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MISIUNEA BIBLIOTECII 

 

 Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” oferă spațiu, resurse, 

servicii și tehnologii moderne pentru dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială 

a copiilor și adolescenților, stimulând bucuria de a citi, descoperi și învăța, precum 

și contribuie la transformarea bibliotecilor pentru copii în instituții performante și 

inovative. 

 

PRIORITĂŢILE ANULUI 2018 

 

În anul 2018 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” are următoarele 

priorităţi: 

- Actualizarea cadrului de reglementare a Bibliotecii în conformitate noua 

Lege cu privire la biblioteci nr. 160 din 2.07.2017; 

- 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; 

- 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 XXVIII-a, „Viaţa şi opera lui Ioan Slavici” (ianuarie – iulie); 

- Organizarea Concursului republican de eseuri Noi aventuri ale personajelor 

preferate în benzi desenate (ianuarie – aprilie) şi a Forumului Copiilor – 

laureaţilor acestui concurs (aprilie); 

- Desfăşurarea Campaniei Naţionale de promovare a lecturii Să citim 

împreună!, ediția a VII-a, (ianuarie – decembrie); 

- Desfăşurarea Programului Naţional de promovare a lecturii 

BiblioMobilizarea Pro Lectura (Bibliobus pentru copii) (ianuarie – 

decembrie); 

- Desfășurarea Programului Carte pentru fiecare, dedicat copiilor cu 

deficiențe locomotorii din toată republica (ianuarie – decembrie); 

- Desfășurarea Programului Ascultă povestea mea preferată, cu implicarea 

personalităților din diverse domenii (ianuarie – decembrie); 

- Organizarea Festivalului Zilele Creangă, ediţia a VIII-a, triplex Chişinău - 

Iaşi - Tîrgu-Neamţ (27 februarie – 4 martie); 

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

a XXII-a (19-22 aprilie); 

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

X-a (14-17 mai); 

- Organizarea Concursului Cititor-model, ediţia a XIII-a (noiembrie); 
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- Desfăşurarea Campaniei Lecturi de vacanţă (iunie–august); 

- Desfășurarea Programului de promovare a lecturii Looking for a character! 

= Se caută un personaj!, în colaborare cu Centrul tehnico-criminalistic și 

expertiză judiciară al Inspectoratului General de Poliție;  

- Coodonarea cluburilor din robotică din biblioteci și organizarea Concursului 

Robo Liga Bibliotecilor 2018; 

- Editarea biobibliografiei Mihai Ciobanu; 

- Elaborarea expoziţiilor virtuale Unirea de la 1918 – cel mai înalt act de 

voință națională, Și-acel rege-al poeziei (Vasile Alecsandri – 200 de ani de 

la naștere), Scriitorul copiilor, Constantin Dragomir (70 de ani de la 

naștere), Cărți jubiliare 2018, Vrei să fii performant? (cărți de dezvoltare 

personală pentru adolescenți), Personaje literare în viziunea ilustratorilor; 

- Livrarea ofertei educaționale a Centrului de Excelență și Formare a BNC 

„Ion Creangă” (trainingurile Formare de Formatori, Conceptul de 

Bibliotecă modernă, TI și Managementul calculatorului, Design thinking în 

dezvoltarea serviciilor moderne și atractive pentru copii, Tableta & Copiii 

& Adolescenții în bibliotecă, Ora poveștilor în format modern, Elaborarea 

portofoliului SMB ș.a.); 

- Organizarea Conferinţei Târgul ideilor de succes – 2017 (prezentarea celor 

mai bune proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul 

anului 2017) (februarie); 

- Organizarea Sesiunii de comunicări Biblioteca și lectura copiilor: provocări 

actuale (în cadrul ediţiei a XXII-a a Salonului Internaţional de Carte pentru 

Copii și Tineret, 20 aprilie); 

- Participarea la studiul naţional Realizarea modelului strategic al Sistemului 

Naţional de Biblioteci; 

- Realizarea studiului privind profilul utilizatorilor bibliotecii pentru copii; 

- Editarea publicaţiilor: Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic, nr. 27; 

Aniversări culturale 2019: Anuar metodic-bibliografic; Bibliografia cărţii 

pentru copii, anul 2017: Anuar; În ajutor programei de studiu: buletin 

informativ, fasc. 68, 69; La Creangă: Almanah literar, nr. 32 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 realizarea unei 

politici eficiente de dezvoltare a colecţiilor de documente în corespundere cu 

misiunea și valorile asumate. 

 

Obiective: 

 completarea cu 5000 exemplare (circa 2500 titluri) documente pe diverse 

suporturi; 

 asigurarea diversităţii tipologice, tematice şi lingvistice a colecţiilor în 

concordanţă cu interesele și 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. 

 

Activități: 

 Completarea curentă și retrospectivă 

- completarea colecțiilor Bibliotecii cu 5000 exemplare documente, estimativ: 

achiziționate din buget – 35%, prin sistemul exemplarului legal – 30%, din 

donaţii, schimb de publicații și activitatea editorială a Bibliotecii – 35%; 

- 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; 

- perfectarea a 4 contracte pentru efectuarea achiziției de documente de la 

edituri, librării, distribuitori de carte și publicații periodice; 

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

analiza cererilor neonorate, a propunerilor de achiziție provenite de la 

utilizatori și bibliotecari în scopul stabilirii priorităților și corelării 

achizițiilor cu necesitățile actuale și viitoare ale utilizatorilor; 

- 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; 

- completarea, organizarea colecției electronice (periodice electronice, 

documente digitale în acces deschis, documente digitale create de 

Bibliotecă), asigurarea accesului pentru public prin intermediul catalogului 

on-line și site-ului Bibliotecii; 
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- completarea 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 (2500 ex.); 

- analiza gradului de utilizare a colecţiilor disponibile, depistarea titlurilor 

nesolicitate, care nu corespund profilului instituției și a exemplarelor 

superflue, transmiterea lor 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 

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

prelucrarea tehnică și biblioteconomică a documentelor achiziționate pe 

parcursul anului (5000 ex.); 

- distribuirea a 5000 ex. documente achiziționate în secţiile și filialele 

Bibliotecii, în dependenţă de destinaţie, conţinut, număr de exemplare; 

- 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; 

- gestionarea fondului de publicaţii periodice, constituirea în volume a 

publicațiilor periodice achiziționate pe parcursul anului 2017, actualizarea 

listei publicațiilor periodice cu termen nelimitat sau limitat de păstrare; 

- 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; 

- 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 fondului Filialei nr. 2; 

- 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); 
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- distribuirea din Fondul schimb-rezervă a circa 4000 ex. bibliotecilor publice 

și școlare din republică, altor organizații solicitante de donații din țară și de 

peste hotare; 

- 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; 

 Formarea culturii informaţiei și asigurarea incluziunii digitale a copiilor, 

adolescenţilor, părinţilor, cadrelor didactice şi altor 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 utilizatori 

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

407500 servicii de împrumut şi consultare a documentelor din colecţiile 

Bibliotecii; 

- Primirea gratuită a cardului Permis de intrare; 

- Acces la catalogul şi colecţia digitală a Bibliotecii prin OPAC pe web; 

- Asistenţă în pregătirea temelor pentru acasă; 

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

Bibliotecii; 

- Acces la Internet, inclusiv Wi-Fi; 

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

reţelele sociale, Skype, e-mail, telefon; 

- Servicii de referinţe la sediu şi on-line; 

- Instruirea în utilizarea serviciilor Bibliotecii şi a TIC; 

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

 

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!, ediția a 

VII-a, dedicată cărților „Lumina glasului lăuntric” de Vasile Romanciuc 

și „Îngerii dispar în ploaie” de Aurelian Silvestru (ianuarie – decembrie); 

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

opera lui Ioan Slavici” (ianuarie – iulie); 

- Concursul republican de eseuri Noi aventuri ale personajelor preferate în 

benzi desenate (ianuarie – aprilie); 

- Festivalul Zilele Creangă, ediția a VIII-a, triplex Chişinău – Iaşi - Târgu-

Neamţ (27 februarie – 4 martie); 

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

(19-22 aprilie); 

- Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, ediția a X-a (14-17 

mai) 

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

aprilie), Zilele Bibliotecii (noiembrie); 

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

- Campania Lecturi de vacanţă (iunie–august); 

- Concursul Cititor-model, ediţia a XIII-a, în colaborare cu Fondul 

Copiilor din Moldova (noiembrie); 

- Serviciul Ora poveștilor pentru preșcolari împreună cu părinții; 

- Programele de promovare a lecturii Ascultă povestea mea preferată, 

Cărţi jubiliare – 2018, Poveşti fără graniţe de la Creangă la Andersen, 

Hai să citim o carte, Поиграем в сказку, Calendar literar, Vin la tine cu 

o noutate, Looking for a character! = Se caută un personaj!, Lectura ca 

terapie, Povești cu sunet, Читай, смотри и слушай, Казки, що 

виховують, Давай почитаем стихи, Планета сказок, 

Книга+Кино=Любовь, Час книги; 

- Programul Carte pentru fiecare pentru copiii cu deficiențe locomotorii; 

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

Partole); 
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- Clubul CARTE-FILilor; 

- Expoziţiile permanente Cărţi jubiliare - 2018, Cu Ioan Slavici pe 

drumuri de poveste; 

- Întâlniri cu scriitorii. 

 

 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, Generaţia Zet, 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 (Modulul III: Cum să comunicăm eficient); 

- Programul de dezbateri Adolescentul în societatea cunoașterii; 

- Cenaclul Conştiinţa Naţională (moderator scriitorul Constantin 

Dragomir); 

- Programele Eu și lumea din jurul meu, Lucruri pe care nu le știm, ABC-

ul bunelor maniere, Eveniment pe mapamond, Învățăm să fim mai buni, 

Pași spre cunoaștere, Micul geniu. 

 

 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; 

- Serviciul Jocul de dame; 

- 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; 

- Clubul de Robotică; 

- Serviciul BiblioCodeLab. 

 

 Makerspace, facilitarea creativităţii 

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

face două mâini dibace; 

- Atelier de benzi desenate în stil coreean Manhwa. 
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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. 

 

Activități: 

 Catalogarea în regim automatizat şi tradiţional 

- implementarea programului informatizat de bibliotecă eBibliophil; 

- completarea Catalogului electronic cu circa 2500 înregistrări ale titlurilor noi 

de cărţi, seriale, documente electronice și audiovizuale, altor tipuri de 

documente achiziționate pe parcursul anului; 

- cercetarea analitică a publicațiilor periodice 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, 

inclusiv prin modulul Circulație; 

- 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 (2500 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. 

 

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

colaborare de către BNC „Ion Creangă” şi BJ „G.T. Kirileanu” Neamţ) 
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- 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 documentelor 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 Mihai Ciobanu; 

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

2020; 

- buletinul informativ anual Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2017 (va 

include publicaţiile pentru copii şi adolescenţi editate în Republica Moldova 

pe parcursul anului 2017); 

- buletinul informativ semestrial În ajutor programei de studiu (Bibliografie 

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

68 (publicaţiile întrate în colecţiile Bibliotecii în sem. I, 2018), fasc. 69 

(publicaţiile întrate în colecţiile Bibliotecii în sem. II, 2018); 

- anuarul metodico-bibliografic Aniversări culturale – 2019 (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: 

- Victor Teleucă – 85 de ani de la naştere 

- Petre Popa – 60 de ani de la naştere 

- George Meniuc – 100 de ani de la naștere 

- Vasile Alecsandri – 200 de ani de la naștere 

- Ion Druță – 90 de ani de la naștere 

- Aureliu Busuioc – 90 de ani de la naștere 

- Constantin Dragomir – 70 de ani de la naștere 

 seria Oamenii Moldovei mele: 

- Constantin Rusnac – 70 de ani de la naştere. 

 

 Actualizarea bibliografiilor în format digital: 

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

Claudia Partole, Vasile Romanciuc, Aurelian Silvestru, Ion Anton. 

 

 Organizarea activităţilor de informare bibliografică și documentară 

- zile de informare pentru elevi şi cadre didactice; 
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- Ziua bibliografiei (în cadrul Zilelor Bibliotecii); 

- expoziția permanentă Cu Ioan Slavici pe drumul de poveste (literatura 

recomandată pentru Concursul „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia a XXVIII-

a) – în toate secţiile Activitate cu publicul; 

- expoziția amplă Ion Creangă – comoară ascunsă în pagini (în cadrul 

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

VIII-a); 

- expoziția amplă Poet al Cetății Graiului (în cadrul Festivalului Internațional 

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

- expoziții virtuale pe site-ul web al Bibliotecii: 

 Unirea de la 1918 – cel mai înalt act de voință națională; 

 Cărți jubiliare - 2018; 

 Ș-acel rege-al poeziei... (200 de ani de la nașterea lui Vasile 

Alecsandri); 

 Scriitorul copiilor, Constantin Dragomir (70 de ani de la nașterea 

scriitorului Constantin Dragomir); 

 Vrei să fii performant? (cărți de dezvoltare personală pentru 

adolescenți); 

 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, monitorizare, formare și îndrumare profesională, 

orientate spre consolidarea rețelei bibliotecilor pentru copii din republică, 

modernizarea serviciilor de bibliotecă destinate copiilor. 

 

Obiective: 

 dezvoltarea cadrului legal și de reglementare în domeniul bibliotecilor; 

 eficientizarea proceselor de coordonare metodologică, monitorizare, formare 

și comunicare profesională la nivel național, teritorial, instituțional; 

 promovarea conceptului bibliotecii moderne, diseminarea experienţei 

inovaționale și a bunelor practici în activitatea bibliotecilor care servesc 

copii; 

 dezvoltarea parteneriatelor orientate spre dezvoltarea și modernizarea 

activității bibliotecilor care servesc copii; 

 realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale de modernizare a 

bibliotecilor pentru copii, de implementare a tehnologiilor moderne de 

informare și comunicare, de promovare a lecturii şi cărţii pentru copii. 

 

Activități: 

 Actualizarea, promovarea și implementarea cadrului legal, strategic și 

de reglementare în domeniu 

- promovarea și implementarea documentelor legale și strategice, aprobate la 

nivel național (Legea cu privire la biblioteci nr. 160 din 2.07.2017, Strategia 

de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice teritoriale în 

2017-2020, aprobată de MC la 26.6.2017); 

- participarea în grupuri de lucru pentru elaborarea / actualizarea cadrului de 

reglementare și normativ în domeniu (Regulament-cadru de organizare și 

funcționare a bibliotecii publice teritoriale, Regulament-cadru al serviciului 

Dezvoltare în biblioteconomie, Profil-cadru de activitate metodologică a 

centrelor biblioteconomice naționale, Regulament de gestionare a colecțiilor 

bibliotecilor, Standarde ocupaționale ale personalului din domeniul 

bibliotecilor ș.a.); 

- actualizarea cadrului de reglementare a activității BNC „Ion Creangă” în 

conformitate cu prevederile Legii cu privire la biblioteci și Strategiei de 

consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice teritoriale în 2017-

2020 (Statutul și Organigrama, Regulamentul de organizare și funcționare, 

Regulamentul de ordine interioară, regulamentele de organizare și 

funcționare a secțiilor Bibliotecii, fișele de post ale personalului). 
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 Cooperare și comunicare profesională, dezvoltarea parteneriatelor 

- 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 ș.a.); 

- susținerea acțiunilor organizate în contextul Anului biblioteconomic 2018 – 

Anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, 

strategic și de reglementare, realizarea activităților de promovare a 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030; 

- contribuția la organizarea întrunirilor profesionale organizate la nivel 

naţional (Anul Bibliologic 2017, conferințele zonale, Conferinţa anuală 

ABRM, Forumul managerilor sistemului național de biblioteci, Forumul 

formatorilor, întrunirea anuală a specialiștilor direcțiilor de învățământ din 

republică responsabili de activitatea bibliotecilor școlare ş.a.); 

- realizarea parteneriatului strategic cu Programul Novateca în cadrul 

proiectului Extinderea accesului bibliotecilor pentru copii din Republica 

Moldova la tehnologii moderne și instruire, care 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, și altor inițiative de consolidare și modernizare a 

bibliotecilor publice din republică; 

- stabilirea / 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; 

cartografierea partenerilor reali și potențiali ai bibliotecilor care servesc 

copii; 

- colaborarea cu alte centre biblioteconomice naționale, teritoriale și 

departamentale; 

- asigurarea organizatorică a activității Secţiei Naţionale a Consiliului 

Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). 

 

 Asistență de specialitate, coordonare și monitorizare 
- coordonarea, monitorizarea și promovarea activității Cluburilor de Robotică 

care activează în bibliotecile publice din republică; 

- organizarea concursului Robo Liga Bibliotecilor 2018; 

- replicarea serviciului modern Sunt ECO, am portofoliu digital în 12 

bibioteci pentru copii din republică; 

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

de modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru copii, 

implementarea inovațiilor, proiectelor și acţiunilor de promovare a 

bibliotecii în comunitate etc. (la sediu, în deplasare, prin skype, e-mail, 

telefon); 

- monitorizarea activității bibliotecilor pentru copii incluse în rețeaua 

Novateca, analiza datelor prezentate în sistemul de raportare on-line ORT; 
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- identificarea, promovarea inovațiilor de bibliotecă, diseminarea experienței 

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

- dezvoltarea și promovarea serviciilor moderne de bibliotecă pentru copii 

prin activități de instruire profesională, diseminare și replicare; 

- crearea / dezvoltarea unor instrumente de coordonare, monitorizare și 

comunicare profesională (baza de date a bibliotecilor pentru copii din 

republică, grupul „Bibliotecari-traineri în biblioteci pentru copii” pe 

Facebook); 

- gestionarea Bibliotecii de specialitate (completarea cu publicaţii seriale şi 

monografice de specialitate, catalogarea curentă şi retrospectivă în regim 

automatizat, împrumutul de documente, promovarea prin intermediul „poştei 

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

 

 Formare profesională continuă 

- analiza necesităţilor de formare profesională continuă a personalului de 

bibliotecă, implicat în servirea copiilor; 

- 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” (trainingurile Formare de 

Formatori, Conceptul de Bibliotecă modernă, TI și Managementul 

calculatorului, Design thinking în dezvoltarea serviciilor moderne și 

atractive pentru copii, Tableta & Copiii & Adolescenții în bibliotecă, Ora 

poveștilor în format modern, Elaborarea portofoliului SMB ș.a.); 

- 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, Centrul de Formare Continuă al Bibliotecii Naționale, 

centrele regionale de formare, centrele metodologice; 

- organizarea întrunirilor profesionale cu participarea specialiştilor din 

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

 Sesiunea de comunicări Biblioteca și lectura copiilor: provocări actuale 

(în cadrul ediţiei a XXII-a a Salonului Internaţional de Carte pentru 

Copii și Tineret, 20 aprilie 2018); 

 Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2017 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2017) (martie 2018); 

- participarea cu comunicări în cadrul unor întruniri de specialitate organizate 

la nivel naţional (Anul Bibliologic 2017, 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 
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pentru Bibliotecari, Centrului de Formare Continuă al Bibliotecii 

Naționale, 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 27 (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 2017, materiale în sprijinul activităţii 

practice a bibliotecarilor); 

- anuarul metodico-bibliografic Aniversări culturale – 2019 (va include 

informaţii cu caracter metodic şi bibliografic referitoare la datele 

memorabile sau personalităţile jubiliare ale anului, destinate bibliotecarilor, 

îndrumătorilor de lectură, profesorilor, altor specialişti implicaţi în 

organizarea activităţilor informaţionale şi de animaţie culturală). 

 

 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 2017, realizată în baza rapoartelor statistice şi textuale din 

teritoriu; 

- dezvoltarea Portofoliului Bibliotecii pentru diverse grupuri-țintă (finanțatori, 

parteneri, utilizatori etc.); 

- studiu privind profilul utilizatorilor bibliotecii pentru copii; 

- chestionarea utilizatorilor și non-utilizatorilor Bibliotecii cu scopul 

identificării intereselor și necesităților de informare, lectură, delectare; 

- 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 XXII-a (19-

22 aprilie ); 

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

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 Bibliobusul în 

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

lecturi publice, concursuri etc. (pe parcursul anului); 
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- Programul Carte pentru fiecare, dedicat copiilor cu deficiențe locomotorii 

din toată republica, la care va veni Bibliobusul cu o donație de carte și se vor 

întâlni cu un scriitor (ianuarie – decembrie); 

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

(august); 

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

opera lui Ioan Slavici”, care va întruni elevi din clasele a IX–XI-a din 

Republica Moldova şi România (februarie-iulie); 

- Concursul republican Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi 

desenate pentru elevii din clasele a VII-X-a (decembrie 2017 - aprilie 2018), 

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 XIII-a, în colaborare cu 

Fondul Copiilor din Moldova (ianuarie - noiembrie); 

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

în colaborare cu Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei publice 

Teleradio-Moldova; 

- Implicarea activă în realizarea acţiunilor iniţiate de Secţia Naţională a 

Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). 
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AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE 

 

SCOP: 

Eficientizarea activităţii bibliotecarilor, ridicarea calităţii şi diversificarea 

serviciilor oferite utilizatorilor prin aplicarea tehnologiilor informaţionale şi 

de comunicare moderne. 

 

OBIECTIVE: 

 Optimizarea activităţii Bibliotecii prin utilizarea unui sistem integrat de 

informatizare; 

 Asigurarea funcţionalităţii echipamentelor utilizate în Bibliotecă; 

 Aplicarea instrumentelor Web 2.0 în vederea dezvoltării unor servicii noi 

pentru utilizatorii Bibliotecii; 

 Ridicarea nivelului de cunoştinţe în utilizarea TIC a personalului Bibliotecii. 

 

SARCINI ŞI ACŢIUNI: 

- Punerea în aplicarea a modulelor sistemului eBibliophil (Circulaţie, 

Catalogare, Rapoarte etc.); 

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

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

instituţiei; 

- Asigurarea funcţionalităţii calculatoarelor şi a altor echipamente din reţeaua 

informatizată; 

- Procurarea echipamentelor noi pentru reţeaua locală informatizată; 

- 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 

 

INDICATORI PRINCIPALI 

 

 

Nr. 

d/r 

Secțiile Bibliotecii Utilizatori 

Activi 

Intrări Împrumuturi 

de documente 

1. Secţia pentru Copii (0-10 ani) 

(Biblioteca Picilor) 

2100 21000 71400 

2. Secţia pentru Adolescenți (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 2018 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Cu Ioan Slavici pe drumul 

de poveste 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 

  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 
Expoziție virtuală www.bncreanga.md 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ioan Alexandru Brătescu-

Voinești – 150 de ani de la 

naștere 

  

 Să dezlegăm tainele 

poveștilor 
Ora poveștilor Secția Mediateca 

 Evocator al lumii umile Expoziție 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Scriitorul preocupat 

exclusiv de natura umană 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Isaac Newton – 375 de ani 

de la naștere 
  

 Isaac Newton – savantul 

care a revoluționat știința 
Programul „Micul 

geniu” 

Secția Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Emil Gârleanu – 140 de ani 

de la naștere 
  

 Clipe din „lumea celor care 

nu cuvântă” 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Tatiana Aleksandrova – 90 

de ani de la naştere 
  

 Про Домовенка Кузьку, 

таинственную тетрадь и 

многое другое 

Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

http://www.bncreanga.md/
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 Aleksej Tolstoj – 135 de ani  

de la naștere 
  

 Кто с доброй сказкой  

входит в дом? 
Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

 Как появился Буратино Atelier de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internațională a  

cuvântului „Mulțumesc” 
  

 Bunele maniere – dovada 

respectului de sine 
Programul „Învățăm 

să fim mai buni” 

Secția Mediateca 

 Eu sunt un copil educat Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Charles Perrault – 390 de 

ani de la naştere 
  

 Micile capodopere ale lui 

Perrault 

„Zânele” 

Expoziție 

 

Lecturi literare 

Vizionarea filmului 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Scriitorul francez Charles 

Perrault 
Expoziție 

Revistă bibliografică 

Secția Carte străină 

 Povești ce farmecă 

copilăria 
Programul „Povești 

cu sunet” 

Secția Mediateca 

 Zacharias Topelius – 200 de 

ani de la naștere 
  

 Сонячний промiнь у 

листопадi 
Programul „Казки, 

що виховують” 

Secția Mediateca 

 

 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai 

Eminescu” 

  

 Mesaje pentru Mihai  

Eminescu de la copiii  

secolului XXI 

Panou pentru mesaje Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Eminescu – strălucitor ca un 

Luceafăr 
Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 Lirica eminesciană în 

imagini 

Eminescu, un poet de mâine 

Expoziție 

 

Discuție 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Bucuria de a-l cunoaște pe 

Eminescu 

Poezia lui Eminescu în 

imagini 

Expoziție 

 

Atelier de creație 

Secţia Mediateca 
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 Eminescu – eternă statuie a 

spiritului 

Ca și folclorul nostru, 

Eminescu este un fenomen 

original 

Expoziție 

Lecturi publice 

Medalion literar 

Filiala nr. 1 

 „Al meu nume o să-l poarte 

secolii din gură-n gură...” 

Acesta a fost Eminescu, 

aceasta este opera lui 

Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Naţională a Culturii   

 „Dintr-un popor nu rămâne 

nimic, decât cultura.” 

(Mircea Eliade) 

Expoziție Filiala nr. 2 

 Cunoaşte personalităţile 

culturii naţionale 

Concurs online Secţia Dezvoltare 

în biblioteconomie 

și știința informării 

 Ziua Wikipedia   

 De ce Wikipedia este 

considerată enciclopedie 

virtuală? 

Clubul de discuții 

„Generația Zet” 

Filiala nr. 1 

 Wikipedia – enciclopedia 

disponibilă pe Internet 

Oră de cultură a 

informației 

Filiala nr. 2 

 Ziua Copiilor Inventatori 

(Kid Inventor’s Day) 

  

 Великие открытия юных 

умов 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Ioan Slavici – 170 de ani de 

la naștere 

  

 Ioan Slavici – scriitorul 

moralist 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Povețe de la Ioan Slavici 

pentru buna creștere a 

copiilor 

Discuție despre cărți 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Victor Teleucă – 85 de ani 

de la naştere 

  

 Amintiri cu prieteni și cărți Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Filiala nr. 2 

 George Gordon Byron – 230 

de ani de la naștere 

  

 Poetul și dramaturgul 

George Gordon Byron 

Expoziție Secția Carte străină 
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 Ziua Mondială a Scrisului 

de Mână 

  

 Arta caligrafiei Master class cu 

graficianul Valeriu 

Herța 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Tudor Arghezi „Abecedarul” Programul „Povești 

fără granițe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Frumusețea și unicitatea  

scrisului meu 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Stendhal – 235 de ani de la 

naștere 

  

 Scriitorul francez Stendhal Expoziție Secția Carte străină 

 Iulian Filip – 70 de ani de la 

naștere 

  

 Cărțile, morile și Acasele 

iuliene 

Cine duce-n mâini o carte e 

un om și jumătate 

Expoziție de pictură 

și grafică 

Expoziție de carte 

Secția pentru 

Adolescenți 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Iulian Filip – un poet cu 

spiritul mereu în căutare 

Expoziție 

Întâlnire cu scriitorul 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Iulian Filip – poet, 

dramaturg, publicist, 

folclorist, grafician 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 

  

 Холокост: предыстория, 

хроника, память 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Ziua Internațională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 

Prezentare de CD-uri 

și site-uri web 
Secția Mediateca 

 Brigitte Weninger „Crăciun 

fericit, Matei!” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Mirela Toma „Seara  

minunată” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Анна Макулина  

„Заяц-гость” 

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Ghiocelul”: Poveste  

terapeutică despre  

Clubul „Deceluş” Secția Biblioteca 

Picilor 
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perseverență 

 Чьи глаза лучшие? Clubul „Всезнайка” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Confecționăm un ghiocel Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Чемпион” Cinemateca Picilor Secția Biblioteca 

Picilor 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Pașaport pentru viață Program de 

autocunoaștere și 

formare pentru 

adolescenți 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Carson McCullers „Taina 

Crăciunului” 

Oscar Wilde „Uriașul cel 

egoist” 

Program de 

promovare a lecturii 

„Lectura ca terapie” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Lucruri pe care nu le știm Program de discuții Secţia pentru 

Adolescenți 

 Тим Собакин Program de 

promovare a lecturii 

„Давай почитаем 

стихи” 

Secția pentu 

Adolescenți 

 Шарль Перро Program de 

promovare a lecturii 

„Планета сказок” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 „Приключения Буратино” Program de 

promovare a lecturii 

„Книга + Кино = 

Любовь” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Журнал „Читайка” Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolscenți 

 International Thank You 

Day 

Winter sport 

Clubul de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Parler Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Crearea portretului-robot al 

unui personaj literar 

Programul „Looking  

for a character = Se  

caută un personaj” 

Secţia Carte străină 

 „Bambi” de Felix Salten Cartoon Cinema Club Secția Carte străină 

 „Soldățelul de plumb” de 

Hans Christian Andersen – 

180 de ani de la publicare 

Programul de 

promovare a lecturii 

„Cărți jubiliare - 

2018” 

Secția Carte străină 
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 Biblio CodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediateca 

 Bunele maniere în viața de 

zi cu zi 

Programul „ABC-ul 

bunelor maniere” 

Filiala nr. 1 

 „Învață să fii prudent 

împreună cu Alice Șoricica” 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Iulian 

Filip 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Aventurile lui Habarnam 

și ale prietenilor săi” de 

Nikolaj Nosov - 65 ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Peppi Cioraplung, 

păpușă de interior 
Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 Lansarea Campaniei „Să  

citim împreună!” – 2018 

(Vasile Romanciuc „Lumina 

glasului lăuntric”, Aurelian 

Silvestru „Îngerii dispar în 

ploaie”)  

Campanie de 

promovare a lecturii 

Secția Dezvoltare 

în biblioteconomie 

și știința informării 

 Anul Nou Chinezesc Eveniment organizat 

în colaborare cu 

Ambasada Chinei în 

Republica Moldova 

Filiala nr. 2 

Secția Dezvoltare 

în biblioteconomie 

și știința informării 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

FEBRUARIE    

 Cărţi jubiliare 2018 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Cu Ioan Slavici pe drumul Expoziţie permanentă Toate secţiile 
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de poveste Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 
  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 
Expoziție virtuală www.bncreanga.md 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

  

 Create, connect and share 

respect: A better Internet 

starts with you 

Colocviu Secția Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Împreună facem Internetul 

mai bun 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Ștefan Luchian – 150 de ani 

de la naștere 

  

 Poetul plastic al florilor Expoziție Filiala nr. 2 

 Constantin Rusnac – 70 de 

ani de la naștere 

  

 Pe aripi de Sunet și Cuvânt Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Jules Verne – 190 ani de la 

naştere 

  

 Lumea fabuloasă a lui Jules  

Verne 
Ciclu de vizionări de 

filme 

Secția Mediateca 

 Romancierul și dramaturgul 

francez Jules Verne 
Expoziție 

 

Secția Carte străină 

 Un scriitor optimist pentru 

toate vârstele 
Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Aș vrea să văd ceea ce 

nimeni nu a observat 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ûrij Koval` – 80 de ani de la 

naştere 

  

 Писатель и волшебство 

его таланта  

Expoziție Secția Biblioteca 

Picilor 

 Веселые ваши друзья: 

Юрий Коваль 

Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

 Я люблю тебя, жизнь Atelier de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Radioului   

http://www.bncreanga.md/
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 Beverley Birch „Bătălia 

pentru radio” 

Lecturi comentate Secția pentru 

Adolescenți 

 Locul și rolul radioului în 

viața adolescenților 

Masă rotundă Filiala nr. 1 

 Ziua Internațională a 

Donației de Carte 

  

 O carte pentru cei mai triști 

ca noi 

Colectare de cărți Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Eno Raud – 90 de ani de la 

naștere 

  

 Муфта, Полботинка и 

Моховая Борода 

Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

 Nicolaus Copernic – 545 de 

ani de la naștere 

  

 Nicolaus Copernic – figură 

ilustră din perioada 

Renașterii 

Programul „Micul 

geniu” 
Secția Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Mihail Berezovschi – 150 

de ani de la naștere 

  

 Corifeu al artei corale 

naționale 

Prin muzică spre nemurire 

Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziție 

Audiții muzicale 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 

 

 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Mihai Ciobanu – 65 de ani 

de la naștere 

  

 Cântărețul dorului Medalion aniversar Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

  

 Orice limbă e frumoasă Colocviu  Toare secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Mult e dulce și frumoasă 

limba ce-o vorbim 

Recital de versuri Secția Mediateca 

 Pierre Gamarra „Cuvintele 

vrăjite”  

Programul „Povești 

fără granițe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 O, dulcea mea limbă 

română! 

Oră de lectură Filiala nr. 2 
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 Ziua Dragostei şi a 

Bunăvoinţei – Dragobete 

  

 Dragobetele – sărbătoarea 

tinereții și a iubirii 
Clubul de discuții 

„Generația Zet” 

Filiala nr. 1 

 Dragobete sărută fetele Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Bogdan Petriceicu Hasdeu – 

180 de ani de la naștere 
  

 Fascinația personalității 

enciclopedice 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Nicolae Rusu – 70 de ani de 

la naştere 
  

 Literatura bate viața Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Scriitorul care trăiește 

pentru și prin literatură 
Expoziție 

Oră de lectură 

 

 Brigitte Weninger „Ajutor, 

Matei! O fantomă!” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Janine Gollier „Păianjenul 

care țesea cu fir de aur” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Николай Сладков  

„Как медведя 

переворачивали” 

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Jocuri și nivele”: Poveste 

terapeutică despre 

dependența de calculator 

Clubul „Deceluş” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Кто в муравейнике 

живëт? 

Clubul „Всезнайка” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Confecționarea 

Mărțișorului 

Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Prieteni pentru totdeauna” Cinemateca Picilor Secția Biblioteca 

Picilor 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu pentru copii 

de 4-6 ani și părinți 
Secția Biblioteca 

Picilor 

Filiala nr. 2 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Oscar Wilde „Prietenul 

credincios” 

Guy de Maupassant „Tatăl 

lui Simon” 

Program de 

promovare a lecturii 

„Lectura ca terapie” 

Secţia pentru 

Adolescenți 
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Debbie Sirt „Grădina 

fermecată” 

 Lucruri pe care nu le știm Program pentru 

adolescenți curioși 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția pentru 

Adolescenți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Эно Рауд Program de 

promovare a lecturii 

„Планета сказок” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 „Приключения Васи 

Куролесова” 
Program de 

promovare a lecturii 

„Книга + Кино = 

Любовь” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Журналы „Костер”, 

„ЧиП” 

Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Crearea portretului-robot al 

unui personaj literar 

Programul „Looking  

for a character = Se  

caută un personaj” 

Secţia Carte străină 

 Manhwa Atelier de benzi  

desenate în stil coreean  
Secția Carte străină 

 Travelling 

In the country 

Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 La cuisine 

S’entendre aves les autres 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 „Oliver Twist” Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 „Oliver Twist” de Charles  

Dickens – 180 de ani de la 

publicare 

Program de 

promovare a lecturii 

„Cărți jubiliare - 

2018” 

Secţia Carte străină 

 Pinocchio Atelierul literar 

„Povești cu sunet” 

Secţia Mediateca 

 Thomas Edison: Vrăjitorul 

luminii 

Programul „Micul 

geniu” 

Secţia Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

Secția Mediateca 
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informației 

 Tablet-Picii creează povești 

 
Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Filiala nr. 1 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Din istoria cuvântului 

„Mulțumesc” și alte cuvinte 

„magice” 

Programul „ABC-ul 

bunelor maniere” 

Filiala nr. 1 

 „Învață să fii curat 

împreună cu Martinel 

Ursulețul” 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Victor 

Prohin 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Bambi” de Felix Salten - 

95 de ani de la publicare 
Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Cărțile care ne-au marcat 

copilăria 

Clubul CARTE-

FILilor 

Filiala nr. 2 

 Peppi Cioraplung, 

păpușă de interior 
Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

MARTIE    

 Cărţi jubiliare 2018 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Cu Ioan Slavici pe drumul 

de poveste 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 
  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 
Expoziție virtuală www.bncreanga.md 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Mărţişorului   

http://www.bncreanga.md/
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 Un Marţişor în schimbul 

unui zâmbet 
Atelier de 

confecționare a 

mărțișoarelor 

Acțiune de donare a 

mărțișoarelor copiilor 

internați în spital 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Mărțișorului – fantezia 

primăverii 
Expoziţie de 

mărţişoare 

Filiala nr. 1 

 Cel mai frumos Mărțișor 

 

Mărțișorul – Medalia de 

Aur a Primăverii 

Expoziţie de 

mărţişoare 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a 

Complimentelor 

  

 „Ты просто прелесть!”: 

учимся говорить 

комплименты 

Convorbire Secția pentru 

Adolescenți 

27 februarie –  

4 martie 

Festivalul „Zilele Creangă”, 

ediția a VIII-a 

  

 Ion Creangă – comoară  

ascunsă în pagini 
Expoziție Secția Referințe și 

informare 

bibliografică 

 La bunicul Creangă 

Basmele sunt dulci 

„La scăldat în Ozana” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare  

Vizionarea filmului 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Universul fabulos al 

marelui povestitor Ion 

Creangă 

Romanul viu al copilăriei 

noastre 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

 

Convorbire 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Ion Creangaʼs childhood 

paradise 

Bojdeuca din Humulești 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Vizită virtuală 

Secţia Carte străină 

 Creanga de aur cu povești 

 

„Pe urmele lui Ion 

Creangă” 

Personaje îndrăgite din 

povești crengiene 

Povești audio de Ion 

Creangă 

Expoziție 

Ciclu de vizionări de 

filme 

Vizionarea filmului 

 

Atelier de animație 

 

Ciclu de audiții 

pentru copii cu 

deficiențe de vedere 

Secţia Mediateca 

 Ion Creangă – o adevărată Expoziţie Filiala nr. 1 
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epopee a poporului roman 

Grădina poveștilor 

Povestitorul Creangă – 

prietenul copiilor 

„Povestea lui Harap-Alb” 

Lecturi publice 

Victorină literară 

Convorbire 

Programul „Povești 

fără granițe de la 

Creangă la Andersen” 

 Ion Creangă, cel mai mare 

povestitor român 

Mai aproape de opera lui 

Creangă 

Copilăria în opera lui 

Creangă 

Expoziţie 

Oră de lectură 

Medalion aniversar 

 

Concurs de desene 

Filiala nr. 2 

 Hai mai bine despre 

copilărie să vorbim 

Concursul 

povestitorilor 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Gheorghe Asachi – 230 de 

ani de la naștere 

  

 Inițiator și îndrumător al 

vieții culturale 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Scriitorilor 

(Writers Day) 

  

 Ziua Mondială a Scriitorilor Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

 Ziua Internaţională a Femeii   

 Ce dragă-mi este mama! 

 

De ce Ziua Femeii este 

sărbătorită în întreaga 

lume? 

Expoziție 

Lecturi publice 

Clubul de discuții 

„Generația Zet” 

Filiala nr. 1 

 Femeia, simbol al 

continuității 

De ziua ta, Femeie! 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Expoziție 

Filiala nr. 2 

 Sărut mâna, dulce mamă Programul „Învățăm 

să fim mai buni” 

Secția Mediateca 

 Alexei Mateevici – 130 de 

ani de la naştere 

  

 Un preot poet și profet al 

Unirii – Alexei Mateevici 

Alexei Mateevici – animator 

al unirii și renașterii 

spirituale din Basarabia 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Zilele Francofoniei   
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 Les livres anciens ont le  

parfum des mots oublies 

La langue française – la  

langue dʼamour 

Expoziție 

 

Spectacol 

Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 

Tineret 

  

 Teatrul – o lume 

miraculoasă și frumoasă 
Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 Arta actorului Master class cu actor 

profesionist 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Mondială a Poeziei   

 Poezii cine nu-nvață 

Mititel rămâne-n viață 
Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 De Ziua Poeziei 

Caravana poeziei 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Secţia Mediateca 

 Poezia mă face să trăiesc Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Poezia – ambasadorul 

artelor frumoase 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Apei   

 Multe fire de argint 

leagă cerul de pământ  
Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 Oceanele, Arctica și 

Antarctica 
Programul „Pași spre 

cunoaștere” 

Secția Mediateca 

 Elena Farago – 140 de ani 

de la naştere 
  

 Poezii - bucurii Expoziție Secția Biblioteca 

Picilor 

 Elena Farago – mesager al 

iubirii 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Teatrului   

 Personajul preferat în 

culoare îmbrăcat 
Atelier de creație Secția Mediateca 

 Nichita Stănescu – 85 de  

ani de la naştere 
  

 Îngerul blond Medalion aniversar Secția pentru 

Adolescenți 

 Eu te cunosc prin poezie Oră de poezie Secția Mediateca 

 A vorbi despre limba română  

este ca o duminică... 

Spunându-ți un cuvânt 

te îmrățișez mai mult decât  

cu brațele 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 
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 Brigitte Weninger „Matei o 

iubește pe mami” 
Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Valentina Podrea „Dragoste  

de mamă” 
Programul „Hai să 

citim o carte” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Тамара Крюкова 

„Куда ушли мамонты” 

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Ploaia”: Poveste  

terapeutică despre egoism 
Clubul „Deceluş” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Что такое болото и кто  

на неё живёт? 
Clubul „Всезнайка” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Felicitare pentru Mami Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 „PitiClic pe drumul cărții” Cinemateca Picilor Secția Biblioteca 

Picilor 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu pentru copii 

de 4-6 ani și părinți 

Secția Biblioteca 

Picilor 

Filiala nr. 2 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Crystlle Medanssky 

„Baobabul care și-a deschis 

inima” 

Alexandru Mitru „Tatăl și 

cei zece feciori” 

„Copilul care... nu știe să se 

joace” (fragment din 

romanul „Robert cel 

Cuminte” de Petre Crăciun) 

Program de 

promovare a lecturii 

„Lectura ca terapie” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Lucruri pe care nu le știm Program pentru 

adolescenți curioși 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția pentru 

Adolescenți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Prietenii noștri - revistele Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Сергей Михалков Program de 

promovare a lecturii 

„Давай почитаем 

стихи” 

Secția pentu 

Adolescenți 
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 Феликс Зальтен „Бэмби” Program de 

promovare a lecturii 

„Планета сказок” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 „Город Мастеров” Program de 

promovare a lecturii 

„Книга + Кино = 

Любовь” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Журналы „Юный эрудит”,  

„ДЭ” 
Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Crearea portretului-robot al 

unui personaj literar 

Programul „Looking  

for a character = Se  

caută un personaj” 

Secţia Carte străină 

 Manhwa Atelier de benzi  

desenate în stil coreean  
Secția Carte străină 

 Here and there Clubul de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Musique 

Les sentiments 

Clubul de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Lion and Tiger Stories Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 Albert Einstein: Lumina la 

patrat 

Programul „Micul  

geniu” 
Secţia Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediateca 

 Астрид Линдгрен 

„Приключения Эмиля из 

Лённенберги” 

Atelier de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Arta conversației Programul „ABC-ul 

bunelor maniere” 

Filiala nr. 1 

 Tablet-Picii creează povești Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Filiala nr. 1 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 „Învață bunele maniere 

împreună cu Benjamin 

Maimuțelul” 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Radmila 

Popovici 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 
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 „Comoara din insulă” de 

Robert Louis Stevenson - 

135 de ani de la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Cărțile despre dragoste Clubul CARTE-

FILilor 

Filiala nr. 2 

 Peppi Cioraplung, 

păpușă de interior 
Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

APRILIE    

 Cărţi jubiliare 2018 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Cu Ioan Slavici pe drumul 

de poveste 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 
  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 
Expoziție virtuală www.bncreanga.md 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Umorului   

 Больше смеха! Больше 

шуток! Больше 

радостных минуток!: 

конкурс веселых стихов и 

историй 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Glumim, zâmbim, ne 

veselim! 

Vreau să te păcălesc! 

Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Valentin Berestov – 90 de 

ani de la naștere 

  

 Стихи простые как 

волшебная палочка 

Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

Secția Mediateca 

http://www.bncreanga.md/
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слушай” 

1-7  Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi  

 Cartea – prietenă bună, 

Cu care străbat prin furtună 

Lidia Hlib „Povestea  

vrăbiuței blonde” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Valori în universul cărții 

La ce folosește literatura? 

 

 

 

 

Expoziţie 

Masă rotundă în 

Programul 

„Adolescentul în 

societatea 

cunoaşterii” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

Secția Mediateca 

 Cu Andersen în Regatul  

Poveștilor 
Expoziție Secția Carte străină 

 Universul copilăriei în cărți Expoziție Secţia Mediateca 

 Cartea este pomul 

înțelepciunii 

Lectura poate face 

schimbarea? 

Personaje îndrăgite din 

cărțile citite 

Expoziţie 

Lecturi comentate 

Clubul de discuții 

„Generația Zet” 

Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

 Cartea – pomul 

înțelepciunii 

Cartea face pe om 

Cum se face o carte 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu scriitorii 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Păsărilor 

  

 Doruri zburătoare – 

Păsările 

Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 Păsările Programul „Învățăm 

să fim mai buni” 
Secția Mediateca 

 Păsările de pe Terra Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Sănătăţii   

 Sănătatea, bunul cel mai de 

preț 

Concurs de eseuri Filiala nr. 1 

 Prima bogăție a omului este 

sănătatea 

Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Aviației și 

a Cosmonauticii 
  

 Космос – вымысел или 

наука? 

Călătorie virtuală Filiala nr. 1 

 Ziua Internațională a 

Culturii 

  

 2018 - Anul European al Expoziție Filiala nr. 1 
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Patrimoniului Cultural Discuție 

 Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Locurilor 

Istorice 

  

 Cunosc monumente și locuri 

istorice din Moldova 

Călătorie virtuală Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Planetei Pământ 

  

 Ziua Internațională a  

Planetei Pământ 

Ludmila Sobietsky „Ce  

frumoasă-i lumea!” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Я рисую чистый мир Concurs de desene Secția pentru 

Adolescenți 

 Dezastrele naturale Programul „Pași spre 

cunoaștere” 

Secția Mediateca 

 Omul a fost făcut nu ca să 

stăpânească Pământul, ci ca 

să-l înfrumusețeze 

Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Ziua Bibliotecarului   

 Bibliotecarul – călăuza 

utilizatorului bibliotecii 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 O bibliotecă fără 

bibliotecari este ca un 

călător fără busolă 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Vera Čaplina – 110 ani de la 

naștere 

  

 Вера Чаплина и её 

четвероногие друзья 

Expoziție Secția Biblioteca 

Picilor 

 В гостях у питомцев 

зоопарка 

Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

 Ziua Mondială a Proprietății 

Intelectuale 

  

 Ziua Mondială a 

Proprietății Intelectuale 

Întâlnire cu 

reprezentantul 

AGEPI 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova 

  

 Tricolorul – parte a 

sufletului neamului nostru 

Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Ioan Mânăscurtă – 65 de ani 

de la naștere 
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 Un scriitor ajuns la... 

„Citirea a doua” 

Ioan Mânăscurtă, un 

nostalgic al cerului și al 

pământului 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internațională a 

Dansului 

  

 Toată lumea dansează Master class cu Teo 

Rădulescu 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Călina Trifan – 65 ani de la 

naştere 

  

 Mesaj ascuns printre 

cuvinte 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Aleea Clasicilor din 

Chișinău – 60 de ani de la 

inaugurare 

  

 Aleea Clasicilor din 

Chișinău 

Convorbire Secția pentru 

Adolescenți 

 Вдоль по Виа Долоросса Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Lumina Sfintei Învieri Expoziţie Secţia Mediateca 

 Sfintele Paști – sărbătoarea 

creștinătății 
Expoziție 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Hristos a înviat! Expoziţie Filiala nr. 2 

 Brigitte Weninger „Paște 

fericit, Matei!” 
Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Valentina Podrea „Ce este 

puterea?” 
Programul „Hai să 

citim o carte” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Анна Макулина 

„Самая лучшая птица” 

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Somn pe lac”: Poveste 

terapeutică despre ora de 

culcare 

Clubul „Deceluş” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Для чего птицам хвост? Clubul „Всезнайка” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Oul de Paști Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 „PitiClic descoperă  

pământul” 
Cinemateca Picilor Secția Biblioteca 

Picilor 
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 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu pentru copii 

de 4-6 ani și părinți 

Secția Biblioteca 

Picilor 

Filiala nr. 2 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Lucruri pe care nu le știm Program pentru 

adolescenți curioși 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția pentru 

Adolescenți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Валентин Берестов Program de 

promovare a lecturii 

„Давай почитаем 

стихи” 

Secția pentu 

Adolescenți 

 Х. К. Андерсен „Гадкий  

утёнок” 
Program de 

promovare a lecturii 

„Планета сказок” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Журнал „Читайка” Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Crearea portretului-robot al 

unui personaj literar 

Programul „Looking  

for a character = Se  

caută un personaj” 

Secţia Carte străină 

 Manhwa Atelier de benzi  

desenate în stil coreean  
Secția Carte străină 

 Time Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 Ici et là Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Henri Coandă – copilul, 

îndrăgostit de vânt 
Programul „Micul  

geniu” 

Secţia Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Г. Х. Андерсен „Пролiсок” Programul „Казки, 

що виховують” 

Secția Mediateca 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale Program de Secția Mediateca 
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securizate promovare a culturii 

informației 

 „Fabule” de Jean de La 

Fontaine - 350 de ani de la 

publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Învață să respecți natura Programul „ABC-ul 

bunelor maniere” 

Filiala nr. 1 

 Tablet-Picii creează povești Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Filiala nr. 1 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 „Învață să respecți natura 

împreună cu Matilda 

Văcuța” 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Aurelia 

Borzin 
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 – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Cărți despre relațiile părinți 

- copii 
Clubul CARTE-

FILilor 

Filiala nr. 2 

 Iepurele Alb din „Alice în 

Țara Minunilor” 
Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

19-22 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XXII-a 

Expoziţii 

Lansări de carte 

Ateliere 

Conferințe 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Forumul Copiilor – laureaţi 

ai Concursului republican 

„Noi aventuri ale 

personajelor preferate în 

benzi desenate” 

În cadrul Salonului 

Internaţional de Carte 

pentru Copii şi 

Tineret 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

Secţia Dezvoltare 

în biblioteconomie 

și știința informării 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

MAI    
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 Cărţi jubiliare 2018 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Cu Ioan Slavici pe drumul 

de poveste 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 
  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 
Expoziție virtuală www.bncreanga.md 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ion Popescu-Gopo – 95 de 

ani de la naştere 
  

 „Maria, Mirabela” Vizionarea filmului Secția Mediateca 

 Ziua Internațională a 

Solidarității Oamenilor 

Muncii 

  

 Munca este recompensa, 

puterea și plăcerea omului 
Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Petre Popa – 60 de ani de la 

naștere 
  

 Poetul cu surprize de voie 

bună 
Expoziție 

Întâlnire cu scriitorul 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Poetul expresiei elegante Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Europei   

 Tradiții din țările europene Concurs Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Europe Day is a celebration 

of peace and unity 
Expoziţie  Secţia Carte străină 

 De Ziua Europei Expoziție 

Joc interactiv 

Secţia Mediateca 

 Europa Unită prin 

diversitate și cultură 

Expoziție 

Discuție 

Filiala nr. 1 

 O sărbătoare a păcii și 

unității în Europa 

Expoziție 

Călătorie virtuală 

Filiala nr. 2 

 Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei 

  

 Маленькие герои большой 

войны 
Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția pentru 

Adolescenți 

http://www.bncreanga.md/
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 Noi suntem copiii Victoriei Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Familiei 
  

 Nu e lume mai frumoasă 

Cum e cuibul părintesc 

Lidia Hlib „Bondocel” 

Expoziţie 

Lecturi literare 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Cartea este un 

supraviețuitor în familia 

mea 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Simbolul familiei mele Atelier de desen Secţia Mediateca 

 O familie fericită înseamnă 

efort și dedicație 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Familia – nucleul 

civilizației 

Oră de lectură Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Societății 

Informaționale 

  

 Cel mai bun navigator 

Internet 

Concurs Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

  

 Bojdeuca lui Ion Creangă – 

100 de ani de la inaugurare 

Prezentare de site-uri 

web 

Secția Mediateca 

 Muzeele sunt locuri în care 

Timpul se transformă în 

Spațiu 

Călătorie virtuală Filiala nr. 1 

 Muzeele din lume Călătorie virtuală Filiala nr. 2 

 George Meniuc – 100 de ani 

de la naștere 

  

 Enigmatica lume a poeziei 

lui George Meniuc 

Expoziție Secția Biblioteca 

Picilor 

 M-am ridicat pe scări spre 

infinit 

Cu verbul meu de ciocârlii 

și vânt 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 George Meniuc – un visător 

și căutător de esențe 

Expoziție 

Lecturi publice 

Filiala nr. 1 

 George Meniuc, un 

înaintemergător 

Enigmatica lume a poeziei 

lui George Meniuc 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Diversității 

Culturale pentru Dialog și 
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Dezvoltare 

 Respect pentru diversitate Programul „Învățăm 

să fim mai buni” 

Secția Mediateca 

 Ziua Sfinților Kiril și 

Metodiu 

  

 Кирилл и Методий – 

славянские первоучители, 

великие проповедники 

христианства 

Atelier de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

14-17 Festivalul Internaţional de 

Poezie „Grigore Vieru”, 

ediţia a X-a 

Duplex Chişinău-Iaşi Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Poet al Cetății Graiului Expoziție Secția Referințe și 

informare 

bibliografică 

19 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXVIII-

a, „Ioan Slavici” 

Concurs de lectură Secţia Dezvoltare 

în biblioteconomie 

și știința informării 

 Brigitte Weninger „De ce vă 

certați, Matei?” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Gorgana Maletic „Familii 

vesele” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Сон мальчика” 

(poveste populară 

ucraineană) 

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Haiduc”: Poveste 

terapeutică despre relația 

dintre frați 

Clubul „Deceluş” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Небесный зоопарк или как 

появились созвездия 

Clubul „Всезнайка” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Flori din hârtie Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Как козлик землю 

держал” 

Cinemateca Picilor Secția Biblioteca 

Picilor 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu pentru copii 

de 4-6 ani și părinți 

Secția Biblioteca 

Picilor 

Filiala nr. 2 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 
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 Lucruri pe care nu le știm Program pentru 

adolescenți curioși 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția pentru 

Adolescenți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Николай Заболоцкий Program de 

promovare a lecturii 

„Давай почитаем 

стихи” 

Secția pentu 

Adolescenți 

 Софья Прокофьева 

Сказка глазами художника 
Program de 

promovare a lecturii 

„Планета сказок” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Журналы „Юный эрудит”,  

„ДЭ” 
Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Crearea portretului-robot al 

unui personaj literar 

Programul „Looking  

for a character = Se  

caută un personaj” 

Secţia Carte străină 

 Manhwa Atelier de benzi  

desenate în stil coreean  
Secția Carte străină 

 Meals&Drinks 

The univers 

Clubul de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Le salon 

Le jardin 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 The Wind and the Moon Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 „Про короля та вiвчаря:  

Сербська народная казка ” 
Programul „Казки, 

що виховують” 

Secția Mediateca 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediateca 

 „Soldățelul de plumb” de 

Hans Christian Andersen - 

180 de ani de la publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Care este rolul familiei în 

mileniul III? 

Clubul „Generaţia 

Zet” 

Filiala nr. 1 

 Învață să fii prudent Programul „ABC-ul 

bunelor maniere” 

Filiala nr. 1 
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 Tablet-Picii creează povești 

 
Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Filiala nr. 1 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 „Peștișorul prietenos” Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Silvia 

Ursachi 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Disc” de George Meniuc - 

50 de ani de la publicare 

„Emil din Lonneberga” de 

Astrid Lindgren - 55 de ani 

de la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Impactul poveștilor… Clubul CARTE-

FILilor 

Filiala nr. 2 

 Reaprindeți candela 

iubirii… 
Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Iepurele Alb din „Alice în 

Țara Minunilor” 
Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

IUNIE    

 Cărţi jubiliare 2018 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Cu Ioan Slavici pe drumul 

de poveste 
Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 
  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 
Expoziție virtuală www.bncreanga.md 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 
Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Internaţională a   

http://www.bncreanga.md/
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Ocrotirii Copiilor 

 Ziua Copiilor – Ziua 

Editurii „Prut 

Internaţional” 

Ziua editurii Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 O, tu, Copilărie, o lume de  

povești 
Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 Book-uriile lecturii 

„Aladin” 
Expoziție 

Ora poveștilor 

Secția Carte străină 

 Ziua copilăriei, ziua 

bucuriei 

Expoziţie Secţia Mediateca 

 Lumea copiilor, lumea 

magiilor 

Concurs de desene Filiala nr. 1 

 Copilăria este Grădina 

Raiului pe Pământ 

Copilăria – taina dezvăluirii 

viitorului 

Expoziţie 

 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Marcela Benea – 70 de ani 

de la naştere 

  

 Frumoase cuvinte înaripate Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Mediului   

 Natura – un regat plin de 

taine, mister și frumusețe 

Marc Van Laere 

„Aventurile micului liliac” 

Expoziţie 

Convorbire 

Lecturi literare 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Întregul univers este o 

singură familie.” 

(Pachauri) 

Programul 

„Caleidoscop 

ecologic” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 ABC-ul naturii 
Lecție de ecologie Filiala nr. 1 

 Promovăm un stil de viață 

„eco-verde” 

Expoziţie 

Oră de lectură 
Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională 

împotriva Exploatării prin 

Muncă a Copiilor 

  

 Ziua Internaţională  

împotriva Exploatării 

prin Muncă a Copiilor 

Convorbire Secția Biblioteca 

Picilor 

Secția pentru 

Adolescenți 

 „A cui muncă e mai grea?” 

(poveste germană) 

Programul „Povești 

fără granițe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Exploatarea copilului prin 

muncă – un abuz tratat ca 

normalitate 

Oră de lectură Filiala nr. 2 
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 Vasile Alecsandri – 200 de 

ani de la naştere 

  

 Și-acel rege-al poeziei... Expoziție 

 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Vasile Alecsandri – poet al 

Universului sensibil 

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Și-acel rege-al poeziei... Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internațională 

împotriva Consumului și a 

Traficului ilicit de Droguri 

  

 Drogurile – problema 

societății moderne 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Victor Ciudin – 70 de ani de 

la naştere 

  

 Poetul și dramaturgul 

Victor Ciudin 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Adrienne Heymans „Învață 

să respecți natura împreună 

cu Matilda Văcuța” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Marie-Cristine Fransolet 

„Micuța” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Александр Драчёв 

„Утренняя зарядка”  

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Prietenii noștri - revistele Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Андрей Усачев 

Владимир Маяковский 
Program de 

promovare a lecturii 

„Давай почитаем 

стихи” 

Secția pentu 

Adolescenți 

 „Cat boy and the Shrinker” Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediateca 

 La revedere școală! Bine-ai 

venit, vacanță! 
Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Claudia Serviciul „Vin la tine Filiala nr. 2 
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Partole cu o noutate” 

 „Luceafărul” de Mihai 

Eminescu - 135 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Fluturi din mărgele de nisip Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 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 

Lecturi publice, 

convorbiri, vizionarea 

filmelor 

Secția Mediateca 

 Let’s read together Lecturi publice Secția Carte străină 

 Lecturile verii 

(Iulian Filip „Școala de 

întrebări”, Aurelia Borzin 

„Soarele de acadea”, Vasile 

Romanciuc „Puiul mamei, 

dragul tatei”, Astrid 

Lindgren „Karlsson de-pe-

acoperiș”, Astrid Lindgren 

„Pippi șosețica”, Judy 

Blume „Povestea unui 

omuleț din clasa a IV-a”, 

E.B. White „Pânza 

Charlottei”, Jack London 

„Aventuri din Alaska” 

Codul bunelor maniere: 

Cum arată şi cum se poartă 

un om manierat; 

Salutul – mod de 

comunicare cu oamenii; 

Arta conversaţiei; 

Bunele maniere la masă; 

Comportamentul civilizat în 

viaţa de zi cu zi; 

Comportamentul civilizat în 

timpul jocului; 

Bunele maniere la şcoală; 

Codul bunelor maniere în 

societate; 

Bunele maniere în diferite 

Ore de lectură Filiala nr. 2 
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situaţii deosebite 

 Ascultă povestea mea  

preferată 

Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

IULIE    

 Cărţi jubiliare 2018 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 

  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 

Expoziție virtuală www.bncreanga.md 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

1 Faza finală a Concursului 

literar ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXVIII-

a, „Ioan Slavici” 

Concurs de lectură Secţia Dezvoltare 

în biblioteconomie 

și știința informării 

 Ziua Comemorării lui 

Ştefan cel Mare şi Sfânt 
  

 Apărător îndârjit al 

credinţei şi neamului 
Spectacol Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ștefan cel Mare și Sfânt –  

icoana neamului meu 
Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 Ștefan cel Mare – simbol al 

independenței 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Ștefan cel Mare, domnitorul 

care a marcat istoria 

Moldovei 

Expoziţie Secţia Mediateca 

 Marele părinte al Moldovei Lecturi pubice 

Vizionarea filmelor 

Filiala nr. 1 

 Ștefan, al Moldovei soare! Expoziţie 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Anastasia Lazariuc – 65 de 

ani de la naștere 

  

 Muzica – leac de vindecare 

și de fericire 

Audiții muzicale Filiala nr. 1 

 James Aldridge – 100 de ani 

de la naștere 

  

http://www.bncreanga.md/
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 Scriitorul englez James 

Aldridge 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Secția Carte străină 

 Nicolae Dabija – 70 de ani 

de la naştere 

  

 Până la lacrimi mi-e dragă 

viața 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 O carte oglindă a unei 

personalități – Nicolae 

Dabija 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Sufletul meu e o carte, pe 

care-o traduc în cuvinte 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Adrian Păunescu – 75 de ani 

de la naștere 

  

 Adrian Păunescu – simbolul 

unei generații 

Expoziție 

Oră de lectură 
Secția pentru 

Adolscenți 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Şahului   

 Ziua Mondială a Șahului Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 Șahul, un sport al minții Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Șahul – piatra de încercare 

a inteligenței umane 

Joc interactiv Filiala nr. 1 

 Ziua Constituției Republicii 

Moldova 

  

 Constituția – Legea 

supremă a țării 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Emily Bronte – 200 de ani 

de la naștere 

  

 Scriitoarea engleză Emily 

Bronte 

Revistă bibliografică Secția Carte străină 

 N-am trăit deplin... înainte 

de-a iubi 

Lecturi publice Filiala nr. 1 

 Ziua Internațională a 

Prieteniei 

  

 Prietenia-i un tezaur, 

Păstrat în inimă pe veci 

„Prietenie”: Poveste 

terapeutică 

Expoziție 

 

Lecturi literare 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Prietenia este cea care dă 

sens vieții noastre 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Prietenia îndoiește bucuriile Expoziție Filiala nr. 2 
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și înjumătățește necazurile Oră de lectură 

 Adrienne Heymans „Învață 

să fii curat împreună cu 

Martinel Ursulețul” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Confecționarea cireșelor Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Януш Корчак Program de 

promovare a lecturii 

„Планета сказок” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Din colecția de aur Serviciul „Ora  

poveștilor” 
Secția Carte străină 

 Les revues nous enrichisse 

les connaissance 

Expoziție Secţia Carte străină 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Campania „Lecturi de 

vacanță” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Scrisoare de dragoste” de 

Mihail Drumeș – 80 de ani 

de la publicare 

Lecturi literare Filiala nr. 1 

 Lecturi publice cu Ana 

Rapcea 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Numele tău” de Grigore 

Vieru - 50 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Cartea – prietenul cel mai 

fidel 
Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Alice în Țara Minunilor Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii Biblioteca Mobilă 
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cu deficiențe 

locomotorii 

(Bibliobusul) 

AUGUST    

 Cărţi jubiliare 2018 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 

  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 

Expoziție virtuală www.bncreanga.md 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Zina Cenușă – 70 de ani de 

la naștere 

  

 Zina Cenușă „De-ale 

păsărilor” 

Lecturi literare Secția Biblioteca 

Picilor 

 Ziua Internațională a 

Tineretului 

  

 Tinerii – sprijinul societății Discuție Filiala nr. 1 

 Ziua Internațională a 

Stângacilor 

  

 Ce nu pot face stângacii cu 

mâina dreaptă 

Concursul stângacilor Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Veniamin Apostol – 80 de 

ani de la naștere 

  

 Apostolul scenei basarabene Expoziție 

Audieri, vizionări 

Filiala nr. 1 

 Am pus tot pe altarul 

culturii 

Călătorie virtuală Filiala nr. 2 

 Mihai Curagău – 75 de ani  

de la naștere 

  

 Am fost și am rămas artist Călătorie virtuală Filiala nr. 2 

 Andrei Burac – 80 de ani de  

la naștere 

  

 Andrei Burac – un om de  

litere complet 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Adrienne Heymans „Învață  

bunele maniere împreună cu 

Benjamin Maimuțelul” 

Serviciul „Ora  

poveștilor” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Nuria Roca „Și tu ești 

timid?” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Ольга Манько„Зайчик 

Прыг” 

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

http://www.bncreanga.md/
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 Confecționarea morcovului Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Prietenii noștri - revistele Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding  

pentru copii și părinți 
Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Lecturi publice cu Ada 

Zaporojan 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Piciul” de Alphonse 

Daudet - 150 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Independenţei” 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea română” 

Ciclu de activităţi  

 Ram de pom în floare, 

Strugure de poamă 

Limba ce-mi sfințește 

neamul 

Are glas de porumbei 

Expoziţie 

 

Expoziție 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Limba corectă și istoria 

adevărată – aripi ale 

renașterii naționale 

Limba română – 

oportunitate pentru 

afirmarea personalității 

Așa am fi vorbit (cărți din 

anii 30 ai sec. XX) 

Expoziție 

 

 

Convorbire 

 

 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Limba doinelor de aur Expoziţie Secţia Carte străină 

 Prin limbă ne păstrăm ca 

neam ființa 

Patria – meleagul 

strămoșesc 

Expoziție 

 

Expozie 

Prezentare de CD-uri, 

site-uri web 

Secţia Mediateca 

 Independența – o șansă 

pentru realizare ca neam 

Limba este istoria vie a 

națiunii, mereu în 

dezvoltare 

Expoziţie 

 

Victorină 

 

Filiala nr. 1 
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 Limba Română e Dragostea 

 

Independența – opera 

comună a politicienilor și a 

cetățenilor 

Limba este întâiul mare 

poem al unui popor 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Expoziție 

 

 

Expoziție 

Filiala nr. 2 

 Cuvântul potrivit la locul 

potrivit 

Concurs-maraton de 

cunoaștere a limbii 

române 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Alice în Țara Minunilor Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

SEPTEMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2018 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 

  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 

Marea Unire 

Expoziție virtuală 

 

Ateliere pentru 

adolescenți de creare 

a posterelor 

www.bncreanga.md 

 

Secția Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise 

Tururi, prezentări ale 

bibliotecii 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Cartea este o zidire 

A speranței omenești 
Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 Back to school Expoziţie Secţia Carte străină 

 Ion Druță – 90 de ani de la 

naştere 
  

http://www.bncreanga.md/
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 Cu dor de oameni Medalion aniversar 

 

 

Programul „Calendar 

literar” 

Expoziție 

Lecturi publice 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

Secția pentru 

Adolescenți 

Filiala nr. 1 

 Slujitor al sufletului mioritic 

 

„Balada celor cinci 

motănași” 

„Daruri” 

„Povestea furnicii” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Lecturi comentate 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

  

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire Secția Biblioteca 

Picilor 

 Viitorul începe cu alfabetul Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Lev Tolstoj – 190 de ani de 

la naștere 

  

 Лев Толстой – столп 

русской литературы 

Expoziție Secția Biblioteca 

Picilor 

 Boris Zahoder – 100 de ani 

de la naștere 

  

 Сказки про всех на свете Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

 Poetul Boris Zahoder Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Internațională a 

Ursulețului de Pluș 

Expoziție de desene Secția Mediateca 

 Ziua Mondială de Prevenire 

a Suicidului 

  

 Alege viaţa! Maratonul speranței Secţia pentru 

Adolescenți 

 Ziua de naștere a Julietei   

 Julieta pe marile ecrane Discuție Secția Mediateca 

 Ziua Internaţională a Păcii   

 N-are chip și nici făptură, 

Unde-i ea, nu este ură 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Simbolul Păcii Atelier de creaţie Secţia Mediateca 
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 Să ne unim într-o singură 

inimă – a Păcii! 

Pacea e libertatea fără griji 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Limbilor Europene   

 Ziua Limbilor Europene Expoziţie Secția Carte străină 

 Învățăm limba cu 

profesoara Tableta 

Prezentarea 

aplicațiiloroe tabletă 

Secția Mediateca 

 De ce limbile europene sunt 

porți deschise în lume? 

Clubul de discuții 

„Generația Zet” 

Filiala nr. 1 

 Sărbătoarea diversității 

lingvistice europene 

Recital de versuri 

Audiții muzicale 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Turismului   

 De la Naslavcea la 

Giurgiulești 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Călătorie pe glob Călătorie virtuală Secția Mediateca 

 Turismul durabil este un 

instrument bun de 

dezvoltare 

Călătorie virtuală Filiala nr. 1 

 Vasilij Suhomlinskij – 100 

de ani de la naștere 

  

 Путешествие по 

страницам книг 

Atelier de lectură 

„Час книги” 

Filiala r. 1 

 Ziua Internațională a 

Dreptului de a Ști 

  

 „Cunoașterea este cheia  

puterii, a participării și  

reformei” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Tu știi care e „Dreptul tău  

de a ști”? 
Convorbire 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Adrienne Heymans „Învață 

să fii prudent împreună cu 

Alice Șoricica” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Jennifer Moore-Mallinos 

„Bunicii mei sunt speciali” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Николай Возиянов 

„Книжка для всех” 

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Un nou început”: Poveste 

terapeutică despre 

dificultățile școlare 

Clubul „Deceluş” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Василий Сухомлинский 

„Яблоко и рассвет” 

Clubul „Всезнайка” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Confecționarea mărului Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 
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Picilor 

 „Prietenii din pădure – Din 

nou la școală” 

Cinemateca Picilor Secția Biblioteca 

Picilor 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu pentru copii 

de 4-6 ani și părinți 

Secția Biblioteca 

Picilor 

Filiala nr. 2 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Eu și lumea din jurul meu Program de 

popularizare a științei 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Lucruri pe care nu le știm Program pentru 

adolescenți curioși 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția pentru 

Adolescenți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Prietenii noștri - revistele Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Борис Заходер Program de 

promovare a lecturii 

„Давай почитаем 

стихи” 

Secția pentu 

Adolescenți 

 Crearea portretului-robot al 

unui personaj literar 

Programul „Looking  

for a character = Se  

caută un personaj” 

Secţia Carte străină 

 Quantities 

On the road 

Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 Mes livres préférés 

Qui suis-je? 

Les boissons 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 „Ugly Duckling” Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 В. Катаев „Квiтка - 

семицвiтка” 
Programul „Казки, 

що виховують” 

Secția Mediateca 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale Program de 

promovare a culturii 

Secția Mediateca 
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securizate informației 

 „Povestea furnicii” de Ion 

Druță - 55 de ani de la 

naştere 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Cum ne comportăm în 

stradă 
Programul „ABC-ul 

bunelor maniere” 

Filiala nr. 1 

 Tablet-Picii creează povești 

 
Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Filiala nr. 1 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 „Supărarea jucăriilor” 

(despre responsabilitate și 

îngrijirea bunurilor) 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Vasile 

Romanciuc 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Oliver Twist” de Charles 

Dickens - 180 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Elemente asemănătoare în 

basmele lumii 
Clubul CARTE-

FILilor 

Filiala nr. 2 

 Alice în Țara Minunilor Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 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 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

OCTOMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2018 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 

  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 

Expoziție virtuală www.bncreanga.md 

http://www.bncreanga.md/
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Marea Unire  

Ateliere pentru 

adolescenți de creare 

a posterelor 

 

Secția Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Lunarul Bibliotecilor 

Școlare 

  

 Bibliocaravana Campanie de 

promovare a 

colecțiilor bibliotecii 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Ziua Internaţională a 

Muzicii 
  

 Chopin și balada stropilor 

de ploaie 
Programul „Povești 

cu sunet” 

Secția Mediateca 

 Viața în imagini sonore Audiții muzicale Filiala nr. 1 

 Muzica – vocație și 

pasiune... 

Muzica – arta de a gândi cu 

sunete 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Oamenilor în Etate 
  

 Tare-i bine la bunici, 

Fie iarnă, fie vară 

Isabel Abedi „Bunicul  

Elefant își ia rămas-bun” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Bunicul – un om cu argint în  

păr și aur în inimă 
Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Animalelor 

  

 Animal e fabulos, 

E puternic și frumos 

„На лесной тропе” 

Viorica Plămădeală  

„Iepurașul șchiop” 

Expoziţie 

 

Vizionarea filmului 

Lecturi literare 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Câinele – cel mai bun 

prieten al omului 
Programul „Pași spre 

cunoaștere” 

Secția Mediateca 

 Iubesc animalele Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Filiala nr. 1 

 Cel mai bun prieten are, 

adesea, patru picioare 

Emil Gârleanu „Din lumea 

celor care nu cuvântă” 

Ion Agârbiceanu „File din 

cartea naturii” 

Expoziție 

 

Discuții asupra cărții 

 

Filiala nr. 2 
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 Ziua Mondială a 

Pedagogului 
  

 Dascălul dăruie lumină Concurs de eseuri Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Zâmbetului   

 Dăruiște un zâmbet Campanie socială Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Fă un act de bunătate, ajută 

pe cineva să zâmbească 
Atelier de creație Secția Mediateca 

 Cel mai frumos zâmbet Concurs Filiala nr. 2 

 Alexei Șciusev - 145 de ani 

de la naştere  
  

 Alexei Șciusev – arhitect, 

istoric și teoretician în artă 

Convorbire Secția Mediateca 

 Alexandru Plămădeală – 

130 de ani de la naștere 

  

 Sculptorul Alexandru 

Plămădeală – o 

personalitate marcantă a 

culturii basarabene 

Convorbire Secția Mediateca 

Filiala nr. 1 

 Vladislav Krapivin - 80 de  

ani de la naştere 
  

 Мы на той стороне, где  

ветер 
Programul „Calendar 

literar” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Жизнь, книги и паруса Convorbire Secţia Mediateca 

 Книги – это невероятно 

портативное волшебство 
Atelier de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a spălatului 

pe mâini 

  

 Dar tu te-ai spălat pe 

mâini? 

Campanie socială Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Internațională a Pâinii   

 Grigore Vieru „Pâine cu 

rouă” 

Programul „Povești 

fără granițe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Azi și mâine cu gândul la 

pâine.. 

„Să nu arunci, copile, 

Pâinica jos nicicând” 

(Leonida Lari) 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Oră de poezie 

Filiala nr. 2 

 Alfred Nobel – 185 de ani 

de la naștere 

  

 Un strălucit inventator și Programul „Micul Secția Mediateca 
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luptător pentru pace geniu” Secția pentru 

Adolescenți 

 Ziua Națională „Un Arbore 

pentru Dăinuirea Noastră” 

  

 Arborii Programul „Pași spre 

cunoaștere” 

Secția Mediateca 

 Un arbore pentru Planeta 

Mea 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Aureliu Busuioc – 90 de ani 

de la naștere 

  

 Scriitorul și lumea mirifică 

a copilăriei 

Expoziție Secția Biblioteca 

Picilor 

 Poetul care nu știe a 

îmbătrâni 

Programul „Calendar 

literar” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Aureliu Busuioc – promotor 

al literaturii române 

autentice 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Singur în fața Dragostei 

 

Un nume impunător în 

literatura română 

contemporană 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internațională de 

Animație 

  

 Ziua Internațională de 

Animație 

Atelier de animație Secția Mediateca 

 Paul Stevard „Dorința 

iepurașului” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Hans de Beer „Lars, 

ursulețul polar” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Александр Драчёв „Ги-

гиена”  

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 De unde vin măștile? Clubul „Deceluş” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Полярные животные Clubul „Всезнайка” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Confecționarea câinelui Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Барашек” Cinemateca Picilor Secția Biblioteca 

Picilor 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu pentru copii 

de 4-6 ani și părinți 
Secția Biblioteca 

Picilor 

Filiala nr. 2 
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Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Pașaport pentru viață 

(Modulul III: Cum să 

comunicăm eficient) 

Program de 

autocunoaștere și 

formare personală 

pentru adolescenți 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Eu și lumea din jurul meu Program de 

popularizare a științei 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Lucruri pe care nu le știm Program pentru 

adolescenți curioși 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția pentru 

Adolescenți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Отфрид Пройслер Program de 

promovare a lecturii 

„Планета сказок” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Журналы „Юный эрудит”,  

„ДЭ” 
Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Crearea portretului-robot al 

unui personaj literar 

Programul „Looking  

for a character = Se  

caută un personaj” 

Secţia Carte străină 

 Cărți noi în limba franceză Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 From the beginning to the 

end 

International Animation 

Day 

Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 La salle de bains Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 The Ugly Duckling and the 

Little Mermaid 

Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediateca 

 Ne poate pregăti pentru Clubul de discuții Filiala nr. 1 
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viață școala noastră? „Generaţia Zet” 

 Învață să fii curat Programul „ABC-ul 

bunelor maniere” 

Filiala nr. 1 

 „Martinel” 

(despre furie) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Tablet-Picii creează povești 

 
Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Filiala nr. 1 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Lecturi publice cu Arcadie 

Suceveanu 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Povestea furnicii” de Ion 

Druță - 55 de ani de la 

publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Scriitorii români care au 

scris despre adolescenți 
Clubul CARTE-

FILilor 

Filiala nr. 2 

 Micuța vrăjitoare Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

NOIEMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2018 

 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 

  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 

E scris pe tricolor Unire 

 

 

Marea Unire 

Expoziție virtuală 

 

Concurs-recital de 

poezie 

 

Ateliere pentru 

adolescenți de creare 

a posterelor 

www.bncreanga.md 

 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

Secția Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

http://www.bncreanga.md/
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 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

 Ivan Turgenev – 200 de ani 

de la naștere 

  

 Scriitorul rus Ivan Turgenev Expoziție 

Lecturi publice 

Filiala nr. 1 

 Elena Bontea – 85 de ani de 

la naştere 

  

 Poezie cromatică Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 
Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 

  

 Ziua Internaţională a 

Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 

Convorbire 

 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Doina Aldea-Teodorovici – 

60 ani de la naştere 

  

 O artistă excepțională Audiții muzicale Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă  

  

 
Şirag de gânduri despre 

toleranță 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Copil ca tine sunt și eu Programul „Învățăm 

să fim mai buni” 

Secția Mediateca 

 Ziua Internațională pentru 

Toleranță 
Convorbire Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor 
  

 Cunoaște-ți avocatul tău Întâlnire cu Avocatul 

Copiilor 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Drepturile mele, ce fac cu 

ele? 
Concurs de desene Filiala nr. 1 

 Drepturile copiilor, pe 

înțelesul tuturor 

Concurs de desene Filiala nr. 2 

 Constantin Dragomir – 70 

de ani de la naștere 
  

 Un poet lângă inima 

copiilor 
Expoziție 

Întâlnire cu scriitorul 

Secția Biblioteca 

Picilor 

Filiala nr. 1 

 „Mi-e drag de viață 

Și de iarba din câmpii, 

Dar cel mai mult de voi, 

copii!” 

Expoziție 

Medalion aniversar 

Filiala nr. 2 

 Selma Lagerlöf – 160 de ani 

de la naștere 
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 „Криниця мудрецiв” та 

iншi казки 
Programul „Казки, 

що виховують” 

Secția Mediateca 

 „Nu a existat alt copil care 

să mă inspire mai mult 

decât copilul din mine” 

Expoziție 

Oră de lectură 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Salutului   

 Forme de adresare din toate 

colțurile lumii 

Скажи прохожему 

„Привет!” 

Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Ziua Mondială a Salutului Flashmob Secția Mediateca 

 Ziua Mondială de 

Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere 

  

 Circulația veghează, 

Fluxul de mașini ghidează 
Expoziţie Secția Biblioteca 

Picilor 

 Viața are prioritate Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Convorbire 

Secția pentru 

Adolescenți  

Secția Mediateca 

 Stai, e roșu, 

Treci, e verde 

Concurs Filiala nr. 2 

 Nikolaj Nosov – 110 ani de 

la naştere 

  

 Солнечный писатель 

Николай Носов 

Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

 Ziua Mondială a Animalelor 

Domestice 

  

 Любовь к животным в 

нас заложена природой 

Programul 

„Caleidoscop 

ecologic” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Zilele Bibliotecii Naționale 

pentru Copii „Ion Creangă” 

Ciclu de activităţi  

 Cunoaște lumea împreună 

cu biblioteca! 

Școala de azi ne pregătește 

pentru viață? 

 

 

 

Școala și biblioteca – piloni 

ai societății cunoașterii 

Expoziţie 

 

 

Ring intelectual în 

Programul 

„Adolescentul în 

societatea 

cunoaşterii” 

Expoziție 

Secţia pentru 

Adolescenți 

Secția Mediateca 

 Biblioteca – spațiu de 

informare 

Expoziție Secţia Mediateca 
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 Biblioteca – un loc de 

sănătate pentru suflet 

Biblioteca modernă 

Răsfoind această carte... 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

Oră de lectură cu cei 

mai activi cititori 

Filiala nr. 2 

 Bibliotecar pentru o oră Acţiune de 

voluntariat 
Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

XIII-a 

Concurs Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Dezvoltare 

în biblioteconomie 

și știința informării 

 Vladimir Suteev „Roți 

diferite” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Lidia Hlib „De ce nu 

zboară omul?” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Лисичка и зайчик” 

(poveste populară 

ucraineană) 

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Cârdul de gâște 

sălbatice”: Poveste 

terapeutică despre 

recunoașterea greșelilor 

Clubul „Deceluş” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Сказки добытые из-под 

земли 

Clubul „Всезнайка” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Confecționăm struguri de 

poamă 

Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Prietenii din pădure – 

Steaua magică” 

Cinemateca Picilor Secția Biblioteca 

Picilor 

 Școala lui Tablețel-Istețel Serviciu pentru copii 

de 4-6 ani și părinți 
Secția Biblioteca 

Picilor 

Filiala nr. 2 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii 

de 7-10 ani 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Pașaport pentru viață 

(Modulul III: Cum să 

comunicăm eficient) 

Program de 

autocunoaștere și 

formare personală 

pentru adolescenți 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Eu și lumea din jurul meu Program de 

popularizare a științei 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Lucruri pe care nu le știm Program pentru Secţia pentru 
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adolescenți curioși Adolescenți 

 Sunt ECO, am portofoliu 

digital 
Serviciu de 

promovare a TI și a 

ecologiei 

Secția pentru 

Adolescenți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Prietenii noștri - revistele Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Генрих Сапгир Program de 

promovare a lecturii 

„Давай почитаем 

стихи” 

Secția pentu 

Adolescenți 

 „Чудесное путешествие  

Нильса с дикими гусями” 
Program de 

promovare a lecturii 

„Книга + Кино = 

Любовь” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Журналы „Костер”, 

„ЧиП” 

Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Crearea portretului-robot al 

unui personaj literar 

Programul „Looking  

for a character = Se  

caută un personaj” 

Secţia Carte străină 

 Cărți noi în limba engleză Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 World Hello Day Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 Les petites choses 

Action! 

Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 „The Little Polar Bear” Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale 

securizate 
Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediateca 

 „Rățușca cea urâtă” de 

Hans Christian Andersen - 

175 de ani de la publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 De ce cartea a fost, este și 

va rămâne mereu actuală? 
Clubul de discuții 

„Generaţia Zet” 

Filiala nr. 1 

 Cartea și comportamentul 

meu față de ea 
Programul „ABC-ul 

bunelor maniere” 

Filiala nr. 1 

 „Приключения Незнайки и 

его друзей” de Nikolaj 
Atelier de lectură Filiala nr. 1 
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Nosov – 65 de ani de la 

publicare 

„Час книги” 

 Tablet-Picii creează povești 

 
Serviciu de creare a 

poveștilor digitale 

Filiala nr. 1 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 „Jocul meu preferat” 

(despre dependența de 

televizor) 

Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu Nicolae 

Rusu 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Rățușca cea urâtă” de 

Hans Christian Andersen - 

175 de ani de la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Cărți ecranizate Clubul CARTE-

FILilor 

Filiala nr. 2 

 Micuța vrăjitoare Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 

DECEMBRIE    

 Cărţi jubiliare 2018 Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Centenarul Marii Uniri din 

1918 

  

 Unirea de la 1918 – cel mai 

înalt act de voință națională 

Marea Unire 

 

 

Unire-n cuget și-n simțiri 

Expoziție virtuală 

 

Ateliere pentru 

adolescenți de creare 

a posterelor 

Expoziție 

Masă rotundă 

www.bncreanga.md 

 

Secția Mediateca 

Secția pentru 

Adolescenți 

Filiala nr. 1 

 2018 – Anul Ștefan cel Mare 

și Sfânt 

Program de activități Toate secțiile 

Bibliotecii 

http://www.bncreanga.md/
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 Marcela Mardare – 70 de 

ani de la naștere 

  

 Îndrăgostită de carte și de 

copii 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Prin carte spre inimile 

copiilor 

Viața mea – un râu de 

munte 

Cenaclul „Conștiința 

Națională” 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială de 

Combatere și Profilaxie a 

Maladiei HIV/SIDA 

  

 Deschide-ți inima! Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi 

  

 Dizabilitatea: între verdict 

social și provocare 

personală 

Program de dezbateri 

„Adolescentul în 

lumea cunoașterii” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Lazar’ Lagin – 115 ani de la 

naștere 

  

 Старик Хоттабыч в XXI 

веке 

Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

 Ziua Internațională a 

copiilor în mass-media 

  

 Ce este educația mediatică? Întâlnire cu 

reprezentantul 

Centrului 

Independent de 

Jurnalism 

Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Âkov Akim – 95 de ani de 

la naștere 

  

 Научиться слушать и 

откликаться – это и 

значит быть другом 

Atelier de lectură 

„Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Eleanor Porter – 150 de ani 

de la naştere 

  

 Уроки от Поллианны  Programul de 

promovare a lecturii 

„Читай, смотри и 

слушай” 

Secția Mediateca 

 Vlad Zbârciog – 75 de ani 

de la naştere 
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 Vlad Zbârciog – Maestru al 

literaturii 

Expoziție 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Alexei Colâbneac – 75 de 

ani de la naştere 

  

 Ilustratorul drag copiilor Medalion aniversar Toate secțiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Actorului   

 Artiștii lumii – apostoli ai 

păcii 

Expoziție Filiala nr. 1 

 În aşteptarea Crăciunului 

Crăciunul pe meridiane 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web şi CD-uri 

Secţia Mediateca 

 Спаситель родился нам! Programul 

„Eveniment pe 

mapamond” 

Secţia pentru 

Adolescenți 

 Luminile sărbătorilor de 

iarnă 

Colindele din clopotele 

iernii aduc magia 

Crăicunului 

Salonul literar-artistic 

„La Creangă” 

 

Expoziție 

Filiala nr. 2 

 Conferința de totalizare a 

Campaniei „Să  

citim împreună!” – 2018 

(Vasile Romanciuc „Lumina 

glasului lăuntric”, Aurelian 

Silvestru „Îngerii dispar în 

ploaie”) 

Conferinţă Naţională 

a cititorilor  
Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secția Dezvoltare 

în biblioteconomie 

și știința informării 

 Daniela Stoicescu „Fusul 

cu zurgălăi” 

Serviciul „Ora 

poveştilor” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Silvia Ursache „Povestea 

bradului” 

Programul „Hai să 

citim o carte” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 Сергей Козлов „Поросёнок 

в колючей шубке”  

Programul 

„Поиграем в сказку” 
Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Lola”: Poveste terapeutică 

despre frica de necunoscut 

Clubul „Deceluş” Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Судьба золотого 

почятка” 

Clubul „Всезнайка” Secția Biblioteca 

Picilor 

 Confecționăm fulgi de 

zăpadă 

Clubul „MeșteRICH” Secția Biblioteca 

Picilor 

 „Девять рождественских 

псов” 

Cinemateca Picilor Secția Biblioteca 

Picilor 

 Jocul de dame Serviciu pentru copii Secția Biblioteca 
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de 7-10 ani Picilor 

 Lucruri pe care nu le știm Program pentru 

adolescenți curioși 
Secţia pentru 

Adolescenți 

 Prietenii noștri - revistele Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Федор Тютчев 

Олег Григорьев 
Program de 

promovare a lecturii 

„Давай почитаем 

стихи” 

Secția pentu 

Adolescenți 

 Дж. Ч. Харрис 

Сказки о Рождестве и  

Новом годе 

Program de 

promovare a lecturii 

„Планета сказок” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 „Хроники Нарнии” Program de 

promovare a lecturii 

„Книга + Кино = 

Любовь” 

Secția pentru 

Adolescenți 

 Журнал „Читайка” Revistă bibliografică Secția pentru 

Adolescenți 

 Crearea portretului-robot al 

unui personaj literar 

Programul „Looking  

for a character = Se  

caută un personaj” 

Secţia Carte străină 

 A child’s day 

Letter to Santa 

At home 

Clubul de limbă  

engleză „Friendly  

English” 

Secţia Carte străină 

 À mon avis Clubul de limbă  

franceză „Le français 

joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Christmas Stories Cartoon Cinema Club Secţia Carte străină 

 Povești de iarnă cu prințese Programul „Povești 

cu sunet” 

Secția Mediateca 

 BiblioCodeLab Serviciu de coding 

pentru copii și părinți 

Secția Mediateca 

Centrul de 

Excelență și 

Formare 

 Tehnologii informaționale 

securizate 

Program de 

promovare a culturii 

informației 

Secția Mediateca 

 „Piciul” de Alphonse 

Daudet – 150 de ani de la 

publicare 

Programul „Poveşti 

fără graniţe de la 

Creangă la Andersen” 

Filiala nr. 1 

 Cum te comporți „în vizită” Programul „ABC-ul 

bunelor maniere” 

Filiala nr. 1 

 Semnificația sărbătorii 

Crăciunului în lume 

Clubul de discuții 

„Generaţia Zet” 

Filiala nr. 1 
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 „De ce nu ascultă Denisa?” 

(despre creativitate) 
Serviciul „Ora 

poveștilor” 

Filiala nr. 2 

 Lecturi publice cu 

Constantin Dragomir 
Serviciul „Vin la tine 

cu o noutate” 

Filiala nr. 2 

 „Soldățelul de plumb” de 

Hans Christian Andersen - 

180 de ani de la publicare 

Programul „Cărți 

jubiliare – 2018” 

Filiala nr. 2 

 Cărți memorabile Clubul CARTE-

FILilor 

Filiala nr. 2 

 Micuța vrăjitoare Atelierul de creaţie 

„Ce pot face două 

mâini dibace” 

Ludmila Rusu 

 Clubul de Robotică Club pentru copii de 

10-16 ani 

Svetlana Lisnic 

Petru Vîrlan 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Program de 

promovare a lecturii 

cu Bibliobusul  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ascultă povestea mea  

preferată 
Program de 

promovare a lecturii  

Secția Biblioteca 

Picilor 

 Carte pentru fiecare Program pentru copiii 

cu deficiențe 

locomotorii 

Biblioteca Mobilă 

(Bibliobusul) 
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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 pentru Copii (0-10 ani), Filiala nr. 1, 

Filiala nr. 2 

Aparatul auxiliar şi de referinţă al cărţii Secţia pentru Copii (0-10 ani), Secţia pentru 

Adolescenți (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 pentru Copii (0-10 ani), Secţia pentru 

Adolescenți (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 pentru Copii (0-10 ani), Secţia pentru 

Adolescenți (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 

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 
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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 pentru Copii (0-10 ani), Secţia pentru 

Adolescenți (11-16 ani), Secţia Carte Străină, 

Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Tehnica citirii rapide Secţia pentru Adolescenți (11-16 ani), Secţia 

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

Completarea unui jurnal de cititor Secţia pentru Copii (0-10 ani), Secţia pentru 

Adolescenți (11-16 ani), Secţia Carte Străină, 

Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 

Organizarea unei biblioteci personale Secţia pentru Copii (0-10 ani), Secţia pentru 

Adolescenți (11-16 ani), Secţia Carte Străină, 

Filiala nr. 1, Filiala nr. 2 
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Anexa nr. 4 

 

ACTIVITATEA EDITORIALĂ – 2018 

 

 

nr. 

d/o 

Denumirea lucrării Tipul publ. Termen 

(trim.) 

Volum Lb. publ. Baza 

poligr. 

Secțiile 

responsabile 

 

1 

 

Cartea. Biblioteca. 

Cititorul 

Fascicula nr. 27 

 

buletin metod.  

 

I 

 

1 fasc. 

 

rom.-rus. 

 

tipografie 

Dezvoltare în 

bibliotecono

mie și știința 

informării 

2 Aniversări culturale 2019  anuar 

metodico-

bibliografic 

III 1 volum rom.- rus. tipografie Referințe și 

informare 

bibliografică; 

Dezvoltare în 

bibliotecono

mie și știința 

informării 

3 Mihai Ciobanu biobibliografie I 1 volum rom. tipografie Referințe și 

informare 

bibliografică 

4 Bibliografia cărţii pentru 

copii, anul  2017 

 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. xerox, 

versiune 

electroni

că 

Referințe și 

informare 

bibliografică 

5 În ajutor programei de 

studiu (bibliografie 

selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor 

din cl. IV-XII) 

a) fasc. 67 (sem. II, 2015) 

b) fasc. 68 (sem. I, 2017) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

xerox, 

versiune 

electroni

că 

Referințe și 

informare 

bibliografică 

6 La Creangă 

 Nr. 32 

 

almanah literar II 1 fasc. rom. tipografie Activitate 

editorială  

şi secretariat 

–arhivă 

7 Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XXI-a a 

Salonului de Carte pentru 

Copii şi Tineret) 

breviar  II nr. 1-4 rom.-rus  xerox Activitate 

editorială  

şi secretariat 

–arhivă 

 

Seria „Scriitorii Moldovei – copiilor” 
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8 Victor Teleucă – 85 de 

ani de la naştere 

pliantă  I  rom. xerox, 

vers. el. 

Referințe și 

informare 

bibliografică 

9 Petre Popa – 60 de ani de 

la naștere 

 

pliantă II  rom xerox, 

vers. el. 

Referințe și 

informare 

bibliografică 

10 George Meniuc – 100 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

Referințe și 

informare 

bibliografică  

11 Vasile Alecsandri – 200 

de ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

Referințe și 

informare 

bibliografică  

12 Ion Druță – 90 de ani de 

la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

Referințe și 

informare 

bibliografică  

13 Aureliu Busuioc – 90 de 

ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

Referințe și 

informare 

bibliografică  

14 Constantin Dragomir – 70 

de ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

Referințe și 

informare 

bibliografică  

 

Seria „Oamenii Moldovei mele” 

15 Constantin Rusnac – 70 

de ani de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

Referințe și 

informare 

bibliografică  
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Anexa nr. 5 

 

PROGRAMUL  

ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE A BIBLIOTECARILOR ÎN 2018 

 

Nr. 

d/r 

Denumirea activității  

de formare 

Perioada de 

livrare 

Grupul țintă 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” 

Şefii de secţii  

(coord. Nadejda 

Ambroci) 

2. Trainingul „Formare de 

Formatori avansată” 

Martie Formatorii regionali 

în bibliotecile  

pentru copii 

Eugenia Bejan 

Lilia Tcaci 

Lolita Caneev 

Maria Harea 

Tamara Croitoru 

3. Training „Conceptul de 

bibliotecă modernă” 

Februarie 

Aprilie 

 

Bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă” 

Lilia Tcaci 

Tamara Croitoru 

4. Training „TI și 

managementul 

calculatorului” 

Martie 

Mai 

Septembrie 

Octombrie 

Bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă” 

Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

Tamara Croitoru 

5. Training „Tableta & 

Copiii & Adolescenții în 

bibliotecă” 

Februarie 

Martie 

Mai 

Bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă” 

Bibliotecari din 

bibliotecile pentru 

copii și din secțiile 

pentru copii ale 

bibliotecilor publice 

Tamara Croitoru 

Maria Harea 

Rodica Gangura 

Elena Capustin 

Eugenia Mocrinschi 

6. Training „Design 

thinking în dezvoltarea 

serviciilor moderne și 

atractive în biblioteca 

pentru copii” 

Februarie 

Martie 

Mai 

Iulie 

Septembrie 

Octombrie 

Bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă” 

Bibliotecari din 

bibliotecile pentru 

copii și din secțiile 

pentru copii ale 

bibliotecilor publice 

Eugenia Bejan 

Lilia Tcaci 

Tamara Croitoru 

7. Training „Ora poveștilor 

în format modern” 

Februarie 

Iunie 

Septembrie 

Noiembrie 

Bibliotecari din 

bibliotecile pentru 

copii și din secțiile 

pentru copii ale 

bibliotecilor publice 

Eugenia Bejan 

Lolita Caneev 

8. Atelier „Utilizarea 

modulului Catalogare în 

eBibliophil” 

Trimestrial Personalul BNC 

„Ion Creangă” 

implicat în 

catalogare 

Lilia Tcaci 

Virgilia Țîganaș 
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9. Atelier „Utilizarea 

Modulului Circulaţie în 

eBibliophil” 

Trimestrial Personalul de 

specialitate din BNC 

„Ion Creangă” 

Eugenia Bejan 

10. Atelier „Evidenţa, 

gestiunea şi organizarea 

colecţiilor de bibliotecă” 

Mai Personalul de 

specialitate din BNC 

„Ion Creangă” 

Lilia Tcaci 

Svetlana Lisnic 

11. Training „Replicarea 

SMB „Sunt ECO, am 

portofoliu digital” 

Ianuarie Bibliotecari din 

bibliotecile pentru 

copii și din secțiile 

pentru copii ale 

bibliotecilor publice 

care au tablete 

Eugenia Mocrinschi 

Lolita Caneev 

Eugenia Bejan 

12. Training „Tehnologii 

informaționale 

securizate” 

Iunie 

Noiembrie 

Bibliotecari din 

bibliotecile pentru 

copii și din secțiile 

pentru copii ale 

bibliotecilor publice  

Lolita Caneev 

Tamara Croitoru 

13. Atelier „Crearea 

materialelor 

promoționale pe diverse 

platforme on-line” 

Trimestrial Bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă” 

Eugenia Bejan 

Lilia Tcaci 

Tamara Croitoru 

Lolita Caneev 

14. Atelier „Elaborarea 

portofoliului Serviciului 

Modern de Bibliotecă” 

Ianuarie Bibliotecari ai BNC 

„Ion Creangă” 

Tamara Croitoru 

Angela Nița 

15.  Training „Replicarea 

SMB „Biblio CodeLab” 

Septembrie Bibliotecari din 

bibliotecile pentru 

copii și din secțiile 

pentru copii ale 

bibliotecilor publice 

Lilia Tcaci 

Lolita Caneev 

Elena Negură 

Tamara Croitoru 

 

 

 

 

 

 


