 

 Scrisoare lui Moș Crăciun Clubul „MeșteRICH” Biblioteca Picilor 

 Самуил Маршак 

„Двенадцать месяцев” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Prin muzică trăim, respirăm 

și gândim 

Program de 

promovare a 

cunoștințelor despre 

muzică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 ABC-ul sănătății Program de 

promovare a modului 

sănătos de viață 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Семья – малое 

государство  

Program de 

promovare a valorilor 

familiei 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Одноклассники и 

однокласницы 

Program de 

promovare a lecturii 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Волшебники приходят к 

людям 

Program de 

promovare a lecturii 
Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 

Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secția Mediatecă 

 Naturaliștii Atelier de aplicație 

pentru adolescenți 
Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învață, experimentează, 

aplică 

Club-Junior Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журналы „Костер”,  

„ЧиП” 

Revistă bibliografică Secția Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Merry Chrismas! Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 Faisons la fete! Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Cu tableta în lumea 

poveștilor 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Secţia Mediatecă 

 Rețete culinare Serviciul „Vreau să 

știu – cu EduTab 

descopăr” 

Secţia Mediatecă 

 LibLab Laborator digital Secția Mediatecă 
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 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediatecă 

 Atelier de animație Serviciu pentru 

adolescenți 

Secția Mediatecă 

Filiala nr. 2 

 „Degeţica” de Hans 

Christian Andersen 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 „Copilăria lui Tioma” de 

Nikolaj Garin-Mihajlovskij - 

125 de ani de la publicare 

Clubul de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Când şi cui spunem „Tu” Atelier de bune 

maniere pentru copii 

Filiala nr. 1 

 Şcoala de azi ne pregăteşte 

pentru viaţă? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Revista „Alunelul” la 35 de 

ani 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Filiala nr. 2 

 „Darul piticului” (Poveste 

din Germania) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Spiridon 

Vangheli 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Veșmântul cel nou al 

regelui” de Hans Christian 

Andersen - 180 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2017” 

Filiala nr. 2 

 Pomul de Crăciun din 

mărgele 
Atelierul 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 
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Anexa nr. 3 

 

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 publicul 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 publicul 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 publicul 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 publicul 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 publicul de 11-16 ani, 

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

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

Secţia Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 
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Anexa nr. 4 

 

ACTIVITATEA EDITORIALĂ – 2017 

 

nr. 

d/o 

Denumirea lucrării Tipul publ. Termen 

(trim.) 

Volum Lb. publ. Baza 

poligr. 

Serviciile 

responsabile 

 

1 

 

Cartea. Biblioteca. 

Cititorul 

Fascicula nr. 26 

 

buletin metod. 

 

I 

 

1 fasc. 

 

rom.-rus. 

 

tipografie 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

2 Aniversări culturale 2018 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. 2011-2015 

index 

cumulativ 

IV 1 volum rom.- rus. versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

4 Vasile Romanciuc, ediția 

a II-a, rev. și completată 

biobibliografie IV 1 volum rom. tipografie Informare 

bibliogr. și 

documentară 

5 Bibliografia cărţii pentru 

copii, anul 2016 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. xerox, 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

6 În ajutor programei de 

studiu (bibliografie 

selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor 

din cl. IV-XII) 

a) fasc. 65 (sem. II, 2015) 

b) fasc. 66 (sem. I, 2017) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

xerox, 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

7 La Creangă 

Nr. 31 

almanah literar II 1 fasc. rom. tipografie Redacţie şi 

secretariat –

arhivă 

8 Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XXI-a a 

Salonului de Carte pentru 

Copii şi Tineret) 

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

secretariat – 

arhivă 

9 Vino cu noi în lumea 

cărţilor 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., 

rus., ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

10 Citeşte, gândeşte, 

creează… 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. 

ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

11 Îndrumătorilor de lectură liste de I-IV  rom., rus. versiune Informare 
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recomandare ş.a. electroni

că 

bibliogr. şi 

documentară 

 

Seria „Scriitorii Moldovei – copiilor” 

12 Ion Vatamanu – 80 de ani 

de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

 Mihai Cimpoi – 75 de ani 

de la naștere 

pliantă III  rom xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

13 Victor Prohin – 75 de ani 

de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

 

Seria „Oamenii Moldovei mele” 

14 Eugeniu Ureche – 100 de 

ani de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

15 Ninela Caranfil – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

16 Nicolae Testemițanu – 90 

de ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 
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Anexa nr. 5 

 

PROGRAMUL  

ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE A BIBLIOTECARILOR ÎN 2017 

 

Nr. 

d/r 

Denumirea 

activității de 

formare 

Perioada 

de livrare 

Grupul 

țintă 

Numărul 

estimativ 

de 

particip. 

Instruiri/ 

Număr de 

zile 

Formatori 

1. Sesiune de 

informare 

„Noutăţi în 

colecţiile 

Bibliotecii şi în 

activitatea 

profesională” 

În fiecare a 

doua  

zi de Joi 

Personalul 

de 

specialitate 

din BNC 

„Ion 

Creangă” 

37 24/24 Şefii de secţii 

(coord. Nadejda 

Ambroci) 

2. Training 

„Conceptul de 

bibliotecă 

modernă” 

Februarie 

Martie 

Mai 

Bibliotecari 

ai BNC „Ion 

Creangă” 

30 5/5 Lilia Tcaci 

Tamara Croitoru 

3. Training „TI și 

managementul 

calculatorului” 

Februarie 

Martie 

Mai 

Septembrie 

Octombrie 

Bibliotecari 

ai BNC „Ion 

Creangă” 

27 5/25 Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

4. Training 

„Managementul 

tabletelor în 

biblioteci pentru 

copii” 

Ianuarie 

Februarie 

Bibliotecari 

ai BNC „Ion 

Creangă” 

18 2/4 Rodica Gangura 

Maria Harea 

Svetlana Lisnic 

Elena Capustin 

Oxana Fodor 

Eugenia 

Mocrinschi 

5. Training 

„Servicii 

moderne în 

biblioteca pentru 

copii” 

Martie 

Aprilie 

Iulie 

Bibliotecari 

ai BNC „Ion 

Creangă” 

26 3/9 Eugenia Bejan 

Lilia Tcaci 

6. Atelier 

„Utilizarea 

modulului 

Catalogare în 

eBibliophil” 

Trimestrial Personalul 

BNC „Ion 

Creangă” 

implicat în 

catalogare 

7 4/4 Lilia Tcaci 

7. Atelier 

„Utilizarea 

Modulului 

Circulaţie în 

eBibliophil” 

Trimestrial Personalul 

de 

specialitate 

din BNC 

„Ion 

Creangă” 

27 4/4 Eugenia Bejan 

8. Atelier 

„Evidenţa, 

gestiunea şi 

organizarea 

Februarie Personalul 

de 

specialitate 

din BNC 

30 3/3 Lilia Tcaci 

Svetlana Lisnic 
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colecţiilor de 

bibliotecă” 

„Ion 

Creangă” 

9. Training „SMB 

„Ora poveștilor 

în format 

modern” 

Februarie 

Iulie 

Bibliotecari 

din 

bibliotecile 

pentru copii 

și din 

secțiile 

pentru copii 

ale 

bibliotecilor 

publice 

23 2/2 Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

10. Training „SBM 

„Atelier de 

animație” 

Martie 

Septembrie 

Bibliotecari 

din 

bibliotecile 

pentru copii 

și din 

secțiile 

pentru copii 

ale 

bibliotecilor 

publice care 

au tablete 

16 2/4 Lolita Caneev 

Oxana Fodor 

11. Training „SMB 

„Școala lui 

Tablețel-Istețel” 

Martie 

Septembrie 

Bibliotecari 

din 

bibliotecile 

pentru copii 

și din 

secțiile 

pentru copii 

ale 

bibliotecilor 

publice care 

au tablete 

20 2/2 Lilia Tcaci 

Rodica Gangura 

Maria Harea 

12. Training „SMB 

„Tablet-Picii 

creează povești” 

Mai 

Octombrie 

Bibliotecari 

din 

bibliotecile 

pentru copii 

și din 

secțiile 

pentru copii 

ale 

bibliotecilor 

publice care 

au tablete 

21 2/4 Tamara Croitoru 

Elena Capustin 

Svetlana Lisnic 

13. Training „SMB 

„Sunt ECO, am 

portofoliu 

digital” 

Mai 

Octombrie 

Bibliotecari 

din 

bibliotecile 

pentru copii 

și din 

secțiile 

pentru copii 

7 2/4 Eugenia 

Mocrinschi 

Lolita Caneev 

Eugenia Bejan 
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ale 

bibliotecilor 

publice care 

au tablete 

14. Training 

„Tehnologii 

informaționale 

securizate” 

Iunie 

Noiembrie 

Bibliotecari 

din 

bibliotecile 

pentru copii 

și din 

secțiile 

pentru copii 

ale 

bibliotecilor 

publice  

11 2/4 Lolita Caneev 

Tamara Croitoru 

 

 

 

 

 

 


