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INTRODUCERE 

 

Obiectivele principale ale activităţii Bibliotecii Naţionale pentru Copii 

„Ion Creangă” în anul 2012 s-au subordonat necesităţilor şi intereselor 

utilizatorilor săi, ideii de extindere şi modernizare a serviciilor prestate, sporirii 

eficacităţii activităţilor desfăşurate în concordanţă cu politicele, strategiile şi 

programele din domeniu la nivel naţional şi internaţional. 

În anul 2012 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” a avut 

următoarele obiective principale: 

- Dezvoltarea unor servicii noi, oferite on-line copiilor şi adolescenţilor prin 

intermediul site-ului web şi tehnologiilor Web 2.0; 

- Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite părinţilor, îndrumătorilor 

de lectură; 

- Extinderea serviciilor oferite persoanelor dezavantajate; 

- Promovarea programelor de formare a culturii informaţiei, inclusiv a celor 

de formare a deprinderilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale; 

- Integrarea în Sistemul Informaţional al Bibliotecilor din Moldova 

(SIBIMOL); 

- Atragerea mijloacelor financiare suplimentare prin iniţierea unor proiecte 

naţionale şi internaţionale. 

În scopul realizării acestor obiective Biblioteca a desfăşurat o serie de 

activităţi de amploare atât la nivel local, cât şi cel republican. 

 

ACTIVITĂŢI DE AMPLOARE 

 

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

29 aprilie); 

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

consacrat scriitorului Spiridon Vangheli (februarie-iulie); 

- Concursul republican de promovare a lecturii Călătorie imaginară în lumea 

cărţilor (decembrie 2011 – aprilie 2012); 

- Forumul laureaţilor Concursului Călătorie imaginară în lumea cărţilor în 

cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret (28 aprilie); 

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

din Moldova (mai); 

- Concursul de inteligenţă şi creativitate Miss Smărăndiţa – 2012, ediţia a XI-

a, în cadrul Zilelor Creangă (martie); 

- Campania Naţională de promovare a lecturii Copiii Moldovei citesc o carte 

(ianuarie – decembrie), dedicată cărţii „Fărâme de suflet” de Aurelian 

Silvestru; 

- Campania Lecturi de vacanţă în taberele de odihnă pentru copii din 

Chişinău şi din Vadul lui Vodă (iunie-august); 

- Coordonarea Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, 

organizarea Spectacolului de poezie şi muzică şi a Galei premiilor la Sala cu 

Orgă, a Medalionului Rădăcina de foc a lui Grigore Vieru; 
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- Activităţi în cadrul Târgului de Carte 2012 de la Moldexpo: Expoziţia de 

carte Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei, Medalionul literar 

Spiridon Vangheli – o candelă cu flacără de aur, Concursul Ştie cel care 

citeşte, prezentări de carte, masa rotundă Criza lecturii sau criza cărţii?, 

Forumul elevilor olimpici din Republica Moldova, atelierul de creaţie poetică 

Orice copil poate să scrie o poezie, master-class al Clubului MeşteRICH (20-

23 septembrie); 

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

copii ale Institutului Oncologic al Republicii Moldova;  

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

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

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

Clubul tinerilor traducători, Clubul „Generaţia Next”, Clubul 

„MeşteRICH”; 

- Inaugurarea Clubului amatorilor de limbă, cultură şi artă chineză „Yin şi 

Yang”; 

- Cursuril gratuite de iniţiere în limbile engleză, franceză, italiană şi chineză; 

- Cicluri de activităţi: Zilele Creangă (27 februarie-6 martie), Zilele 

Francofoniei (martie); Săptămâna lecturii şi a cărţii pentru copii (2-6 

aprilie); Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor; Ziua Independenţei şi 

Sărbătoarea Naţională „Limba noastră cea română”; Săptămâna 

Cunoştinţelor (22-28 octombrie); Zilele Bibliotecii şi Aniversarea a 20-a a 

Filialei de Carte Românească (12-18 noiembrie); E timpul poveştilor!, Есть 

у сказки начало, нет у сказки конца (ore de poveste); Cinemateca Picilor 

(vizionarea filmelor); Bucuriile lecturii, Trepte în lumea cărţilor, 

Personalităţi basarabene uitate, Подростку о подростках, Copiii se 

adresează copiilor prin carte (convorbiri, călătorii literare, medalioane, 

lecturi literare etc.); Adolescentul în lumea informaţiei, Zidirea de sine şi 

creaţia, (ring-uri intelectuale, dezbateri); Din popor adunate, de lume uitate 

(şezători); Codul bunelor maniere (discuţii); Maeştri basarabeni din secolul 

XX (medalioane); 

- Serbarea Anul Nou Chinezesc, cu participarea Dnei Zhen Shuqin, însărcinat 

cu afaceri la Ambasada Chinei; 

- Acţiunea Drumul cărţii: China – Moldova, organizată cu ocazia oferirii 

donaţiei de carte Bibliotecii din partea Ambasadei Chinei; 

- Expoziţii ample: Al tău geniu peste veacuri rămâne-va pe pământ (Mihai 

Eminescu); Creangă – vocea copilăriei eterne (Ion Creangă – 175 de ani de 

la naştere); Scriitorul din Coliba Albastră a Copilăriei (Spiridon Vangheli – 

80 de ani de la naştere), Copilăria – inima tuturor vârstelor, Şi sunt dat 

cuvântului ca grâul pământului (Grigore Vieru); 

- Medalionul aniversar Crescătorul de perle, dedicat poetului Grigore Vieru; 

- Medalionul Două inimi gemene, consacrat Anului Doina şi Ion Aldea-

Teodorovici;  

- Ring-ul intelectual Ce sacrificăm în numele dragostei?, dezbaterile Ce 

înseamnă să fii „cioară albă”?, De ce preţuim viaţa?, dedicate Zilei 
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Mondiale de Prevenire a Suicidului, Pacea ar trebui să fie absenţa oricărei 

forme de violenţă, dedicate Zilei Internaţionale a Păcii; 

- Colocviul pentru adolescenţi Reţelele sociale: avantaje şi dezavantaje; 

- Concursul de discursuri Persoana care m-a marcat; 

- Lansarea şi prezentarea a circa 80 de cărţi noi, majoritatea în cadrul 

Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret; 

- Întâlniri cu scriitorii Victor Prohin, Nina Slutu-Soroceanu, Titus Ştirbu, cu 

şeful Direcţiei municipale Chişinău pentru drepturile copiilor Tatiana 

Cristenco; 

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

în colaborare cu Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei Publice 

Teleradio-Moldova; 

- Suplimentul literar al revistei „a”MIC; 

- Completarea în continuare a bazei de date bibliografice Ion Creangă, 

proiect comun al BNC „Ion Creangă” şi Bibliotecii Judeţene „”G.T. 

Kirileanu” Neamţ, România; 

- Actualizarea biobibliografiilor electronice Grigore Vieru, Spiridon 

Vangheli, Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc; 

- Editarea biobibliografiei Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei 

(ediţia a II-a revăzută şi completată); buletinelor informative Bibliografia 

cărţii pentru copii, anul 2011, În ajutor programei de studiu, fasc. 56, 57; 

buletinulului metodic-bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fasc. 21; 

lucrării Aniversări culturale 2013; Almanahului La Creangă, nr. 26; 

buletinului Salonului Internaţional de Carte pentru Copii Carte Pentru Copii; 

publicaţiei Academia Copilăriei – casa cu prieteni şi cărţi, dedicată 

aniversării a 20-a a Filialei de carte Românească; plasarea pe site-ul web a 

bibliografiilor de recomandare pentru elevii din ciclul gimnazial în seria 

Scriitorii Moldovei – copiilor (Emil Loteanu, Ştefan Tudor (Melnic), Andrei 

Lupan, Ianoş Ţurcanu, Titus Ştirbu, Gheorghe Ciocoi) şi seria Oamenii 

Moldovei mele (Eugen Doga, Aurel Guţu, Emil Childescu, Lică Sainciuc, 

Daria Radu); 

- Simpozion Marketingul serviciilor de bibliotecă pentru copii: strategii şi 

tehnici moderne (aprilie); 

- Masa rotundă pentru bibliotecari Bibliotecarul pentru copii: competenţe şi 

abilităţi; 

- Atelierul pentru bibliotecari şi învăţători Cărţile ilustrate pentru copii: 

utilizare şi creare, realizat cu sprijinul Institutului Suedez din Stockholm şi 

moderat de Anna Högland şi Kajsa Gordan (29 octombrie – 1 noiembrie);           

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

- Cursul de instruire a utilizatorilor şi bibliotecarilor Şcoala de computere în 

perioada verii (iulie-august);              

- Cursul de instruire a utilizatorilor Internet-ul: începeţi navigarea 

(octombrie); 
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- Întreţinerea site-ului Bibliotecii (www.bncreanga.md),  blog-ului 

Bibliotecii (http://bibcreanga.blog.com/) şi paginii Biblioteca Creanga pe 

Facebook; 

- Inaugurarea pe site-ul web al Bibliotecii, pe pagina Clubul bibliofililor, a 

rubricilor de recomandare a cărţilor Vino cu noi în lumea cărţilor şi 

Citeşte, gândeşte, creează; 

- Studiul Activitatea bibliotecilor pentru copii din RM în 2011; 

- Realizarea sondajului Topul celor mai citite cărţi; 

- Activitatea reprezentanţilor Bibliotecii în cadrul structurilor profesionale 

de nivel naţional (Consiliul Biblioteconomic Naţional, Biroul, Consiliul şi 

Comisiile ABRM, Comitetul Tehnic nr. 1 pentru standardizare, grupuri de 

lucru pentru elaborarea documentelor de reglementare în domeniu);  

- Participarea la Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice 

Raionale/Municipale/Orăşeneşti din Republica Moldova CODIBIP 

Biblioteca publică 2013: oportunităţi de afirmare şi dezvoltare; 

- Participarea la Conferinţele zonale 2012 Probleme şi tendinţe actuale în 

activitatea bibliotecilor publice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bncreanga.md/
http://bibcreanga.blog.com/
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR 

 

 Activitatea în domeniul dezvoltării şi organizării colecţiilor Bibliotecii a 

fost axată pe: 

 realizarea unei politici eficiente de selecţie, achiziţie şi deselecţie a 

resurselor documentare şi informaţionale în corespundere cu specificul 

contingentului de utilizatori, ofertele existente pe piaţa editorială, 

mijloacele financiare disponibile; 

 asigurarea continuităţii în completarea curentă cu noi publicaţii, 

completarea retrospectivă; 

 asigurarea diversităţii tipologice, tematice şi lingvistice a colecţiilor în 

concordanţă cu necesităţile de lectură şi informare ale utilizatorilor reali şi 

potenţiali; 

 evidenţa fondului documentar în corespundere cu instrucţiunile în 

vigoare; 

 organizarea raţională a colecţiilor în vederea optimizării şi facilitării 

accesului la documente; 

 asigurarea securităţii şi condiţiilor de păstrare a resurselor documentare şi 

informaţionale. 

 

Intrări (Anexe, tabel 4–6) 

 

Pe parcursul anului 2012 colecţiile Bibliotecii s-au completat cu 6061 

exemplare documente în 3282 titluri (inclusiv 2375 titluri noi). Volumul 

programat a fost realizat în proporţie de 121,2%, fapt care se datorează în 

special donaţiilor de care Biblioteca a beneficiat pe parcursul anului. 

Documentele intrate în 2012 constituie 2,5% din fondul total al Bibliotecii 

(respectiv 2,0% în 2011 şi 1,6% în 2010). Această creştere a determinat 

descreşterea vârstei fondului documentar, rata de înnoire a stocului fiind 40,8 

ani: 

 

anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

       

rata de 

înnoire 

(ani) 

 

53,5 

 

51,5 

 

58,9 

 

63,5 

 

49,3 

 

40,8 

 

Raportul exemplare intrate per titlu constituie 1,8 ex. Deşi a crescut uşor 

în comparaţie cu anii precedenţi, numărul de exemplare de fiecare titlu rămâne a 

fi insuficient, deoarece majoritatea titlurilor intrate în colecţii au fost primite în 

1-2 exemplare prin donaţii sau exemplarul legal, iar achiziţia, din cauza 

alocaţiilor insuficiente, se face în cel mult 4-5 exemplare. Această situaţie 

afectează în special împrumutul la domiciliu al titlurilor solicitate de un număr 
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mai mare de cititori  (bibliografia şcolară, cărţile autorilor contemporani din alte 

ţări, cărţi pentru copii de vârstă mică). 

Indicele de dotare cu volume intrate per utilizator activ a rămas 

aproximativ la nivelul anului precedent şi constituie 0,5 ex. 

Dinamica intrărilor 2010-2012 

Anul 
Intrări, ex. Intrări, titluri Ex. intrate 

per titlu 

Ex. intrate 

per utilizator 

activ 

     

2010 3862 2669 1,4 0,3 

     

2011 4967 3036 1,6 0,4 

     

2012 6061 3282 1,8 0,5 

 Ca şi în anii trecuţi, prevalează documentele intrate prin donaţii, ele 

constituind mai mult de jumătate din intrări – 3322 exemplare (54,8%), inclusiv 

455 ex. primite prin Programul de editare a cărţii naţionale. Prin sistemul 

exemplarului legal au intrat 1320 exemplare (21,8%), din mijloace bugetare au 

fost achiziţionate 1129 exemplare (18,6%), în schimbul celor pierdute au fost 

primite 290 exemplare (4,8%). Raportul dintre aceste surse de completare pe 

parcursul ultimilor trei ani este reprezentat în următoarea diagramă: 

 
 

După o creştere substanţială în 2011 faţă de 2010, cota documentelor 

achiziţionate din mijloace bugetare a scăzut din nou, constituind doar 18,6%. În 

condiţiile când preţurile pe piaţa editorială au crescut continuu în ultimii ani, iar 

alocaţiile bugetare pentru achiziţia de carte au scăzut constant (de la 127,5 mii 
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lei în 2008 la 70,2 mii lei în 2012), s-a redus desigur şi capacitatea de cumpărare 

a Bibliotecii. 

Prioritatea anului 2012 a fost achiziţionarea textelor pentru lectura 

extracurriculară, o atenţie sporită fiind acordată cărţilor autorilor contemporani, 

autohtoni şi străini, care se bucură de popularitate printre copii şi adolescenţi. De 

asemenea, s-a urmărit achiziţionarea titlurilor apărute în colecţiile editoriale pe 

care Biblioteca le completează pe parcursul mai multor ani, precum şi cele 

editate în unele colecţii noi pentru copii şi adolescenţi. 

 Pe parcursul anului 2012 Biblioteca a beneficiat de mai multe loturi de 

carte oferite cu titlu de donaţie de către edituri, biblioteci, ambasade. 

În luna ianuarie, Institutul Confucius din cadrul ULIM şi Ambasada 

Chinei în RM au oferit un lot de 298 exemplare dicţionare, manuale, ghiduri de 

studiere a limbii chineze de către vorbitorii de limbă română. Drumul cărţii 

China – Moldova a continuat cu o nouă donaţie oferită în luna octombrie – 199 

de cărţi în limbile chineză, engleză şi rusă, printre care cărţi despre istoria, 

cultura şi arta chineză, volume cu poezii, povestiri, poveşti şi legende, cărţi de 

popularizare a ştiinţei pentru copii şi adolescenţi. 

Editura „Prut Internaţional” a oferit, cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Copiilor şi Zilei Editurii, o donaţie în număr de 135 exemplare de carte pentru 

copii de diferite vârste. 1049 de exemplare au fost dăruite Bibliotecii cu prilejul 

aniversării a 20-a de la fondarea Filialei de Carte Românească de către 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi (516 ex.), Centrul de Cultură şi 

Carte Românească (462 ex.), Editura ARC, autori din Republica Moldova şi 

România. Biblioteca a beneficiat şi de 253 de exemplare din donaţia de carte 

oferită de Guvernul României bibliotecilor din Republica Moldova, în special 

titluri din literatura universală traduse în limba română. 

Sistemul exemplarului legal este o sursă importantă de completare a 

colecţiilor Bibliotecii, dar şi un mecanism de informare operativă despre titlurile 

de carte şi publicaţii periodice pentru copii şi adolescenţi editate pe teritoriul 

Republicii Moldova. În comparaţie cu anul precedent, în anul 2012 prin sistemul 

exemplarului legal au fost primite cu 71 ex. mai mult. 

 În structura intrărilor după tipuri de documente prevalează cărţile (89,8%), 

pe poziţiile următoare situându-se documentele grafice (5,1%) şi publicaţiile 

periodice (4,0%): 

 

cărţi  publicaţii 

seriale 

 

 documente 

audiovizuale 

 documente 

electronice 

 documente 

grafice 

 alte 

tipuri 

5440 

ex. 

244 ex.  2 ex.  23 ex.  311 ex.  41 ex. 

89,8% 4,0%  0,03%  0,4%  5,1%  0,7% 

 

total 
  

6061 ex. 
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 Structura intrărilor după conţinut nu variază substanţial în ultimii ani. 

Predomină publicaţiile din domeniul lingvisticii şi literaturii, celelalte domenii 

fiind reprezentate după cum urmează: 

 

 
 

În structura lingvistică a intrărilor prevalează documentele în limba de stat 

(78,8%). Ponderea intrărilor în limbile minorităţilor naţionale constituie 8,8%, 

iar a celor în limbi străine – 12,4%. 

 Până la 01.01.2013, documentele intrate pe parcursul anului 2012 au fost 

înregistrate, catalogate, prelucrate şi transmise în serviciile Bibliotecii în 

proporţie de 75,6%. Cele mai multe intrări pe parcursul anului s-au înregistrat în 

Depozitul central şi serviciile activitate cu publicul: Depozit central (1333 ex.), 

Carte străină (744 ex.), Filiala nr. 2 (694 ex.), Activitate cu copii de 11-16 ani 

(630 ex.), Filiala nr. 1 (599 ex.), Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani 

(448 ex.), Mediateca (74 ex.). 

 

Ieşiri (Anexe, Tabel 7–9) 

 

În anul 2012 din colecţiile Bibliotecii au fost excluse 3905 exemplare, 

inclusiv 3839 ex. cărţi (98,3%) şi 66 ex. materiale temporare (1,7%). 

După motivul excluderii documentele casate sunt repartizate astfel: 1790 

ex. (45,8%) uzate fizic, 1033 ex. (26,4%) cu conţinut depăşit, 783 ex. (20,1%) 

dublete sau nesolicitate de utilizatori, 229 ex. (7,7%) nerestituite de cititori. 

Uzura fizică este determinată în mare parte şi de insuficienţa spaţiilor de 

amplasare şi condiţiile neadecvate de păstrare, în special a colecţiilor amplasate 

la subsol (în Depozitul central şi serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-

10 ani). 

Structura lingvistică şi de conţinut a documentelor excluse din colecţii în 

anul 2012 este următoarea: 
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Structura casărilor după conţinut şi limbi 

 

Structura lingvistică 
Total 

Structura după domenii 
limba  

de stat 

lb. minor. 

naţionale 

limbi 

străine 

a) b) c) d) 

1165 

(29,8%) 

2624 

(67,2%) 

116 

 (3,0%) 

3905 

(100%) 

1157  

(29,6%) 

869  

(22,3%) 

1398 

(35,8%) 

481 

(12,3%

) 

 
a) Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. Istorie 

b) Matematică. Ştiinţe naturale. Ştiinţe aplicate Geografie 

c) Lingvistică. Filologie. Literatură 

d) Generalităţi. Artă. Sport 

 

Totalizări (Anexe, Tabel 1–3) 

 

 La 01.01.2013 colecţiile Bibliotecii constituie 247117 exemplare în 

117365 titluri. Numărul de exemplare per titlu şi numărul de exemplare ce 

revine unui utilizator activ constituie respectiv 2,1 şi 19,5 exemplare (în 2011 - 

respectiv 2,1 şi 19,6 exemplare). 

Spre deosebire de anii de după 2007, când colecţiile au fost în continuă 

scădere (de la 263433 ex. în 2006 la 244961 ex. în 2011), în 2012 volumul 

colecţiilor a crescut cu 2156 unităţi faţă de anul precedent. 

 

Dinamica colecţiilor 2003 – 2012 (exemplare) 

 

2003 
 

2004 2005 
 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

          

2
6
0
3
4
3
 

2
6
1
6
5
5
 

2
6
2
4
9
6
 

2
6
3
4
3
3
 

2
5
8
2
3
7
 

2
5
2
9
3
7
 

2
4
9
7
3
4
 

2
4
5
2
1
7
 

2
4
4
9
6
1
 

2
4
7
1
1
7
 

          
+3503 +1312 +841 +937 - 5196 - 5300 - 3203 - 4517 - 256 +2156 

 

 În structura colecţiilor după tipuri de documente nu au intervenit 

schimbări esenţiale. Continuă să prevaleze cărţile şi publicaţiile periodice 

(206774 ex. şi 28107 ex.), după care urmează documentele audiovizuale (6912 

ex.), broşurile şi alte tipuri de publicaţii cu caracter temporar (3652 ex.), 

documentele electronice (1068 ex.) şi documentele grafice (604 ex.). 
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 Continuă să crească ponderea publicaţiilor în limba de stat, care a atins 

cota de 53,2%. Cota publicaţiilor în limbi străine a înregistrat o uşoară creştere 

de la 6,7% în 2011 la 6,9% în 2012, în timp ce cota documentelor în limbile 

minorităţilor naţionale a scăzut de la 41,1% în 2011 la 39,9% în 2012 (Anexe, 

Tabel 2). 

 

 Structura lingvistică a colecţiilor 2010-2012 

 

 
 

 Conţinutul colecţiilor după domenii este aproximativ acelaşi ca şi în anii 

precedenţi (Anexe, Tabel 3) şi corespunde, de fapt, cu ponderea pe care o au 

diverse domenii ale ştiinţei în conţinutul producţiei editoriale şi lectura copiilor. 

Prevalează în continuare documentele din domeniul lingvisticii şi literaturii, 

generalităţi, iar matematica, ştiinţele naturale, ştiinţele aplicate, geografia, 

filozofia, religia sunt domeniile reprezentate mai puţin în masivul documentar al 

Bibliotecii 
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Structura colecţiilor după conţinut 

 

 
 

Fondul schimb-rezervă s-a completat permanent din contul exemplarelor 

dublete, nesolicitate care au fost excluse din colecţiile Bibliotecii, precum şi cu 

publicaţii noi venite în mare parte prin donaţii sau prin programul editorial al 

Bibliotecii. Mai multe biblioteci şi instituţii din republică au beneficiat de 

donaţii oferite din acest fond, printre care: Biblioteca publică din s. Mihăileni, 

Râşcani (140 ex.), Biblioteca publică din s. Vadul Raşcov, Şoldăneşti (100 ex.), 

Biblioteca Raională Străşeni (100 ex.), Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (80 

ex.), Biblioteca publică din s. Zâmbreni, Ialoveni (60 ex.), Biblioteca din s. 

Moldavskoe, reg. Krasnodar, Rusia (37 ex.), revista „Noi” (25 ex.), Biblioteca 

Liceului „M. Eminescu” din Sângerei (37 ex.) ş.a. Circa 500 de exemplare ale 

cărţii „Fărâme de suflet” de Aurelian Silvestru au fost distribuite tuturor 

bibliotecilor publice raionale, municipale, orăşeneşti din republică în cadrul 

Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte”. Un număr considerabil de 

publicaţii editate de Bibliotecă (Aniversări culturale, cartea – surpriză ş.a.) au fost 

oferite biliotecilor din republică, participanţilor la Salonul Internaţional de Carte 

pentru Copii şi Tineret şi la întrunirile profesionale organizate pe parcursul anului. 

220 de exemplare din acest fond au fost excluse din cauza uzurii fizice. 

 Gestiunea colecţiilor în perioada de referinţă a inclus un volum mare de 

lucru legat de re-amplasarea periodică a colecţiilor în serviciul Depozit central şi 

serviciile Activitate cu publicul, completarea curentă şi retrospectivă a 

Depozitului legal şi a colecţiilor speciale, redactarea şi gestionarea catalogului 

topografic, organizarea colecţiei de publicaţii periodice. 

Pe parcursul anului 2012 a fost efectuată verificarea generală a colecţiilor 

în serviciul Carte străină, precum şi 4 verificări selective în serviciile Activitate 

cu copii de 11–16 ani, Filiala nr. 2, Depozit central şi Mediateca. 

În toate serviciile Bibliotecii se întreprind măsuri pentru menţinerea 

condiţiilor optimale de păstrare şi conservare, igienizarea permanentă, 

asigurarea securităţii colecţiilor. În acelaşi timp, instituţia continuă să se 
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confrunte cu problema insuficienţei spaţiilor (numărul de volume amplasate la 1 

m.p. depăşeşte considerabil normativele). Condiţiile inadecvate pentru păstrarea 

colecţiei în unele servicii, în special umiditatea, cauzează uzura fizică sporită a 

documentelor (documentele uzate fizic constituie 44,1% din numărul total de 

exemplare excluse din colecţii în perioada 2007–2012). 

 

 

ACTIVITATEA CU PUBLICUL 

 

Utilizatorii Bibliotecii 
 

În anul 2012 Biblioteca a fost frecventată de 12660 utilizatori activi, ceea 

ce constituie o realizare de 106,6% din program, atingându-se o creştere de 

0,1% faţă de anul precedent. Programul a fost realizat datorită desfăşurării unor 

programe complexe de promovare a serviciilor bibliotecii şi a lecturii şi stabilirii 

unor acorduri de colaborare cu 46 şcoli şi licee din mun. Chişinău, organizării 

excursiilor în număr de 139 în Bibliotecă pentru grupele şi clasele de elevi de la, 

respectiv, instituţiile preşcolare şi cele de învăţământ din zona de servire. Dar, 

deşi în şcoli şi licee se pune accent pe activităţile extraşcolare, organizarea 

vizitării de către elevi a bibliotecilor nu este o prioritate pentru cadrele didactice. 

Se impune o politică de promovare a lecturii în instituţiile de învăţământ care să 

includă neapărat biblioteca. 

Pentru a promova serviciile şi activităţile Bibliotecii au fost utilizate 

oportunităţile oferite de colaborarea cu mass-media: articole în revistele „Florile 

dalbe”, „a”Mic”, „Alunelul”, „Literatura şi arta”; Ciclul de emisiuni radiofonice 

Carte dragă, luminezi ca un soare în amiezi, în colaborare cu Redacţia emisiuni 

pentru copii a Companiei Publice Teleradio-Moldova; interviurile la Radio 

Moldova Actualităţi, Radio Vocea Basarabieo, Radio Chişinău, emisiunea TV 

„Bună dimineaţa” şi „Magazinul copiilor” de la Moldova 1, interviuri la TV7 şi 

altele.  

Copiii cu deficienţe, precum şi cei de vârstă preşcolară, au fost scutiţi în 

continuare de taxa compensatorie pentru permisul de utilizator pentru împrumut 

în sistemul de citire optică. 

Numărul de utilizatori activi se structurează după categorii de vârstă în 

felul următor: 1393 preşcolari, 6001 elevi ai claselor I-IV, 2145 elevi ai claselor 

V-VI, 1916 elevi ai claselor VII-IX, 1205 utilizatori cu vârsta de peste 16 ani 

(elevi ai claselor X-XII, studenţi, profesori, îndrumători de lectură). Ponderea 

fiecărei categorii de utilizatori este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

11,00% 

47,40% 16,90% 

15,10% 

9,50% 
preşcolari

elevi cl. I-IV

elevi cl. V-VI

elevi cl. VII-IX

peste 16 ani
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Se constată în continuare creşterea numărului utilizatorilor de vârstă 

preşcolară şi a celor din clasele primare. Rămâne a fi o problemă atragerea la 

bibliotecă a copiilor de vârstă gimnazială. 

În anul 2012 au vizitat Biblioteca 138 de copii cu diverse deficienţe, 

numărul acestora fiind în creştere faţă de anul precedent. Relaţii stabile se 

întreţin cu şcolile auxiliare nr. 5, 7, gimnaziile internat nr. 1, 2, Şcoala nr. 16, 

Şcoala nr. 8 pentru slabvăzători, Casa de copii „Concordia”. Se practică mai 

mult vizitarea la sediul de amplasare a copiilor din aceste instituţii de către 

bibliotecari. 

Proiectul Speranţa vine prin cuvânt şi joc, realizat în parteneriat cu Clubul 

tinerilor ortodocşi „Blagovest”, secţiile Oncopediatrie şi Oncohematologie 

pediatrică de la Institutul Oncologic, lansat în 2010 a continuat şi în 2012. 

Scopul acestui proiect este de a acorda asistenţă morală copiilor cu maladii 

oncologice prin intermediul terapiei prin lectură, jocuri şi distracţie. Bibliotecarii 

au organizat pentru aceşti copii ore de poveste, vizionări şi audiţii, prezentări de 

CD-uri din colecţia PitiClic, întâlnire cu scriitorul Ianoş Ţurcanu. 

De asemenea, a fost orientat spre copiii aflaţi în dificultate şi proiectul Şi 

eu fac parte din comunitate, realizat de Filiala nr. 1 a Bibliotecii în colaborare cu 

Centrul de plasament temporar pentru minori al CGP al mun. Chişinău. Copiii 

aflaţi la Centru frecventează Biblioteca în grup şi individual, sunt vizitaţi la 

sediu de bibliotecari, care organizează prezentări de carte, reviste bibliografice, 

concursuri şi alte activităţi. 

În anul 2012 s-au înregistrat 143771 vizite ale utilizatorilor în Bibliotecă, 

ceea ce constituie 117,6% realizare a programului şi o creştere cu 1,6% faţă de 

anul precedent. Indicele de frecvenţă este acelaşi ca şi în 2011 - 11,3. Unui 

bibliotecar din serviciile de activitate cu publicul i-au revenit anual 506,4 

utilizatori activi şi 5750,8 vizite ale utilizatorilor. 

 În vederea instruirii utilizatorilor Bibliotecii şi formării culturii 

informaţionale la copii s-a desfăşurat în continuare Programul de acţiuni Învaţă 

să te informezi. Acest program are ca scop cultivarea cunoştinţelor şi abilităţilor 

necesare într-o societate a informaţiei, inclusiv a abilităţilor de utilizare a 

tehnologiilor informaţionale moderne. Copiii au beneficiat de 96 lecţii de cultură 

a informaţiei şi 2 cicluri de cursuri de iniţiere în Internet şi Word cu genericul 

Şcoala de computere în perioada verii şi Internet-ul: începeţi navigarea. 

Serviciul Mediatecă a desfăşurat în mai multe licee lecţii despre securitatea 

copiilor în spaţiul virtual. În cadrul Zilelor Bibliotecii a avut loc un colocviu 

pentru adolescenţi Reţelele sociale: avantaje şi dezavantaje. 

 

Comunicarea colecţiilor şi servicii pentru utilizatori 
 

Ca şi în anii precedenţi, în anul 2012, accesul la OPAC (catalogul on-line 

pentru public) a fost asigurat prin intermediul staţiilor amplasate în serviciile de 

activitate cu publicul şi filiale, a 6 staţii în Sala Multimedia şi site-ul web al 

Bibliotecii. 
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În mod esenţial au contribuit la punerea în evidenţă a celor mai 

reprezentative colecţii deţinute de Bibliotecă acţiunile organizate în acest scop: 

zilele uşilor deschise, 15 expoziţii complexe, 264 expoziţii de documente, 190 

reviste bibliografice ale cărţilor, 16 reviste ale presei, 35 reviste bibliografice ale 

documentelor electronice şi site-urilor web. 

Serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani şi Serviciul Mediatecă au 

continuat programul de expoziţii ambulante, desfăşurate în diverse licee cu 

scopul promovării colecţiilor Bibliotecii şi atragerii copiilor la lectură. 

Cele mai interesante expoziţii complexe au fost: Al tău geniu peste 

veacuri rămâne-va pe pământ (Mihai Eminescu) – la Opera Naţională, Creangă 

– vocea copilăriei eterne – la Teatrul Republican „Luceafărul”, Scriitorul din 

Coliba Albastră a Copilăriei (Spiridon Vangheli), Spiridon Vangheli şi 

universul senin al copilăriei, Copilăria – inima tuturor vârstelor, Cartea şi 

biblioteca – tezaure ale cunoaşterii, Biblioteca – sanctuar al culturii şi 

civilizaţiei, Cărţile dătătoare de viaţă. 

 În anul 2012 Biblioteca a împrumutat la domiciliu şi oferit spre consultare 

în sălile de lectură 443750 documente, ceea ce constituie 113,3% realizare a 

programului şi o scădere cu 4,7% faţă de anul precedent. Indicele de lectură este 

de 35,0 documente faţă de 37,2 în 2011.  

 Structura împrumutului pe domenii nu variază faţă de 2011, predominând 

interesul pentru compartimentul Lingvistică. Filologie. Literatură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

După criteriul lingvistic structura împrumutului este următoarea: 67,2% 

(64,1% - 2011) - în limba de stat, 19,6% (19,8% - 2011) - în limbile 

minorităţilor naţionale, 13,1% (16,1% - 2011) - în limbile străine. Se constată 

tendinţa creşterii împrumutului de documente în limba de stat. 

În afară de orientarea şi îndrumarea utilizatorilor, oferirea spre consultare 

sau împrumut la domiciliu a documentelor din sălile de lectură, sălile de 

împrumut sau sălile specializate, accesului la catalogul on-line OPAC, a 

serviciilor de referinţe, serviciilor de informare bibliografică şi documentară, 

Biblioteca a oferit şi alte 9139 servicii (faţă de 8436 în 2011), inclusiv: utilizarea 

Internet-ului (1632); redactarea de texte în programul Word (1722); utilizarea 

altor programe de computer (5448); tipărirea documentelor la imprimantă (337).  

13,40% 

11,30% 

56,70% 

18,50% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. Istorie
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Se poate constata o tendinţă de creştere a motivaţiei utilizatorilor de a veni 

la bibliotecă pentru anumite servicii şi pentru activităţi decât pentru a împrumuta 

documente. Biblioteca trebuie să găsească căi de diversificare a serviciilor, mai 

ales a celor bazate pe tehnologiile informaţionale. 

 Unele servicii au fost oferite cu plată în conformitate cu Nomenclatorul 

serviciilor cu plată prestate de biblioteci şi Camera Naţională a Cărţii, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 131 din 12 decembrie 2005: servirea 

beneficiarilor nespecifici; utilizarea Internet-ului; tipărirea la imprimantă a 

documentelor; scanarea documentelor. 

 Prin intermediul site-ului web (www.bncreanga.md) în Bibliotecă s-au 

efectuat 35352 vizite virtuale, numărul vizitatorilor unici fiind de 28904. 

 Blogul Bibliotecii (http://bibcreanga.blog.com), care conţine la moment 

80 de postări, a fost vizitat în 2012 de 6449 ori de către 5280 vizitatori unici. 

  

Activităţi cultural-educative şi informaţionale 

 
 În anul 2012 în Bibliotecă s-au desfăşurat 1664 activităţi, programe 

culturale şi informaţionale la nivel naţional, internaţional şi nivel local (Tabelele 

21, 22). 

 Programele şi activităţile culturale de amploare naţională şi internaţională 

sunt descrise în compartimentul Activitatea biblioteconomică, coordonare şi 

cooperare: Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Concursul 

literar La izvoarele înţelepciunii, Concursul republican Călătorie imaginară în 

lumea cărţilor, Campania de promovare a lecturii Copiii Moldovei citesc o carte 

şi altele. 

 Deşi nu a fost declarat oficial, anul 2012 a fost consacrat în mod deosebit 

scriitorului Spiridon Vangheli, care a împlinit 80 de ani. Biblioteca a organizat 

cu această ocazie mai multe activităţi, evidenţiindu-se medalionul aniversar 

Spiridon Vangheli – înger păzitor al copiăriei, expoziţiile Scriitorul din Coliba 

Albastră a Copilăriei şi Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei, 

medalionul literar Spiridon Vangheli – o candelă cu flacăra de aur din cadrul 

Târgului de Carte 2012 de la Moldexpo. În cadrul medalionului aniversar a avut 

loc şi vernisajul expoziţiei de artă a copiilor din raionul Teleneşti Spiridon 

Vangheli. Planeta copilăriei în culori. 

 Biblioteca a valorificat şi în anul 2012 opera scriitorului Grigore Vieru, 

organizând cu prilejul zilei sale de naştere Medalionul aniversar Crescătorul de 

perle, iar în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, pe care 

l-a coordonat, a organizat Spectacolul de poezie şi muzică şi Gala premiilor la 

Sala cu Orgă, precum şi Medalionul Rădăcina de foc a lui Grigore Vieru la 

Filiala de Carte Românească. 

 În Anul Doina şi Ion Aldea-Teodorovici au avut loc o serie de activităţi, 

care au finalizat cu medalionul Două inimi gemene. De asemenea, Biblioteca a 

fost partener pentru mai multe şcoli şi licee în organizarea lecţiilor dedicate 

acestor personalităţi.   

http://www.bncreanga.md/
http://bibcreanga.blog.com/
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 Tradiţional Biblioteca a organizat, în colaborare cu Ambasada Chinei în 

Republica Moldova, o activitate consacrată Anului Nou Chinezesc. La 

manifestare au participat Excelenţa Sa Dna Zhen Shuqin, însărcinat cu afaceri al 

Ambasadei Chinei în R. M., alţi reprezentanţi ai Ambasadei, Ansamblul de 

dansuri „Alternativa”, interpreta Lavinia Rusu. La dispoziţia invitaţilor şi 

cititorilor au fost expoziţii de carte, fotografii, obiecte de artizanat şi suvenire 

chinezeşti. Elevii de la Gimnaziul-internat nr. 2, liceele „Natalia Dadiani”, 

„Ginta Latină”, „Liviu Deleanu” au participat la victorina „Vreau să cunosc 

China?”. 

Ca un rezultat al colaborării cu Ambasada Chinei a fost şi acţiunea 

Drumul Cărţii: China – Moldova. În cadrul acestei acţiuni Excelenţa Sa Dl 

Tong Mingtao, ambasadorul Chinei, a oferit bibliotecii o donaţie de 199 cărţi. 

Au participat la manifestare şi membrii Clubului de limbă şi cultură chineză Yin 

şi Yang, care activează în Bibliotecă, Ansamblul de dansuri moderne „Paradis”. 

Biblioteca, în colaborare cu Secţia Naţională IBBY şi Ministerul 

Educaţiei al Republicii Moldova, a organizat o serie de acţiuni în cadrul ediţiei a 

II-a a Târgului de Carte de la Moldexpo, organizat de Poliproject Ltd (20-23 

septembrie): Expoziţia de carte Spiridon Vangheli şi universul senin al 

copilăriei, Medalionul literar Spiridon Vangheli – o candelă cu flacără de aur, 

Concursul Ştie cel care citeşte, prezentări de carte, masa rotundă Criza lecturii 

sau criza cărţii?, Forumul elevilor olimpici din Republica Moldova, atelierul de 

creaţie poetică Orice copil poate să scrie o poezie, master-class al Clubului 

MeşteRICH. 

Printre acţiunile de promovare a creativităţii copiilor de diferite vârste 

organizate în Bibliotecă au fost Concursurile de scrisori Dialog imaginar cu 

Mihai Eminescu, de ilustrate Dragobetele – o frumoasă tradiţie a neamului 

nostru, de teatru Trăieşte-ţi clipa, de eseuri Cartea – cetate a sufletului, de 

discursuri Persoana care m-a marcat şi numeroase concursuri de desene; 

Salonul literar Молодые голоса.       

În activitatea cu adolescenţii accentul se pune pe implicarea lor în 

dezbaterea unor probleme importante. În acest sens au fost organizate ciclurile 

de activităţi Zidirea de sine şi creaţia şi Adolescentul în lumea informaţiei. În 

cadrul acestor cicluri au avut loc dezbaterile Что значит быть „белой 

вороной”?, Poezia ca instrument de îndreptare a destinului (în baza operei 

Anei Blandiana), De ce preţuim viaţa?, ring-ul intelectual Ce sacrificăm în 

numele dragostei? (în baza romanului „Ion” de Liviu Rebreanu).   

 Mai multe subdiviziuni ale Bibliotecii au iniţiat sau au continuat în 2012 

diverse cicluri de activităţi de promovare a lecturii: ore de poveste E timpul 

poveştilor şi Есть у сказки начало, нет у сказки конца, vizionări de filme 

Cinemateca Picilor (serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani); 

convorbiri Подростку о подростках, medalioane Personalităţi basarabene 

uitate, şezători Din popor adunate, de lume uitate  (serviciul Activitate cu copii 

de 11-16 ani); programul pentru preşcolari Bucuriile lecturii, programul Trepte 

în lumea cărţilor (serviciul Mediatecă); lecţii interactive de limba franceză şi 
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limba engleză (serviciul Carte străină); lecţii de artă Maeştri basarabeni din 

secolul XX, Aniversarea cărţii (Filiala nr. 2). 

 În 2012 tradiţionalele Zilele Creangă (ediţia a XXI-a) s-au inclus într-un 

program duplex Chişinău-Iaşi desfăşurat în perioada 27 februarie–6 martie şi 

realizat în colaborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul 

Literaturii Române Iaşi, Uniunea Scriitorilor din Moldova şi Filiala Iaşi a 

Uniunii Scriitorilor din România, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău şi Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, Teatrul Republican 

„Luceafărul” din Chişinău şi Teatrul pentru Copii şi Tineret din Iaşi, Radio 

Moldova şi Studioul de Radio Iaşi. Biblioteca a organizat festivitatea de 

inaugurare a Zilelor Creangă, expoziţia Creangă – vocea copilăriei eterne şi 

medalionul Ion Creangă – patronul nostru spiritual. O serie de alte activităţi au 

avut loc în toate compartimentele instituţiei. Concursul de inteligenţă şi 

creativitate Miss Smărăndiţa, ediţia a XI-a, a întrunit 7 eleve de la liceele 

„Orizont”, „Vasile Vasilache”, „Natalia Dadiani”, „Spiru Haret”, Şcoala nr. 52. 

A câştigat titlul de Miss Smărăndiţa eleva Arianna Gorban de la Liceul 

„Orizont”. Mai mulţi utilizatori ai Bibliotecii au avut posibilitatea să vizioneze 

filme în ciclul Poveşti şi povestiri de Ion Creangă pe ecranul cinematografic. 

Momente speciale din program au fost prezentările cărţilor de Ion Creangă în 

colecţiile editurilor „Litera” şi „Prut Internaţional”. 

În cadrul Săptămânii Lecturii şi a Cărţii pentru Copii s-au organizat 

expoziţia de postere din diferite ţări dedicate Zilei Internaţionale a Cărţii pentru 

Copii; întâlnirea cu laureaţii Diplomei de Onoare IBBY Vasile Romanciuc, 

Iulian Filip şi Emilian Galaicu-Păun; Expoziţia şi întâlnirea cu pictorii 

ilustratori de carte pentru copii din Republica Moldova, care au participat la 

Expoziţia-concurs BIB 2011, prezentarea cărţii Povestea lui Mihai. Planeta Tobi 

de Viorica Nagacevschi.  

În preajma Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copiilor, a avut loc a VII-a 

ediţie a Concursului pentru titlul Cititor Model, organizat în colaborare cu 

Fondul Copiilor din Republica Moldova. Au participat la concurs 11 cititori, 

reprezentând Liceele „Gh. Asachi”, „M. Koţiubinski”, „A.S. Puşkin”, „Mircea 

Eliade”, „Natalia Dadiani”, „Spiru Haret”, Şcoala „Pas cu pas”. Premiul I i-a 

revenit lui Andrei Vulpe, elev în cl. a VI-a „B” la Liceul „Gh. Asachi”. 

De asemenea, cu prilejul acestei sărbători a fost organizată manifestarea 

culturală Copilărie, dulce feerie, dedicată şi Zilei Editurii „Prut Internaţional”. 

Copiii s-au întâlnit cu scriitorii Arcadie Suceveanu, Aurelian Silvestru, Iulian 

Filip, Ianoş Ţurcanu, Vasile Romanciuc, au prezentat scenete după cărţile A 

doua şansă de Aurelian Silvestru şi Marele Ciulică de Nicolae Popa, au primit 

în dar de la editură cărţi, dulciuri şi cireşe. 

 Programul dedicat Zilei Independenţei şi Sărbătorii „Limba noastră cea 

română” (20-31 august) a inclus mai multe expoziţii, convorbiri, matinee, ore 

literar-muzicale, prezentări de site-uri web şi tradiţionalul concurs-maraton 

Vorbesc corect – gândesc corect (ediţia a VIII-a). 
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 Săptămâna Cunoştinţelor (22-28 octombrie) a inclus un concurs în 

premieră – Concursul de discursuri Persoana care m-a marcat, şedinţe speciale 

ale cluburilor şi cenaclurilor. 

 Zilele Bibliotecii (14-16 noiembrie) au fost marcate în 2012 de 

sărbătorirea aniversării a 20-a de la fondarea Filialei de Carte Românească 

împreună cu Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi. Programul a inclus 

Medalionul aniversar Cetate care ne adună şi ne păzeşte, vernisajul expoziţiei 

de pictură de Sara Muscalu de la Iaşi Rapsodii de toamnă, prezentarea cărţilor 

Istoria Junimii postbelice de Constantin Parascan, Rediu (Rediu lui Tătar) – 

istorie şi legendă de Ion Muscalu, Foka. Roman-cronică de Ion Anton, 

Colocviul pentru adolescenţi Reţelele sociale: avantaje şi dezavantaje, şedinţa 

Cenaclului „Dialogul generaţiilor” cu scriitorul Vladimir Beşleagă, şedinţa 

comună a Salonului literar-artistic „La Creangă”, Cenaclului „Conştiinţa 

Naţională” şi Salonul Muzical. În cadrul Zilelor Bibliotecii au mai avut loc 

lansarea volumului Carte pentru cei mici s-o citească la bunici de Angela 

Chicu, expoziţii, ore de lectură, convorbiri. 

 În Campania Lecturi de vacanţă 2012 Biblioteca a colaborat cu taberele 

cu sejur de zi din şcolile municipiului Chişinău: şcolile nr. 5 „A. Donici”, nr. 9, 

nr. 32, nr. 33, nr. 34, nr. 83, nr. 86, Nr. 91 „Antonin Ursu”, Şcoala auxiliară nr. 

7, Liceele „Mihai Viteazul”, „George Meniuc”, „Olimp”, „Anton Cehov”, 

„Vasile Lupu”. Acest program a inclus: ciclurile de lecturi publice, ore de 

poveste, ore de lectură, discuţii asupra cărţilor La balul poveştilor, Copiii se 

adresează copiilor prin carte, Toată vara în compania eroilor preferaţi, Все 

лето – в компании любимых героев, Citim în vacanţă, Biblioteca pentru toţi 

copiii. Sala Multimedia a organizat în vacanţa de vară Şcoala de calculatoare în 

perioada verii, unde utilizatorii Bibliotecii au studiat diverse programe de 

computer. La taberele de odihnă pentru copii dinVadul lui Vodă au avut loc 

întâlniri cu scriitorii Nicolae Popa, Titus Ştirbu, Grigore Chiperi, Ion Anton, 

Nicolae Spătaru, Andrei Burac, Leo Butnaru. 

Pe parcursul anului Biblioteca a mai organizat întâlniri cu scriitorii Ada 

Zaporojan, Nina Slutu-Soroceanu, Ion Diordiev, Victor Prohin, jurnalista Lica 

Movilă. 

 Salonul literar-artistic La Creangă, condus de scriitoarea Claudia Partole, 

în anul 2012 s-a întrunit în 13 şedinţe. Printre invitaţi au fost scriitorii Irina 

Nechit, Ada Zaporojan, Vlad Pohilă, actriţa Ala Menşicov. În cadrul Salonului 

au fost lansate cărţile Lucruri Sacre de Valeria Corsac, Cocoşul Pedro de 

Gheorghe Marin, Povestea focului de Alexandru Plăcintă. Rezultatele activităţii 

membrilor Salonului au fost publicate în almanahul La Creangă, nr. 26. 

Cenaclul Conştiinţa naţională (moderator scriitorul Constantin Dragomir) 

s-a întrunit în 13 şedinţe. O bună parte din şedinţe au fost consacrate unor 

personalităţi din literatura şi cultura naţională: Petru Zadnipru, Aurel Guţu, Ion 

Vatamanu, Daria Radu, Victor Prohin, Vasile Romanciuc. Tradiţional a avut loc 

o şedinţă cu genericul Veşnica lor pomenire, dedicată oamenilor de creaţie de 

curând plecaţi din viaţă. La una dintre şedinţe a fost lasată cartea Spinul 

haiducului de Condrat Pleşca. 
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Salonul Muzical a avut 8 şedinţe. Au fost deosebite şedinţele consacrate 

Drapelului Ţării în creaţia compozitorilor români, tradiţiilor şi obiceiurilor de 

iarnă, aniversării a 75-a a compozitorului Eugen Doga. 

În anul 2012 Clubul Deceluş şi Clubul Всезнайка au avut câte 9 şedinţe. 

Membrii cluburilor au căutat răspuns la diverse întrebări despre dragoste, natură, 

arte. 

Membrii Clubului Generaţia NEXT au discutat împreună cu specialiştii 

invitaţi despre sinceritate, relaţia părinţi-copii, umilinţă şi frică, fenomenul 

migraţiei, daunele telefonului mobil. 

Clubul MeşteRICH a fost foarte activ în anul 2012, întrunindu-se în 27 de 

şedinţe, organizând o şedinţă în aer liber cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Ocrotirii Copiilor, oferind un master-class la Salonul Internaţional de Carte 

pentru Copii şi Tineret şi la Târgul de Carte 2012 organizat la Moldexpo de 

Poliproject. 

În 2012 a fost inaugurat Clubul amatorilor de limbă, cultură şi artă 

chineză „Yin şi Yang”, care s-a întrunit de două ori pe lună. Un grup de circa 12 

copii de diferite vârste studiază chineza la acest club.   

În anul 2012 au fost prezentate şi lansate numeroase titluri de carte 

(majoritatea în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii) printre care 

menţionăm: Marele Ciulică de Nicolae Popa, Vorbe năzdrăvane de Ion 

Gheorghiţă, Popasuri pe Licurici – planeta copiior isteţi de Vitalie Filip, Câte-n 

lună şi-n stele şi Ghiduşel în ţara vieţuitoarelor de Ala Bujor, Faţa soarelui de 

Maria Mocanu, Basme scurte, dar hazlii bune de-amuzat copii de Silvia 

Ursache, Ghicitori şi poezii pentru cei mai mici copii şi A venit un lup la şcoală 

de Titus Ştirbu, Am vorbit cu florile de Nina Slutu-Soroceanu, Blăniţa lui Aricuş 

de Marcela Mardare, A doua şansă şi Fărâme de suflet de Aurelian Silvestru, 

Fapte bune să aduni de Ianoş Ţurcanu, Clasa noastră de Mihail Garaz, Bunica 

bunelului de Petre Popa, De ce?: Enciclopedie pentru fete şi băieţi curioşi de 

Ion Anton, Între sensibilitate şi rigoare: Introducere în arta şi ştiinţa lecturii de 

Nicolae Busuioc, Vulturul deşertului de Ion Muscalu, Peisaj cu dimineţi şi clipe 

de Claudia Partole, Casa verde: 16 tineri poeţi şi prozatori basarabeni. 

În anul 2012, prin diverse activităţi, au fost marcate principalele aniversări 

culturale: J.R. Tolkien – 120 ani de la naştere, Ionel Teodoreanu – 115 ani de la 

naştere, Allan Alexander Milne – 130 ani de la naştere, Ion Luca Caragiale – 

160 ani de la naştere, Ada Zaporojan – 60 ani de la naştere, Charles Dickens – 

200 ani de la naştere, Alexandr Puşkin – 175 ani de la naştere, Rudolf Erich 

Raspe – 275 ani de la naştere, Eugen Doga – 75 ani de la naştere, Aurel Guţu – 

70 ani de la naştere, Ana Blandiana – 70 ani de la naştere, Kornei Ciukovskij – 

130 ani de la naştere, Ion Vatamanu – 75 ani de la naştere, George Topârceanu – 

75 ani de la naştere, Lică Sainciuc – 65 ani de la naştere, Titus Ştirbu – 70 ani de 

la naştere, Mihai Cimpoi – 70 ani de la naştere, Ion Agârbiceanu – 130 ani de la 

naştere, Daria Radu – 65 ani de la naştere, Victor Prohin – 70 ani de la naştere, 

Samuil Marşak – 125 ani de la naştere, Arcadie Suceveanu – 60 ani de la 

naştere, Petre Ispirescu – 125 ani de la naştere, Vasile Romanciuc – 65 ani de la 

naştere, Eduard Uspenskij – 75 ani de la naştere. 
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 

 

 Activitatea informaţională şi bibliografică a Bibliotecii are ca scop 

promovarea şi valorificarea colecţiilor Bibliotecii, popularizarea şi facilitarea 

accesului la cele mai bune resurse tradiţionale şi moderne de informaţie 

destinate copiilor şi îndrumătorilor de lectură şi este axată pe: 

 catalogarea în regim tradiţional şi automatizat; 

 catalogarea analitică în regim automatizat; 

 redactarea catalogului tradiţional şi a catalogului electronic; 

 actualizarea bazei de date bibliografice Ion Creangă; 

 elaborarea publicaţiilor cu caracter informativ–bibliografic destinate 

elevilor, bibliotecarilor, îndrumătorilor de lectură; 

 actualizarea web–biobibliografiilor; 

 prestarea serviciilor de referinţe, desfăşurarea unor activităţi de informare 

în public; 

 formarea culturii informaţiei. 

 

Catalogarea în regim tradiţional şi automatizat 

Dezvoltarea şi gestionarea aparatului informativ–bibliografic al 

Bibliotecii este una dintre activităţile de bază în acest domeniu şi include 

completarea continuă a cataloagelor şi asigurarea funcţionalităţii acestora prin 

actualizarea permanentă şi redactarea sistematică a datelor. 

 Catalogul alfabetic general pe suport tradiţional s-a completat în 2012 cu 

circa 2370 titluri noi intrate în colecţii. De asemenea, s-a efectuat redactarea, 

reamplasarea fişelor, actualizarea datelor în fişele existente, excluderea fişelor la 

titlurile ieşite definitiv din colecţie (437 fişe), redactarea indicilor de clasificare 

pe documente şi pe fişele catalogului alfabetic în corespundere cu modificările 

survenite în ultimii ani în CZU (clasele 004, 7, 8), S-a lucrat în continuare la 

redactarea fişelor la titlurile în grafie chirilică şi introducerea lor în baza de date 

a Bibliotecii, dar într-un volum mai mic decât cel preconizat. 

Catalogul electronic s-a completat în perioada de referinţă cu 4643 

înregistrări noi, din care 2144 înregistrări cărţi, seriale, documente 

audiovizuale şi electronice şi 2499 înregistrări articole. În aceeaşi perioadă s-au 

efectuat 2474 modificări/actualizări la înregistrările deja existente. 

La 01.01.2013 Catalogul electronic include 108389 înregistrări, inclusiv: 

52546 titluri cărţi, 402 seriale, 901 documente audiovizuale şi electronice şi 

54540 articole din publicaţii periodice şi culegeri. Mai puţin s-a lucrat în 

vederea catalogării retrospective, de aceea cota de înregistrare a colecţiilor 

Bibliotecii în catalogul electronic a crescut doar cu 1,1% faţă de anul precedent 

şi constituie 45,9%. 
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Actualizarea Bazei de date bibliografice „Ion Creangă” 

Baza de date bibliografice Ion Creangă a fost completată cu 622 

înregistrări noi ale publicaţiilor de şi despre Ion Creangă editate în România, 

Republica Moldova şi alte ţări, consultate de visu în colecţiile BNC „Ion 

Creangă”, Camerei Naţionale a Cărţii, altor biblioteci şi instituţii, precum şi 

înregistrări preluate din bibliografii editate în diverse ţări. 

La 01.01.2013, baza locală conţine 2871 înregistrări, inclusiv 2074 

descrieri cărţi şi descrieri analitice din cărţi şi 797 descrieri analitice din 

publicaţii periodice. 430 înregistrări existente deja în baza de date a BJ „G.T. 

Kirileanu” au fost marcate cu sigla BNC „Ion Creangă”. 

Baza de date Ion Creangă este realizată în colaborare cu Biblioteca 

Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ, România în cadrul Proiectului „Centrul 

Internaţional de Informare Bibliografică ION CREANGĂ” şi poate fi accesată 

on-line la adresa http://www.bibgtkneamt.ro/CIB_IonCreanga.htm. 

 

Elaborarea publicaţiilor cu caracter informativ–bibliografic 

 Publicaţiile elaborate de Bibliotecă contribuie la orientarea tinerilor 

beneficiari şi îndrumătorilor de lectură în fluxul informaţional şi documentar 

existent, la promovarea şi utilizarea mai largă a colecţiilor Bibliotecii în procesul 

de studiere la diferite discipline şcolare. 

 În 2012 a fost scoasă de sub tipar ediţia a 2-a, revăzută şi completată, a 

biobibliografiei  Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei. Lucrarea 

reprezintă un studiu bibliografic amplu, incluzând 2024 înregistrări bibliografice 

grupate în câteva compartimente distincte, care caracterizează amplu şi 

multilateral viaţa şi opera lui Spiridon Vangheli. 

 Biobibliografia Eugen Mamot, consacrată cunoscutului compozitor, 

pedagog, dirijor de cor pentru copii, va fi disponibilă în format electronic pe 

site-ul Bibliotecii. 

A fost finisat indexul cumulativ Cartea pentru copii editată în Republica 

Moldova. 2001–2010, care se află în proces de redactare şi urmează să fie editat 

în 2013. 

A continuat elaborarea publicaţiilor tradiţionale ale Bibliotecii: buletinele 

informative Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2011 şi În ajutor programei de 

studiu (Bibliografie selectivă pentru lectura extraşcolară a elevilor din cl. IV-

XII), fasciculele 56, 57, care oferă informaţii referitoare la cărţile pentru copii şi 

adolescenţi editate în 2011 în Republica Moldova şi informaţii despre literatura 

intrată în colecţiile Bibliotecii pe parcursul 2012. Buletinul pentru anul 2012, la 

elaboarea căruia s-a lucrat pe parcurs, va fi finisat în 2013. 

 Calendarul Aniversări culturale–2013, elaborat în colaborare de către 

serviciile Informare bibliografică şi documentară, Asistenţă de specialitate, 

coordonare şi cooperare şi Mediatecă, este consacrat personalităţilor şi 

evenimentelor remarcabile ale anului şi oferă informaţii factologice şi 

bibliografice utile în organizarea activităţilor informative şi culturale dedicate 

unor personalităţi importante din literatura, cultura, arta naţională şi universală, 

http://www.bibgtkneamt.ro/CIB_IonCreanga.htm
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a căror activitate prezintă interes pentru copii şi adolescenţi. Publicaţia este 

destinată bibliotecarilor, profesorilor, îndrumătorilor de lectură, specialiştilor din 

mass–media. 

 Biobibliografiile în format electronic amplasate pe pagina web a 

Bibliotecii (Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Arcadie Suceveanu, Vasile 

Romanciuc) au fost actualizate permanent, fiind completate cu materiale 

publicate pe parcursul anului în ediţii aparte, periodice şi culegeri. 

 Seria bibliografiilor de recomandare pentru elevii din ciclul gimnazial 

Scriitorii Moldovei – copiilor s-a completat cu câteva pliante consacrate 

autorilor jubiliari ai anului 2012 (Andrei Lupan, Spiridon Vangheli, Titus Ştirbu, 

Gheorghe Ciocoi). A fost lansată o nouă serie de pliante biobibliografice 

Oamenii Moldovei mele, dedicată personalităţilor din istoria, arta, ştiinţa 

Republicii Moldova (în 2012 s-au editat pliantele consacrate pictorilor Aurel 

Guţu, Emil Childescu, Lică Sainciuc, compozitoarei Daria Radu). 

 Pentru a informa beneficiarii copii şi îndrumătorii de lectură despre noile 

intrări în colecţiile BNC „Ion Creangă”, pe site-ul web al Bibliotecii au fost 

lansate rubricile Vino cu noi în lumea cărţilor şi Citeşte, gândeşte, creează, care 

semnalează noile achiziţii de carte beletristică şi, respectiv, cognitivă pentru 

copii şi adolescenţi. 

Versiunile în format electronic ale publicaţiilor informativ–bibliografice 

elaborate pe parcursul anului pot fi consultate pe site-ul Bibliotecii. 

 

Activităţi informativ–bibliografice şi de formare a culturii informaţiei 

Pe parcursul anului 2012 au fost organizate diverse acţiuni cu caracter 

informaţional–bibliografic, având ca scop informarea beneficiarilor despre 

documentele noi intrate în colecţiile Bibliotecii, despre resursele de informaţie 

în ajutorul procesului de instruire, formarea abilităţilor de informare şi de 

utilizare a tehnologiilor informaţionale: 

- 279 expoziţii de documente, inclusiv 15 expoziţii complexe desfăşurate în 

bibliotecă şi în afara ei: 

 Al tău geniu peste veacuri rămâne-va pe pământ (Mihai Eminescu 

–  162 de ani); 

 Creangă - vocea copilăriei eterne; Creangă – expresia 

monumentală a naturii umane (Ion Creangă – 175 de ani); 

 Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei; Scriitorul din 

Coliba Albastră a Copilăriei (Spiridon Vangheli – 80 de ani); 

 Cartea şi biblioteca – tezaure ale cunoaşterii; 

 Şi sunt dat cuvântului ca grâul pământului (în cadrul Festivalului 

Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”); 

 Aurelian Silvestru – semănătorul de cuvinte şi gânduri bune ş.a. 

- 206 reviste bibliografice de cărţi şi publicaţii periodice; 

- 35 reviste bibliografice de documente electronice şi site-uri web pentru 

copii; 
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- 96 lecţii de cultură a informaţiei în cadrul Programului Învaţă să te 

informezi; 

- training pentru beneficiarii copii Internet-ul: începeţi navigarea (formarea 

abilităţilor de informare în Internet); 

- servicii de referinţe bibliografice şi factologice, prestate de angajaţii 

serviciului Informare bibliografică şi documentară şi ai serviciilor 

Activitate cu publicul (inclusiv 371 cu un grad mediu şi sporit de 

dificultate). 

 

 

ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ, 

COORDONARE ŞI COOPERARE 

 

 În calitate de centru biblioteconomic naţional în domeniul lecturii publice 

a copiilor şi adolescenţilor, Biblioteca a realizat un şir de acţiuni în sprijinul 

bibliotecilor publice pentru copii şi şcolare din republică orientate spre: 

 perfecţionarea şi coordonarea serviciilor de bibliotecă pentru copii; 

 perfecţionarea cadrului de reglementare în domeniu; 

 intensificarea relaţiilor de colaborare între biblioteci şi alte instituţii 

preocupate de educarea copiilor; 

 diseminarea informaţiilor de specialitate, promovarea experienţei 

avansate, instruirea continuă a specialiştilor antrenaţi în activitatea cu 

beneficiarii copii; 

 realizarea unor studii privind lectura copiilor şi activitatea bibliotecilor 

pentru copii; 

 organizarea, la nivel naţional şi internaţional, a unor acţiuni de promovare 

a bibliotecii, lecturii şi cărţii pentru copii. 

 

Coordonare şi cooperare, colaborare profesională 

 

 Biblioteca a susţinut activitatea structurilor profesionale de nivel naţional, 

reprezentanţii Bibliotecii fiind implicaţi nemijlocit în activitatea Consiliului 

Biblioteconomic Naţional (Claudia Balaban), Biroului, Consiliului şi comisiilor 

Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova (Claudia Balaban, Lilia Tcaci, Eugenia 

Bejan, Lolita Caneev), Comitetului tehnic nr. 1 pentru standardizare în 

biblioteconomie, informare şi documentare (Lilia Tcaci), grupurilor de lucru în 

cadrul proiectului SIBIMOL  (Claudia Balaban, Eugenia Bejan, Alexei Tiosa), 

Clubului Bibliografilor BiblioArtis (Elena Cugut, Sabina Dodul), grupului de 

lucru pentru elaborarea Strategiei Culturii 2012-2020 (Eugenia Bejan) etc. 

 Pe parcursul anului 2012 colaboratorii Bibliotecii au contribuit la 

realizarea unor acţiuni iniţiate la nivel naţional (Ziua Bibliotecarului, 

Concursurile Naţionale Cel mai bun bibliotecar al anului 2011 şi Cele mai 

reuşite lucrări ale anului 2011 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei 
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informării, Congresul VII al ABRM, Conferinţa Directorilor Bibliotecilor 

Publice raionale/municipale/orăşeneşti CODIBIP ş.a.). 

Biblioteca a susţinut organizatoric activitatea Secţiei Naţionale a 

Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), implicându-se 

activ în realizarea unor acţiuni iniţiate de IBBY la nivel naţional, dintre care cea 

mai importantă este Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. 

 

Asistenţă de specialitate, comunicare şi dezvoltare profesională 

 

Angajaţii Bibliotecii au acordat asistenţă de specialitate bibliotecarilor din 

republică prin consultaţii, îndrumări şi recomandări practice în probleme ce ţin 

de modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru copii, 

organizarea acţiunilor de promovare a lecturii şi imaginii bibliotecilor în 

comunitate, realizarea unor proiecte, activităţi cultural–informaţionale, a 

întrunirilor profesionale în teritoriu. De asemenea, au oferit consultanţă şi 

îndrumare profesională în cadrul seminarelor naţionale şi raionale, conferinţelor, 

întrunirilor metodice ale bibliotecarilor din bibliotecile publice şi de învăţământ 

din republică. 

În 2012 Biblioteca a organizat un şir de întruniri profesionale cu 

participarea angajaţilor Bibliotecii, specialiştilor din bibliotecile publice şi de 

învăţământ din republică şi din alte ţări: 

 Simpozionul Marketingul serviciilor de bibliotecă pentru copii: strategii 

şi tehnici moderne (27 aprilie) 

Participanţii, bibliotecari din Republica Moldova şi România, au abordat 

diverse aspecte referitoare la aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor 

de marketing în activitatea bibliotecilor: componentele marketingului şi 

adaptarea lor la specificul activităţii de bibliotecă, cercetarea intereselor 

de lectură şi informare, modernizarea şi diversificarea serviciilor de 

bibliotecă pentru copii, redimensionarea lor în consens cu nevoile, 

preferinţele, aşteptările, exigenţele tinerilor utilizatori, atragerea unor noi 

segmente de utilizatori, practici de promovare a serviciilor şi produselor 

de bibliotecă. 

 Atelierul Cărţile ilustrate pentru copii: utilizare şi creare (29 octombrie – 

1 noiembrie) 

Atelierul a fost organizat cu sprijinul Institutului Suedez din Stockholm, 

Suedia şi a întrunit 15 participanţi – bibliotecari, învăţători şi educatori. 

Formatorii – scriitoarea şi ilustratoarea Anna Höglund şi scriitoarea Kajsa 

Gordan, au oferit participanţilor cunoştinţe şi abilităţi despre specificul 

cărţilor ilustrate, utilizarea lor în activităţile cu copiii, crearea împreună cu 

copiii a cărţilor ilustrate. 

 Masa rotundă Bibliotecarul pentru copii: competenţe şi abilităţi (14 

noiembrie) 

A fost organizată în cadrul programului dedicat aniversării a 20-a a 

Filialei de Carte Românească, cu participarea bibliotecarilor din biblioteci 

publice şi şcolare, reprezentanţilor Catedrei de biblioteconomie şi 
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asistenţă informaţională USM. În cadrul intervenţiilor şi discuţiilor care 

au urmat, participanţii şi-au expus ideile, opiniile despre specificul 

activităţii cu beneficiarii copii, rolul bibliotecarului în formarea şi 

menţinerea interesului pentru lectură, despre competenţele şi abilităţile 

necesare unui bibliotecar pentru a face faţă provocărilor şi exigenţelor pe 

care le impune schimbarea. 

Colaboratorii Bibliotecii au participat la diverse întruniri profesionale şi 

acţiuni de instruire organizate în republică: Anul bibliologic 2011 (BNRM, 6 

martie), Colloquium-ul Camera Naţională a Cărţii în contextul Societăţii 

Informaţiei şi  Cunoaşterii (13 septembrie), conferinţele, colocviile organizate în 

cadrul Programului aniversar al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” la 135 ani 

Inovare pentru viitor: regândire, redesign, revitalizare, reinventare, recâştigare 

(15–21 octombrie), Congresul al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica 

Moldova (28–29 noiembrie), Conferinţa CODIBIP Biblioteca publică 2013: 

oportunităţi de afirmare şi dezvoltare (17 decembrie), Cursurile Formarea 

formatorilor/IT organizate de Programul Novateca (Eugenia Bejan, 26 

noiembrie–6 decembrie) ş.a. 

Reprezentanţii Bibliotecii au participat cu comunicări la următoarele 

întruniri profesionale: 

- Conferinţele zonale – 2012 „Probleme şi tendinţe actuale în activitatea 

bibliotecilor publice”, Leova, Bălţi, Orhei, Ungheni, 16–30 mai (Eugenia 

Bejan „Probleme specifice activităţii cu cititorii copii”; Lilia Tcaci 

„Cultura informaţiei: prioritate a bibliotecilor în societatea 

cunoaşterii”); 

- Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a IV-a, DIB ULIM, 2 februarie 

(Lilia Tcaci „Cultura Informaţiei: strategii şi modalităţi de promovare”); 

- Cursurile de formare profesională de scurtă durată, Biblioteca Publică 

„Mihail Sadoveanu” Soroca, iunie 2012 (Eugenia Bejan „Activităţu şi 

servicii de bibliotecă pentru copii”); 

- Tabăra de instruire continuă „Biblioteca modernă”, ediţia a IV-a, 

Ungheni, 24–26 iulie (Eugenia Bejan „Componentele unei biblioteci 

atractive pentru copii”; Lolita Caneev „Programe de promovare a 

lecturii printre copii şi adolescenţi”); 

- Conferinţa directorilor bibliotecilor regionale pentru copii din Rusia, 

Moscova, 25–27 septembrie (Claudia Balaban, Eugenia Bejan „Formula 

succesului: bibliotecile pentru copii în societatea modernă”); 

- Conferinţa „Biblioteca în faţa  valului de resurse informaţionale”, 

Ungheni, 9 noiembrie (Lilia Tcaci „Cantitatea vs calitatea resurselor 

informaţionale: criterii de selecţie şi evaluare”); 

- Masa rotundă „Bibliotecarul pentru copii: competenţe şi abilităţi”, 

Chişinău, 14 noiembrie (Eugenia Bejan „Competenţe şi abilităţi ale 

bibliotecarului pentru copii”); 

- Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice raionale/municipale/ 

orăşeneşti CODIBIP Moldova „Biblioteca publică 2013: oportunităţi de 

afirmare şi dezvoltare”, Chişinău, 17 decembrie (Lilia Tcaci „Servicii şi 
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activităţi pentru copii în biblioteca publică: noi provocări şi 

oportunităţi”). 
 În contextul colaborării internaţionale vom menţiona participarea 

reprezentanţilor Bibliotecii la Congresul Mondial al Bibliotecarilor / Conferinţa 

a 78-a Generală IFLA Bibliotecile acum: inspiră, surprind, mobilizează, 

Helsinki, Finlanda, 11–17 august (Claudia Balaban), Congresul 33 Mondial al 

IBBY, Londra, Marea Britanie, 23–26 august (Claudia Balaban, Eugenia 

Bejan), Conferinţa directorilor bibliotecilor regionale pentru copii din Rusia, 

Moscova, 25–27 septembrie (Claudia Balaban, Eugenia Bejan). 

 

Publicaţii de specialitate 

 

Publicaţiile de specialitate elaborate de BNC „Ion Creangă” sunt adresate 

bibliotecarilor şi îndrumătorilor de lectură şi oferă un bogat material cu caracter 

metodic, bibliografic, contribuind la dezvoltarea profesională a specialiştilor 

implicaţi în prestarea serviciilor informaţional–bibliotecare pentru copii, la 

promovarea practicilor de succes, diseminarea informaţiei şi a experienţei 

avansate din ţară şi de peste hotare. 

În 2012 Biblioteca a editat: 

- Buletinul metodic–bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fascicula 21 

(include informaţii despre activitatea bibliotecilor pentru copii din ţară şi 

de peste hotare, comunicări prezentate în cadrul unor întruniri de 

specialitate desfăşurate pe parcursul anului 2012, materiale în sprijinul 

activităţii practice a bibliotecarilor); 

- Calendarul Aniversări culturale–2013 (este destinat bibliotecarilor, 

îndrumătorilor de lectură, profesorilor şi altor specialişti implicaţi în 

organizarea activităţilor informaţionale şi de animaţie culturală; oferă 

informaţii cu caracter metodic şi bibliografic utile în organizarea 

activităţilor consacrate unor date memorabile sau personalităţi jubiliare 

ale anului); 

- Publicaţia aniversară Academia Copilăriei – casa cu prieteni şi cărţi 

dedicată aniversării a 20-a de la fondarea Filialei de Carte Românească a 

BNC „Ion Creangă” şi BJ „Gh. Asachi” Iaşi. 

 

Studii şi sondaje 

Activitatea de cercetare include realizarea unor studii şi sondaje axate pe 

determinarea situaţiei în domeniul activităţii bibliotecare cu copiii în republică, 

impactul lecturii asupra formării intelectuale şi afective a copilului, analiza 

preferinţelor de lectură ale tinerilor beneficiari, calitatea şi eficienţa activităţilor 

cultural-informative organizate în Bibliotecă, activitatea personalului Bibliotecii. 

Pe parcursul anului 2012 s-a realizat studiul Activitatea bibliotecilor 

pentru copii din Republica Moldova în anul 2011 (în baza rapoartelor statistice 

şi textuale prezentate de bibliotecile publice din republică), topurile Cel mai bun 



 31 

bibliotecar al anului, Cel mai bun serviciu din bibliotecă, monitorizarea 

permanentă a cererii şi ofertei în serviciile activitate cu publicul, a gradului de 

satisfacere a necesităţilor de informare. Au fost realizate sondajele Topul celor 

mai citite cărţi şi Expert în lectură, rezultatele urmând să fie analizate şi 

comunicate. În cadrul studiului Bibliografia şcolară: elaborare şi implementare 

(2012–2013) a fost efectuată analiza componentei Literatură din curricula 

şcolară pentru clasele 5-9, 10-12 şi se va continua cu studierea gradului de 

acoperire informaţională a bibliografiei şcolare şi elaborarea unor recomandări  

privind conţinutul şi editarea bibliografiei şcolare în republică. 

 

Promovarea lecturii şi a cărţii pentru copii 

 

Pe parcursul anului de referinţă Biblioteca a organizat, la nivel naţional, 

următoarele activităţi de promovare a cărţii, de stimulare a lecturii şi creativităţii 

copiilor: 

 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret (26-29 aprilie 

2012), iniţiat de Secţia Naţională IBBY, a inclus mai multe activităţi 

organizate de Bibliotecă în colaborare cu alte instituţii şi organizaţii: 

Forumul Copiilor - laureaţilor Concursului Republican „Călătorie 

imaginară în lumea cărţilor”; medalionul consacrat lui Spiridon Vangheli 

Scriitorul din Coliba Albastră a Copilăriei; conferinţa video Moldova – 

Rusia Preferinţele de lectură ale adolescenţilor, organizată în colaborare 

cu Secţia Naţională IBBY, Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură din Chişinău 

şi Biblioteca de Stat pentru Copii a Rusiei; concursul Ştie cel care citeşte 

şi alte acţiuni menţionate anterior;  

 Campania Naţională de promovare a lecturii Copiii Moldovei citesc o 

carte, organizată de BNC „Ion Creangă” în colaborare cu scriitorii, 

editorii, bibliotecile publice din republică, în scopul atragerii copiilor la 

lectură, promovării celor mai valoroase cărţi pentru copii şi adolescenţi. 

Ediţia I-a a Campaniei, dedicată cărţii Fărâme de suflet de Aurelian 

Silvestru, s-a desfăşurat în perioada ianuarie–decembrie 2012, implicând 

participarea elevilor din clasele VI-X din întreaga republică. Conform 

rapoartelor din teritoriu, bibliotecile publice au organizat promovarea şi 

lectura cărţii recomandate, utilizând diverse forme de activitate, inclusiv 

întâlniri cu autorul, lecturi publice, conferinţe, dezbateri, acţiuni 

teatralizate, concursuri de eseuri şi desene inspirate din lectura cărţii ş.a. 

Campania a finalizat cu o conferinţă de totalizare, la care au fost delegaţi 

cei mai activi participanţi din republică – elevi, bibliotecari, cadre 

didactice, părinţi, care au primit diplome şi cadouri din partea 

organizatorilor şi autorului. 

 Concursul literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXII-a, a avut ca 

temă viaţa şi activitatea scriitorului Spiridon Vangheli. La concurs au 

participat elevi din clasele III-V. Etapa republicană a întrunit 70 de copii 

învingători în etapa raională/municipală, iar 10 cei mai buni s-au întâlnit 



 32 

în finală cu semenii lor din judeţul Neamţ, România. Copiii au avut 

bucuria de a se întâlni şi dialoga cu maestrul Spiridon Vangheli şi de a-i 

demonstra cât de mult au îndrăgit şi cunosc opera şi personajele sale. Pe 

lângă faptul că au primit premii şi menţiuni, toţi participanţii au beneficiat 

şi de o excursie la Casa-muzeu „A. Donici” şi la complexul arheologic şi 

muzeistic Orheiul Vechi. 

 Concursul republican Călătorie imaginară în lumea cărţilor, organizat în 

colaborare cu Baştina Radog S.R.L., revista „a”Mic”, Fondul Copiilor din 

Moldova şi săptămânalul „Florile dalbe”, a avut ca scop stimularea 

lecturii şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor, prin realizarea 

unor jocuri literare. Concursul a întrunit 84 de participanţi din raioanele 

Anenii Noi, Cantemir, Căuşeni, Criuleni, Donduşeni, Drochia, Dubăsari, 

Făleşti, Floreşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Sângerei, Ştefan-Vodă, 

Taraclia, Teleneşti, Ungheni şi municipiul Chişinău. Festivitatea de 

premiere a avut loc în cadrul Forumului laureaţilor concursului la Salonul 

Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret (28 aprilie). 

 Concursul pentru titlul Cititor-model, ediţia a VII-a (29 mai), concursurile 

Ştie cel care citeşte desfăşurate în cadrul Salonului Internaţional de Carte 

pentru Copii şi Tineret (aprilie) şi Târgului de Carte 2012 de la Moldexpo 

(septembrie), concursul–maraton Vorbesc corect, gândesc corect 

organizat de Ziua Limbii Române, urmăresc scopul de a-i încuraja pe 

tineri să citească şi să fie utilizatori activi ai bibliotecilor. 

 Almanahul literar La Creangă, emisiunea radiofonică Carte dragă, 

luminezi ca un soare în amiezi la Radio Moldova, suplimentul literar al 

revistei „a”Mic” contribuie la promovarea lecturii şi literaturii pentru 

copii, a activităţilor de succes realizate de Bibliotecă şi partenerii săi, 

susţinerea creativităţii copiilor. 

 

 

AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE 

 

În 2012 serviciul Automatizare şi informatizare şi celelalte compartimente 

ale instituţiei au avut ca sarcină importantă să asigure funcţionalitatea 

echipamentelor şi programelor existente în prezent şi să optimizeze utilizarea 

acestora în activitatea curentă a Bibliotecii. Scopul principal a fost de a susţine 

implementarea unor servicii noi pentru beneficiari, bazate pe tehnologiile 

informaţionale, ridicarea nivelului de cunoştinţe ale personalului Bibliotecii în 

utilizarea tehnologiilor informaţionale şi formării culturii informaţiei la 

utilizatori. 

În scopul realizării acestor obiective s-au întreprins diverse acţiuni.  

 

Utilizarea sistemului automatizat integrat de bibliotecă 

 

Biblioteca a exploatat şi în anul 2012 sistemul automatizat integrat de 

bibliotecă TINLIB achiziţionat în 1996, care este depăşit de timp, nu mai face 
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faţă mărimii colecţiilor Bibliotecii, este depăşit cât priveşte comoditatea în 

crearea înregistrărilor pentru diferite tipuri de documente, generează tot mai 

multe erori, nu are integrate standardele mai noi atât în domeniul bibliografic cât 

şi în cel al tehnologiilor informaţionale, fapt care împiedică integrarea 

catalogului bibliotecii în SIBIMOL. 

Problema migrării spre un suport informatic care ar permite plasarea 

catalogului electronic al bibliotecii pe web şi oferirea beneficiarilor a unui 

OPAC cu interfaţă modernă depinde de capacitatea financiară a instituţiei, care 

nu poate satisface această necesitate în prezent. 

S-au realizat mai multe lucrări de redactare şi corectare a bazelor de date, 

constituite în sistemul TINLIB, precum şi completarea catalogului în 

retrospectivă. 

Beneficiarii Bibliotecii au utilizat OPAC-ul la 6 staţii din Sala 

Multimedia, la 1 staţie în sala de lectură pentru copii de 11-16 ani şi la 2 staţii în 

filiale. 

 

Dezvoltarea componentei echipament şi soft a reţelei locale 

 

În anul 2012, din lipsă de surse financiare, sistemul de echipamente al 

reţelei locale nu a fost completat cu computere noi. 

În total Biblioteca dispune de 34 computere (26 pentru personal şi 8 

pentru beneficiari), 10 printere alb-negru (3 pentru beneficiari), 3 printere color, 

1 scaner, 4 laminatoare, 1 cameră digitală video, 1 aparat foto digital, 1 proiector 

digital, 1 ecran tripod. 

Biblioteca a fost conectată la Internet pe tot parcursul anului. Toate 

computerele au fost conectate la Internet (inclusiv cele pentru beneficiari). 

Condiţiile de asigurare a accesului la Internet în Bibliotecă în anul 2012 

au fost optimizate: 1) viteză de acces la sursele din Internet de 50/50 Mbps 2) 

viteză de acces la sursele din Intranet 100/100 Mbps 3) trafic lunar la sediul 

central 250Gb şi câte 40 Gb la filiale. Serviciile Internet au fost asigurate de 

S.C. „STARNET” S.R.L. 

S-a utilizat soft-ul de contabilitate Universal-Accounting SL-buget şi s-a 

asigurat accesul la baza de date legislative Lobby. 

 

Surse electronice şi servicii bazate pe tehnologii informaţionale noi pentru 

beneficiari 

 

Dezvoltarea site-ului web al Bibliotecii (www.bncreanga.md) şi plasarea 

pe acesta a celor mai importante informaţii despre activitatea instituţiei, a 

publicaţiilor elaborate de instituţie, dezvoltarea în continuare a blog-ului 

bibliotecii (http://bibcreanga.blog.com) pentru a informa beneficiarii despre 

noile achiziţii, despre activităţile organizate, despre scriitori şi cărţi pentru copii 

au constituit unele din obiectivele anului 2012. Serviciul de specialitate a 

contribuit la promovarea imaginilor foto şi video de prezentare a bibliotecii pe 

site-urile publice YouTube, Slideshare, pe Facebook şi altele. 

http://www.bncreanga.md/
http://bibcreanga.blog.com/
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În anul 2012 s-au oferit utilizatorilor Bibliotecii 9139 servicii bazate pe 

tehnologii informaţionale, inclusiv: utilizarea Internet-ului (1632); redactarea de 

texte în programul Word (1722); utilizarea altor programe de computer (5448); 

tipărirea documentelor la imprimantă (337). 

 

 

PERSONALUL BIBLIOTECII 

 

Personalul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” în anul 2012 

a constituit 75 angajaţi în total, dintre care bibliotecari - 51 angajaţi. Dintre 

bibliotecari au studii superioare în următoarele domenii: 

- biblioteconomie - 19 

- jurnalism, filologie, limbi străine - 21 

- psihologie şi sociologie - 2 

- informatică - 3, 

- specialişti în alte domenii – 9. 

Problema principală a Bibliotecii în continuare rămâne a fi fluctuaţia 

sporită a personalului motivată prin remunerarea insuficientă. Pe parcursul 

anului 2012 s-au concediat 9 persoane, dintre care 5 au invocat motivul 

menţionat. 

În Bibliotecă activează 3 studenţi şi 6 masteranzi. Dintre masteranzi 4 îşi 

fac studiile la Catedra de biblioteconomie şi asistenţă informaţională a Facultăţii 

de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării USM. 

Cu toate acestea problema legată de faptul că tot mai puţini noi angajaţi au 

studii în domeniu rămâne a fi una importantă. Formarea la aceşti angajaţi, 

precum şi actualizarea la angajaţii cu studii de specialitate a competenţelor şi 

abilităţilor profesionale se realizează prin următoarele acţiuni: 

- instruirea şi autoinstruirea la locul de muncă prin mentorat şi în cadrul 

Şcolii de perfecţionare profesională a angajaţilor Bibliotecii; 

- participarea la întruniri profesionale de nivel local, naţional şi 

internaţional; 

- participarea la cursuri de instruire continuă. 

În programul Şcolii de perfecţionare profesională a angajaţilor Bibliotecii 

au fost abordate subiecte de actualitate, printre care utilizarea Internet-ului, 

instrumentele Web 2.0 în activitatea bibliotecii, utilizarea programului Power 

Point, utilizarea modulelor Catalogare şi OPAC din programul TINLIB.   

Informaţia despre participarea angajaţilor Bibliotecii la întruniri 

profesionale şi la cursuri de instruire continuă este reflectată în compartimentul 

Activitatea biblioteconomică, coordonare şi cooperare. 

In 2012, au avut grad de calificare 27 biblotecari, dintre care 7 – grad 

superior, 15 - gradul I,  5 - gradul II. 

Către Ziua Bibliotecarului pentru muncă prodigioasă au fost premiaţi şi 

menţionaţi cu diplome din partea Consiliului administrativ al Bibliotecii mai 

mulţi colaboratori. Claudia Balaban, Lilia Tcaci şi Claudia Gurschi au fost 

menţionate cu Diploma Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Eugenia 
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Bejan, Lolita Caneev şi Eugenia Mocrinschi – Diploma Ministerului Educaţiei 

al Republicii Moldova, Zinaida Ursu a fost desemnata de către ABRM ca Cel 

mai bun bibliotecar al anului 2011. 

Diplome ABRM au fost decernate Ninei Crasnopolschi, Mariei Harea, 

Nataliei Soloha şi Sabinei Dodul. 

 

 

 

 

Claudia Balaban 

Director general 
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ANEXE 
 

Tabel 1. Structura colecţiilor după tipuri de documente 2010 – 2012 

 

(u. m.) 2010 % 2011 % 2012 % 

Cărţi  205697 83.9 205173 83,8 206774 83,7 

Publicaţii seriale 27820 11,3 27863 11,4 28107 11,4 

Documente audiovizuale 6910 2,8 6910 2,8 6912 2,8 

Documente electronice 894 0,4 1045 0,4 1068 0,4 

Documente grafice 292 0,1 293 0,1 604 0,2 

Alte tipuri de documente 3604 1,5 3677 1,5 3652 1,5 

Total 245217 100,00 244961 100,00 247117 100,00 

 

 
Tabel 2. Structura colecţiilor după limbi 2010 – 2012  

 

(u. m.) 2010 % 2011 % 2012 % 

limba de stat 126198 

 

51,5 127848 52,2 131461 53,2 

limbi ale minorităţilor 

naţionale 

103054 42,0 100590 41,1 98499 39,9 

limbi străine 15965 6,5 16523 6,7 17157 6,9 

Total 245217 100,00 244961 100,00 247117 100,00 

 

 

Tabel 3. Structura colecţiilor după domenii 2010 – 2012  

 

(u. m.) 2010 % 2011 % 2012 % 

Filozofie. Religie. Ştiinţe 

sociale. Istorie 

18838 7,7 19128 7,8 18843 7,6 

Matematică. Ştiinţe 

naturale. Ştiinţe aplicate. 

Geografie 

10502 4,3 9964 4,1 9423 3,8 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

160676 65,5 160265 65,4 163048 66,0 

Generalităţi. Artă. Sport 55201 22.5 55604 22,7 55803 22,6 

Total 245217 100,00 244961 100,00 247117 100,00 

 

 

 

Tabel 4. Structura intrărilor după tipuri de documente 2010 – 2012  

 

(u. m.) 2010 % 2011 % 2012 % 

Cărţi 3340 86,5 4497 90,5 5440 89,8 

Publicaţii seriale 387 10,0 245 4,9 244 4,0 

Documente audiovizuale     2 0,03 

Documente electronice 84 2,2 151 3,0 23 0,4 

Documente grafice 17 0,4 1 0,1 311 5,1 

Alte tipuri de documente 34 0,9 73 1,5 41 0,7 

Total 3862 100,00 4967 100,00 6061 100,00 
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Tabel 5. Structura intrărilor după limbi 2010 – 2012  

 

(u. m.) 2010 % 2011 % 2012 % 

limba de stat 2822 73,1 

 

4017 80,9 4778 78,8 

limbi ale minorităţilor 

naţionale 

729 18,9 345 6,9 533 8,8 

limbi străine 311 8,0 

 

605 12,2 750 12,4 

Total 3862 100,00 4967 100,00 6061 100,00 

 

 

Tabel 6. Structura intrărilor după domenii 2010 – 2012  

 

(u. m.) 2010 % 2011 % 2012 % 

Filozofie. Religie. Ştiinţe 

sociale. Istorie 

701 18,2 824 16,6 872 14,4 

Matematică. Ştiinţe naturale. 

Ştiinţe aplicate. Geografie 

279 7,2 336 6,8 328 5,4 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

2245 58,1 3019 60,8 4181 69,0 

Generalităţi. Artă. Sport 637 16,5 

 

788 15,8 680 11,2 

Total 3862 100,00 4967 100,00 6061 100,00 

 

 
Tabel 7. Structura casărilor după tipuri de documente 2010 – 2012 

 

(u. m.) 2010 % 2011 % 2012 % 

Cărţi 8331 99,4 5021 96,1 3839 98,3 

Publicaţii seriale   202 3,9   

Documente audiovizuale       

Documente electronice 3 0,03     

Documente grafice       

Alte tipuri de documente 45 0,5   66 1,7 

Total 8379 100,00 5223 100,00 3905 100,00 

 

 

Tabel 8. Structura casărilor după limbi 2010 – 2012  

 

(u. m.) 2010 % 2011 % 2012 % 

limba de stat 1700 

 

20,3 2367 45,3 1165 29,8 

limbi ale minorităţilor 

naţionale 

6614 78,9 2809 53,8 2624 67,2 

limbi străine 65 

 

0,8 47 0,9 116 3,0 

Total 8379 100,00 5223 100,00 3905 100,00 
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Tabel 9. Structura casărilor după domenii 2010 – 2012  

 

(u. m.) 2010 % 2011 % 2012 % 

Filozofie. Religie. Ştiinţe 

sociale. Istorie 

419 5,0 534 10,2 1157 29,6 

Matematică. Ştiinţe 

naturale. Ştiinţe aplicate. 

Geografie 

805 9,6 874 16,7 869 22,3 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

6834 81,6 3430 65,7 1398 35,8 

Generalităţi. Artă. Sport 321 3,8 

 

385 7,4 481 12,3 

Total 8379 100,00 5223 100,00 3905 100,00 

 

Tabel 10. Măsurători ai eficacităţii programaţi şi realizaţi  

 
 

Serviciile  

Bibliotecii 

(Activitate cu 

publicul) 

Utilizatori activi Împrumut de 

documente 

Vizite 

programat realizat programat realizat programat realizat 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi de 

7-10 ani 

2100 2172 71400 79802 21000 24742 

Activitate cu copii de 

11-16 ani 

3300 3310 112200 113904 33000 35299 

Carte străină 1500 1812 51000 64032 16000 22809 

Mediatecă 1300 1601 29200 48813 14000 17982 

Filiala 1 1500 1596 51000 58298 15000 16929 

Filiala 2 2100 2107 71400 75333 21000 24998 

Depozit central 80 62 5500 3568 2200 1012 

Total Bibliotecă  11880 12660 391700 443750 121200 143771 

 

 
Tabel 11. Indicatori de performanţă per zi  

 
 

Serviciile  

Bibliotecii 

(Activitate cu 

publicul) 

Utilizatori 

activi 

Împrumut 

de 

documente 

Împrumut 

per zi 

Vizite Vizite 

per zi 

Număr de 

locuri în 

sala de 

lectură  Inclusiv 

noi 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi 

de 7-10 ani 

2172 656 79802 276,1 24742 85,6 32 

Activitate cu copii de 

11-16 ani 

3310 1303 113904 394,1 35299 122,1 22 

Carte străină 1812 1039 64032 221,5 22809 78,9 10 

Mediatecă 1601 576 48813 169,0 17982 62,2 26 

Filiala 1 1596 408 58298 201,7 16929 58,6 20 

Filiala 2 2107 774 75333 260,7 24998 86,5 30 

Depozit central 62 15 3568 12,3 1012 3,5 - 

Total Bibliotecă  12660 4771 443750 1535,5 143771 497,5 140 

                                                                               * 289 zile lucrătoare 
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Tabel 12. Volumul de lucru pentru un bibliotecar din serviciile Activitate cu publicul 

 

Serviciile Activitate cu 

publicul 

Număr 

de 

bibliote

-cari 

Sarcina la un bibliotecar 

Utilizatori 

activi 

Împrumut de 

documente 

Vizite 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Activitate cu copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 ani 

4 546,7 543,0 20233,5 19950,5 6309,2 6185,5 

Activitate cu copii de 11-16 

ani 

6 561,8 551,7 20828,7 18984,0 5803,0 5883,2 

Carte străină 3 508,7 604,0 1871,0 21344,0 5077,7 7603,0 

Mediatecă 5 316,8 320,2 8987,6 9762,6 3260,2 3596,4 

Filiala 1 3 558,3 532,0 25445,0 19432,7 8426,0 5643,0 

Filiala 2 4 531,2 526,7 18638,2 18833,2 5890,5 6249,5 

Total Bibliotecă 25 501,2 506,4 17332,3 17750,0 5659,5 5750,8 

 
Tabel 13. Structura utilizatorilor după ocupaţie  

 
 Preşc

7-10 

ani 

11-16 

ani 

Carte 

străină 

Medi-

atecă 

Filiala 

1 

Filiala 

2 

Depozit Total 

Preşcolari 585 - 385 196 186 41 - 1393 

Cl. I-IV 1402 693 1075 646 826 1359 - 6001 

Cl. V-VI 123 1047 182 301 165 327 - 2145 

Cl. VII-IX 15 1136 61 327 192 185 - 1916 

Adulţi 47 434 109 131 227 195 62 1205 

Inclusiv: 

educatori 

6 - - 4 7 3 - 20 

profesori 10 16 15 8 9 6 - 64 

studenţi 4 42 41 22 36 15 - 160 

elevi cl. X-XII - 327 23 55 124 152 - 681 

îndrumători  

de lectură 

27 49 30 49 51 19 62 280 

Total utilizatori 

activi 

2172 3310 1812 1601 1596 2107 62 12660 

Inclusiv copii cu 

deficienţe 

59 3 30 37 9 - - 138 

 

Tabel 14. Structura împrumutului după categorii de documente şi după limbi  

 

Serviciile 

Bibliotecii 

Împru-

mut 

total 

Inclusiv Inclusiv 

 

Cărţi, 

broşuri 

 

Publ. 

seriale 

 

Doc. 

AV 

 

Doc. 

electr. 

 

În lb. 

rom. 

 

În lb. 

străine 

 

În lb. 

minorit 

Activitate cu 

copii de vârstă 

preşcolară şi de 

7-10 ani 

79802 77182 2620 - - 62338 2310 15154 

Activitate cu 

copii de 11-16 

ani 

113904 99326 14578 - - 96111 - 17793 

Carte străină 64032 33403 29779 850 - 3261 46274 14497 

Mediatecă 48813 3760 - 23651 21402 24898 6003 17912 

Filiala 1 58298 56600 1698 - - 36223 1158 20917 
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Filiala 2 75333 64903 1438 4808 4184 72603 2481 249 

Depozit central 3568 3299 269 - - 2967 43 558 

Total Bibliotecă 443750 338473 50382 29309 25586 298401 58269 87080 

 

Tabel 15. Structura împrumutului după domenii  

 

Serviciile 

Bibliotecii 

Împru-

mut total 

1-3 5-6 0,7 8 820/896 

Activitate cu copii 

de vârstă preşco-

lară şi de 7-10 ani 

79802 15271 12316 9441 42774 33648 

Activitate cu copii 

de 11-16 ani 

113904 15953 12369 24096 61486 51505 

Carte străină 64032 12225 10116 9457 32234 22047 

Mediatecă 48813 5035 5448 23392 14938 10505 

Filiala 1 58298 4687 4121 7581 41909 35242 

Filiala 2 75333 6077 5691 7936 55629 47854 

Depozit central 3568 443 167 370 2588 2366 

Total Bibliotecă 443750 59691 50228 82273 251558 203167 

 

Tabel 16. Indicatori de performanţă realizaţi* 

 
 Preşc.

, 7-10 

ani  

11-16 

ani  

Carte 

străină 

Media- 

tecă  

Fil. 1  Fil. 2 Total 

Bibliot. 

2012 

Total 

Bibliot. 

2011 

Total 

Bibliot. 

2010 

Indice de lectură 36,7 34,4 35,3 30,5 36,5 35,8 35,0 37,2 33,2 

Indice de frecvenţă 11,4 10,7 12,6 11,2 10,6 11,8 11,3 11,3 10,4 

Nr. vizite per 

loc sală de 

lectură 

an 773,2 1604,5 2281,0 691,6 840,4 833,2 1026,9 1010,6 966,0 

 zi 2,7 5,6 7,9 2,4 2,9 2,9 3,6 3,5 3,4 

Indice de dotare cu 

carte /utilizator activ 

11,7 11,8 5,2 5,0 19,0 11,4 19,5 19,9 18,8 

Indice de dotare cu 

carte intrată în stoc 

/utilizator activ 

0,2 0,2 0,4 0,05 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 

Indice de 1-3 7,9 3,2 12,0 13,0 1,8 1,9 3,1 2,3 2,8 

circulaţie 5-6 6,9 2,4 8,7 21,0 1,8 4,8 5,3 2,8 4,5 

a stocului de  0, 7 8,0 7,2 7,9 6,4 5,0 5,3 1,5 4,1 1,6 

Carte pe 

domenii 

8 2,1 2,4 5,1 4,0 1,7 3,0 1,5 1,7 2,8 
incl. 

820/ 

896 

 

1,7 

 

2,0 

 

6,6 

 

3,4 

 

1,5 

 

3,0 
 

- 

 

1,7 

 

0,7 

Indice de  1-3 7,0 4,8 6,7 3,1 2,9 2,9 4,7 5,0 3,9 

lectură 5-6 5,7 3,7 5,6 3,4 2,6 2,7 4,0 4,4 3,7 

pe domenii 0, 7 4,3 7,3 5,2 14,6 4,7 3,8 6,5 7,2 7,0 

 8 19,7 18,6 17,8 9,3 26,2 26,4 19,9 20,5 18,4 
incl. 

820/ 

896 

 

15,5 

 

15,6 

 

12,2 

 

6,6 

 

22,0 

 

22,7 
 

- 

 

16,0 

 

14,4 

Ponderea 

fiecărei 

1-3 19,1 14,0 19,1 10,3 8,0 8,1 13,5 13,5 12,1 

categorii de  5-6 15,4 10,9 15,8 11,2 7,0 7,6 11,3 12,0 10,9 

publicaţii 0, 7 11,8 21,2 14,8 47,9 13,0 10,5 18,5 19,4 21,0 

consultate 8 53,6 54,0 50,3 30,6 71,9 73,8 56,7 5,0 55,1 

 820/ 

896 

 

42,2 

 

45,2 

 

34,4 

 

21,5 

 

60,4 

 

63,5 
 

- 

 

43,0 

 

43,6 
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* Pentru calcularea indicatorilor în legătură cu utilizatorii s-a luat la bază numărul utilizatorilor activi. 

 

Tabel 17. Evoluţia măsurătorilor eficacităţii principali în perioada 2009-2012 

 

 2009 2010 2011 2011 

Utilizatori activi 

Nr. de utilizatori 12718 13054 12529 12660 

% creşterii + 11,2 + 2,6 - 4,0 + 0,1 

Împrumut de documente 

Nr. de împrumuturi 403377 433308 465682 443750 

% creşterii + 0,1 + 7,4 + 7,5 - 4,7 

Vizite 

Nr. de vizite 129652 135240 141488 143771 

% creşterii + 7,0 + 4,3 + 4,6 + 1,6 

 

 

Tabel 18. Dinamica numărului de utilizatori activi după categorii în perioada 2009-2012 

 

 2009 2010 2011 2012 

Copii  

Inclusiv: 

10191 11596 11332 11455 

Preşcolari 1220 765 1180 1393 

Elevi cl. I-IV 4288 5462 5108 6001 

Elevi cl. V-VI 2420 2418 2516 2145 

Elevi cl. VII-IX 2263 2951 2528 1916 

Adulţi 

Inclusiv: 

2527 1458 1197 1205 

Educatori 83 96 63 20 

Profesori 202 114 81 64 

Studenţi  452 179 178 160 

           Elevi cl. X-XII 1521 860 654 681 

Îndrumători de lectură 269 209 221 280 

Total 12718 13054 12529 12660 

 

 

Tabel 19. Dinamica împrumutului de documente în perioada 2009-2012 

 

Serviciile 

Bibliotecii 

2009 % 

schim-

bări 

2010 % 

schim-

bări 

2011 % 

schim-

bări 

2011 % 

schim- 

bări 

Serviciul Activitate cu 

copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 

ani 

63468 + 18,9 76958 + 21,2 80934 + 5,1 79802 -1,4 

Serviciul Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

117983 + 5,3 114347 - 3,0 124972 + 9,3 113904 - 8

,

8 

Serviciul Carte străină 49051 - 6,0 51497 + 5,0 59154 + 14,9 64032 + 8,2 

Serviciul Mediatecă 32379 - 5,4 40034 + 23,6 44938 + 12,2 48813 + 8,6 

Filiala 1 68329 + 9,6 72632 + 6,3 76335 + 5,0 58298 - 23,6 

Filiala 2 80344 + 5,7 74553 - 7,2 75650 + 1,5 75333 - 0,4 

Serviciul Depozit 

central 

4664 + 15,1 3287 - 29,5 3699 + 12,5 3568 - 3,5 

Total 416218 + 3,0 433308 + 4,1 465682 +7,5 443750 - 4,7 
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Tabel 20. Dinamica vizitelor în perioada 2009-2012 

 

Serviciile 2009 % 

creşte-

rii 

2010 % 

creşte-

rii 

2011 % 

creşte- 

rii 

2012 % 

creşte-

rii 

Serviciul Activitate cu 

copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 

ani 

19233 + 19,4 23850 + 24,0 25237 + 5,8 24742 - 1,9 

Serviciul Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

33912 + 5,6 33395 - 1,5 34818 + 4,3 35299 + 1,4 

Serviciul Carte străină 15284 + 6,5 15161 - 0,8 15223 + 0,4 22809 + 49,8 

Serviciul Mediatecă 13591 - 11,5 16880 + 24,2 16301 - 3,4 17982 + 10,3 

Filiala 1 23415 + 14,5 21302 - 9,0 25278 + 18,7 16929 - 33,0 

Filiala 2 22825 + 2,2 23542 + 3,1 23562 + 0,8 24998 + 6,1 

Serviciul Depozit 

central 

1392 + 8,9 1110 - 20,2 1069 -3,7 1012 - 5,3 

Total 129652 + 7,0 135240 + 4,3 141488 +4,6 143771 + 1,6 
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Tabel 21. Activităţi cultural-educative şi informaţionale realizate 

 

  Preşcol.,  

7-10 ani 

11-16 ani Carte 

străină 

Media- 

Tecă 

Filiala 1 Filiala 2 Total 

Nr. Forme de activitate 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
e
a

li
za

t 

1 Excursii  20 39 18 48 5 10 15 23 4 4 12 15 74 139 

2 Zile ale uşilor 

deschise 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 10 9 

3 Expoziţii complexe   9 9        6 9 15 

4 Expoziţii de 

documente 

47 51 44 77 21 21 18 19 44 50 45 46 219 264 

5 Reviste bibliografice 13 10 43 123 3 3  10 13 21 22 23 94 190 

6 Reviste ale presei   10 5 11 11       21 16 

7 Reviste bibliografice 

a site-urilor web, a 

CD-urilor 

      12 35     12 35 

8 Lansări de carte 5 13 6 9    7  4 2 9 13 42 

9 Discuţii asupra cărţii  1  3 8 7  2 5 4 5 2 18 19 

10 Lecturi comentate 39 19  2   20 27 2 6 12 13 63 67 

11 Lecturi publice   40 33   10      50 33 

12 Călătorii literare     1 1 1 1 1 4   3 6 

13 Ore de poveste 27 27  5 5  21 14 2 3   55 49 

14 Ore de poezie  3 4 13    3 3 3   7 22 

15 Ore literar-muzicale   1 2 1 1 1 3  2 2 3 5 11 

16 Ore de umor    4          4 

17 Lecţii de ecologie       2 2 3 2   5 4 

18 Lecţii de cultură 

informaţională 

„Învaţă să te 

informezi” 

21 11 32 38 22 2 7 9 23 19 23 17 128 96 

19 Audieri, vizionări 3 31  1 1 1 41 50 3 4   48 87 

20 Matinee literare    3   3 6 2 2   5 11 

21 Serate muzical-

teatralizate 

  1 1   1 2 1 2   3 5 

22 Şezători literare   3 1   3 4     6 5 

23 Înscenări  1            1 

24 Joc interactiv        1      1 

25 Medalioane literare, 

muzicale 

  10 16 1 1 8 16   3 3 22 36 

26 Salon literar   1 1   1 1     2 2 

27 Convorbiri tematice 

în grup 

65 34 19 121 1 1 5 34 8 7 4 12 102 209 

28 Concursuri şi 

victorine 

4 8 5 6 2 2 6 10 2 2 6 3 25 31 

29 Concursuri de eseuri            2  2 

30 Concursuri de 

desene 

2 5       5 4 3 3 10 12 

31 Întâlniri cu 

personalităţi 

5 11  4    3 5 3   10 21 

32 Dezbateri    2 3 3 2 1 3     6 8 

33 Ringuri intelectuale   5 1   4 1     9 2 

34 Mese rotunde   2 1   1  2 1 1 1 6 3 

35 Colocviu        1    1  2 

36 Brainstorming     2 2    1   2 3 

37 Lecţii de limbi 

străine 

    52 30 6 13     58 43 

38 Ziua informaţiei   1 1         1 1 

39 Training       1 1     1 1 

40 Salonul literar-

artistic „La 

Creangă” 

          12 13 12 13 
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41 Cenaclul “Conştiinţa 

Naţională” 

          13 13 13 13 

42 Cenaclul „Dialogul 

generaţiilor” 

          4 1 4 1 

43 Salonul Muzical           9 8 9 8 

44 Ciclul „Aniversarea 

cărţii” 

          4 4 4 4 

45 Ciclul „Maeştrii 

basarabeni din 

secolul XX” 

          7 7 7 7 

46 Ciclul „Codul 

bunelor maniere” 

          9 19 9 19 

47 Clubul tinerilor 

traducători 

    8 2       8 2 

48 Clubul „Yin şi 

Yang” 

    18 20       18 20 

49 Clubul “Deceluş” 9 9           9 9 

50 Club „Vseznaika” 9 9           9 9 

51 Cinemateca Picilor 7 10           7 10 

52 Clubul „Generaţia 

Next” 

        9 7   9 7 

53 Clubul  

„MeşteRICH” 

      24 29     24 29 

54 Salonul Internaţional 

de Carte pentru 

Copii şi Tineret 

            1 1 

55 Conferinţa video 

Moldova-Rusia 

„Preferinţele de 

lectură ale 

adolescenţilor” 

             1 

56 Acţiunea „O floare 

pentru pace” 

       1      1 

57 Concursul 

republican „La 

izvoarele 

înţelepciunii” 

            1 1 

58 Concursul 

republican 

„Călătorie imaginară 

în lumea cărţilor” 

            1 1 

59 Concursul „Cititor-

model” 

            1 1 

 TOTAL 277 300 257 532 166 118 213 332 141 158 200 220 1249 1664 
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Tabel 22. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE 

 

 

Termen 

realizare 

Temă Activităţi Realizatori 

IANUARIE    

 Crăciunul –prilej de bucurie 

şi reculegere sufletească 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 O carte nouă, o rază de 

lumină 

Revistă bibliografică Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Micky salvează pe Moş 

Crăciun 

Дед Мороз и Серый волк 

Insula misterioasă 

Vizionare de film Biblioteca Picilor 

 “Iarna, “Vine Moş Crăciun” Revistă bibliografică 

a CD-urilor 

Serviciul Mediatecă 

 Irina Nechit – 50 ani de la 

naştere 

  

 O poetă inspirată de timpul 

alertat: Irina Nechit 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 J. R. Tolkien – 120 ani de la 

naştere 
  

 John Ronald Tolkien – 120 

ani de la naştere 
Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 John Ronald Tolkien „The 

Hobbit” 
Convorbire Serviciul Carte 

străină 

 John Ronald Tolkien „The 

Hobbit” 
Vizionare de film 

comentată 

Serviciul Mediatecă 

 Ionel Teodoreanu – 115 ani 

de la naştere 

  

 Autentica memorie a 

copilăriei 

Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

 Ionel Teodoreanu  –„ poetul 

adolescenţei” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 

 Lumea copilăriei lui Ionel 

Teodoreanu 

Revistă bibliografică Filiala nr. 2 

 Кейт ДиКамило „Спасибо, 

Уинн-Дикси” 

Оскар Уайльд „Мальчик-

звезда” 

Oră de lectură Serviciul Mediatecă 
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 Petru Zadnipru – 85 ani de la 

naştere 

  

 Aş vrea la oameni totul să 

mă-mpart ... 

 

Revistă bibliografică 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 

 

Ziua lui Mihai Eminescu 

(162 ani de la naştere) 

Ciclu de activităţi  

 Cu penetul ca sideful 

 

 

Mihai Eminescu „Краса 

мира” 

 

 

Mihai Eminescu „Făt-

Frumos din lacrimă” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца” 

Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Dialog imaginar cu Mihai 

Eminescu 

Concurs de scrisori Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Eminescu – neîntrecut 

arhitect al graiului  

Eminescu – floare de crin 

Лучафэр румынской поэзии 

Mihai Eminescu – tinereţea 

şi entuziasmul acestui veac 

Expoziţie 

 

Oră literar-muzicală 

Revistă bibliografică 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Domnul cel din nemurirea 

noastră - EMINESCU 

În cultura lumii locuim 

eminescian 

Expoziţie 

 

Medalion literar 

Vizionare de film  

Serviciul Carte 

străină 

 Cu neamu-ntreg, cu 

Eminescu 

Locuri eminesciene 

 

 

Счастье знать Эминеску 

Mihai Eminescu în 

documente audio-video 

Mihai Eminescu în 

documente electronice 

Сказки Михая Эминеску 

Великий румынский поэт 

Михай Эминеску 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Oră literar-muzicală 

Revistă bibliografică 

 

Revistă bibliografică 

Oră de lectură 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 Eminescu - omul deplin al 

culturii româneşti  

Expoziţie 

 

Filiala nr. 1 
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Dor de Eminescu Serată muzical-

teatralizată 

 Eminescu - Luceafărul 

poeziei române  

Aduceri aminte m-or troieni 

cu drag... 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională”  

Filiala nr. 2 

 O poveste de iarnă 

Învăţ să fiu cuminte 

„Capra cu trei iezi” 

Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Campania ”Copiii Moldovei 

citesc o carte” –  

Aurelian Silvestru „Fărâme 

de suflet” 

Lansarea Campaniei Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Aurelian Silvestru – 

semănătorul de cuvinte şi 

gânduri bune 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Les ecrivains du monde des 

enfants 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Un dicţionar este tot 

universul în ordine 

alfabetică 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Cărţile – aliaţii tăi puternici: 

Seria „Whitch” 

Prezentare de colecţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 „Ursul păcălit de vulpe” 

„Harap Alb”  

Audiţii Serviciul Mediatecă 

 Allan Alexander Milne – 130 

ani de la naştere 

  

 În pădurea lui Winnie-Pooh 

 

 

„Винни Пух и все-все-все” 

Expoziţie 

Convorbire 

Vizionare film 

Cinemateca Picilor 

Biblioteca Picilor 

 

 Winnie-Pooh şi toţi, toţi... 

 

Călătorie literară 

 
Servicul Carte 

străină 

 Новые приключения Винни-

Пуха 

Жил-был…плюшевый 

медвежонок 

Aventurile lui Winnie-Pooh 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Şezătoare literară 

Vizionare de film 

comentată 

Serviciul Mediatecă 

 Как появился Winnie-Pooh? Lecturi comentate Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 
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 Холокост: память и 

предупреждение 

Мемориалы памяти 

жертв Холокоста 

Convorbire 

 

Excursie virtuală 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Celor care au salvat o lume 

întreagă 

27 ianuarie - ziua unui popor 

cufundat in durere 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Valentin Kataev – 115 ani de 

la naştere 

  

 Valentin Kataev – 115 ani de 

la naştere 

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

 

 Валентин Катаев – отец 

сыновей полка 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ion Luca Caragiale –  

160 ani de la naştere 

  

 În lumea comediei lui 

Caragiale 

Expoziţie   

Revistă bibliografică 
Biblioteca Picilor 

 I.L.Caragiale – întemeietor 

al teatrului de satiră socială 

 

Expoziţie 

 
Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Caragiale de ieri către azi Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Artistul născut în zodia 

bucuriei 

Expoziţie 

 
Filiala nr. 1 

 În lumea eroilor lui 

Caragiale 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Filiala nr. 2 

 „Alice în Ţara minunilor” Vizionare de film 

comentată 
Serviciul Mediatecă 

 Clopoţelul de argint al 

copilăriei 

(Ada Zaporojan – 60 de ani 

de la naştere) 

Serată literar-

muzicală 
Serviciul Mediatecă 

 Ovipui al nu ştiu cui Joc interactiv Serviciul Mediatecă 

 В царстве Снежной 

Королевы 

Victorină Serviciul Mediatecă 

 De ce Brumar, Gerar, 

Făurar? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Волшебные месяцы – 

Декабрь, Январь, Февраль 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 

 Что значит быть „белой 

вороной”? 

Dezbateri din Ciclul 

„Adolescentul în 

lumea informaţiei” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 En mouvement. In mişcare Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 
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 Health. Sănătatea Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 The periodicals - the source 

of information for us 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Traducerea textelor din 

dicţionare şi enciclopedii 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători  

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţa Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Somnoroase păsărele 

(origami, aplicaţie, quilling) 

Winnie de pluş (origami, 

aplicaţie, quilling) 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Atunci când sinceritatea 

lipseşte 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Vasile Badiu – distinsul 

cărturar şi exeget literar 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Nina Arbore 

Auguste Baillayre 

Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Anul Nou Chinezesc – 

Sărbătoarea Primăverii 

Întâlnire cu 

reprezentanţii 

Ambasadei Chinei 

consacrată Anului 

Nou Chinezesc 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

Filiala nr. 2 

FEBRUARIE    

 Micky salvează pe Moş 

Crăciun 

„Frumoasa şi bestia” 

Vizionare de film Biblioteca Picilor 

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

  

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Un Internet mai sigur pentru 

copii! 

О безопасности в 

Интернете 

Prezentare de site-uri 

web 

Vizionare de film 

comentată 

Serviciul Mediatecă 

 

 Charles Dickens - 200 ani de 

la naştere 

  

 Marele romancier – Charles 

Dickens 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 
Biblioteca Picilor 

 Mare pictor al oamenilor – 

Charles Dickens 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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 Charles Dickens „Oliver 

Twist” 

Discuţie asupra cărţii 

 
Serviciul Carte 

străină 

 Charles Dickens – maestru 

al umorului  

Universul copilăriei la 

Charles Dickens 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Marele pictor al oamenilor - 

Charles Dickens  

Revistă bibliografică 

 
Filiala nr. 2 

 Magazines - our friends 

Revistele – prietenii noştri 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Grigore Vieru – 77 de ani de 

la naştere 

  

 Grigore Vieru „Хлеб с 

росой” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца” 

Biblioteca Picilor 

 

 Poet cu lira-n lacrimi 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Crescătorul de perle Medalion literar-

muzical 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Ai sărutat prin versuri viaţa Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Dor de Grigore Vieru Expoziţie Filiala nr. 2 

 Alexandr Puşkin – 175 ani 

de la moarte 
  

 Сказка есть, да в ней 

намек 
Expoziţie  

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

 Солнце русской поэзии 

Веселое имя – Пушкин 

Сказки Пушкина 

Concurs de înscenări 

Convorbire 

Victorină 

Serviciul Mediatecă 

 

 Izvor de apă vie - Aleksandr 

Puşkin 

Что за прелесть эти 

сказки 

Expoziţie 

 

Victorină literară 

Filiala nr. 1 

 Ada Zaporojan - 60 ani de la 

naştere 

  

 Dăruire şi sensibilitate Expoziţie  

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Biblioteca Picilor 

 

 Poeta cu suflet de cântec Medalion aniversar Serviciul Mediatecă 

 Prin bunătate spre dăinuire 

Darul cărţilor asemeni 

mărgăritarelor 

Expoziţie 

Călătorie literară 
Filiala nr. 1 

 

 Poeta cu suflet de cântec Şedinţa Salonului Filiala nr. 2 
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 literar-artistic „La 

Creangă” 

 

 Andrei Lupan - 100 ani de la 

naştere 

  

 Bardul din Mihuleşti 

Andrei Lupan şi limitele sale 

Expoziţie 

Convorbire 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 O armonie cu Andrei Lupan 
Convorbire Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

  

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

Expoziţie  

Convorbire 
Biblioteca Picilor 

 

 O, limba mea maternă! Expoziţie 

 
Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Limba Maternă  – salvarea 

dintâi 

Expoziţie 

Convorbire 
Filiala nr. 1 

 Limba maternă, ca floare 

eternă ... 

Expoziţie 

 
Filiala nr. 2 

 Amerigo Vespucci – 500 ani 

de la moarte 

  

 Amerigo Vespucci – marele 

călător florentin 

Convorbire 

 
Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Nina Slutu-Soroceanu – 60 

ani de la naştere 

Lecturi literare 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Biblioteca Picilor 

 Ziua Dragostei şi a 

Bunăvoinţei – Dragobete 

  

 Dragobete – Ziua dragostei 

şi bunăvoinţei 

 

 

Cuvinte din biscuiţi, Poezii 

de dragoste, Inima 

Expoziţie 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Concurs de origami 

Biblioteca Picilor 

 Dragobete – Sărbătoarea 

tinereţii şi a dragostei  

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Love - phenomenon of 

Universe  

Expoziţie 

 
Serviciul Carte 

străină 

 Dragobetele – o frumoasă 

tradiţie a neamului nostru 

Concurs de ilustrate 

 
Filiala nr. 1 

 Vine Dragobete cu băieţi şi 

fete 

Ziua dragostei şi bunăvoinţei 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 
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- Dragobete  

 Biblioteca pentru toţi copiii 

Paralela 45 

Книги издательств 

„Самокат” и  „Компас 

Гид” 

Prezentarea colecţiei Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Karl May – 170 ani de la 

naştere 

  

 Романист говорящий на  

языке Гëте 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Холокост: память и 

предупреждение 

Памятники жертвам 

холокоста 

Convorbire 

 

Excursie virtuală 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Кейт ДиКамилло 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

Convorbire 

Discuţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Мне звезда упала на 

ладошку … 

Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Анна Франк: дом-музей в 

Амстердам 

Excursie virtuală Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Colecţia „Cheiţa de aur” Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 

 „Poveşti pentru copii isteţi” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Знаменитые и загадочные 

места Земли 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Ce sacrificăm în numele 

dragostei? 

(în baza romanului „Ion” de 

Liviu Rebreanu) 

Ring intelectual din 

Ciclul „Zidirea de 

sine şi creaţia”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Что значит быть дома? 

(по книгам Анники Тор) 
Discuţie din Ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Les sentiments. Sentimentele 

Penser. A gândi 

Curs limba franceză Serviciul Carte 

străină 

 On the move. În mişcare 

Feelings. Sentimentele 
Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Falşii prieteni ai 

traducătorului 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 
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  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor: 

Оскар Уайльд 

„Счастливый принц” 

Оскар Уайльд „Мальчик-

звезда” 

Г. Полонский „Никто не 

поверит” 

Мало хотеть – надо уметь 

Джефф Кинни „Дневник 

слабака” 

„Снежная Королева” 

„Необыкновенные 

приключения Карика и 

Вали” 

„Медведица по имени 

Винни” 

„Данила Препеляк” 

Чего бы я попросил у Бога 

 

Oră de lectură 

 

 

 

 

 

 

Discuţie 

Vizionare de film 

comentată 

 

 

 

 

Oră de poveste 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii: 

„Fata babei şi fata 

moşneagului” 

„Ursul păcălit de vulpe” 

„Capra cu trei iezi” 

Vizionare de film 

comentată 

Serviciul Mediatecă 

 Alba ca Zăpada şi cei şapte 

pitici (decorare) 

Ramă foto pentru Mama 

(scrapbooking)  

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Singuri sau în grup? Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Serghei Ciokolov 

Lazăr Dubinovschi 

Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Zilele Creangă: Duplex 

Chişinău – Iaşi  

Ciclu de activităţi  

 Inaugurarea oficială a 

Zilelor Creangă 

Fata babei şi fata 

moşneagului 

 

Creangă – vocea copilăriei 

eterne 

 

 

Spectacol 

 

 

Expoziţie 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Teatrul 

„Luceafărul” 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare 
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 Ion Creangă „Ursul păcălit 

de vulpe”, „Povestea lui 

Dănilă Prepeleac” la 

Editura „Litera” 

„Ursul păcălit de vulpe” 

„Povestea porcului” 

„Fata babei şi fata 

moşneagului” 

„Povestea lui Stan Păţitul” 

la Editura „Prut 

Internaţional” 

Prezentare de carte 

 

 

Scenetă 

Vizionare de film 

 

Oră de poveste 

 

Biblioteca Picilor 

 Creangă – vocea copilăriei 

eterne 

За советом к мудрому 

Крянгэ 

Creangă – expresia 

monumentală a naturii 

umane 

Convorbire 

 

Convorbire 

 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Nastratin al Iaşilor 

În lumea poveştilor 

crengiene 

Добрый сказочник – Ион 

Крянгэ 

Expoziţie 

Călătorie literară 

 

Convorbire  

Serviciul Mediatecă 

 Fenomenul Creangă – 

privilegiu al valorilor 

fundamentale 

Numai copilăria-i dreaptă şi 

nevinovată 

Creangă şi Eminescu – o 

prietenie prin eternitate 

„Ursul păcălit de vulpe” 

Expoziţie 

 

Concurs de desene 

 

Discuţie 

 

Oră de poveste 

Filiala nr. 1 

 Ion Creangă – patronul 

nostru spiritual 

Medalion 

Întâlnire cu scriitori 

din Republica 

Moldova şi România 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

MARTIE    

 Creangă – vocea copilăriei 

eterne  

 

„Punguţa cu doi bani” 

Ion Creangă „Amintiri din 

copilărie” 

Expoziţie 

Concurs de desene 

Victorină 

Înscenare 

Cinemateca Picilor 

Biblioteca Picilor 

 Miss Smărăndiţa – 2012, ed. 

a XI-a 

 

Din bătrâni se povesteşte...  

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Şezătoare din Ciclul  

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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Художники 

иллюстраторы сказок 

Иона Крянгэ 

Homer al nostru  

Mai dulce ca dânsul nimeni 

n-a vorbit 

„Din popor adunate, 

de lume uitate” 

Expoziţie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 Opera lui Creangă - izvor de 

înţelepciune 

Depănarea „Amintirilor” lui 

Creangă 

Ion Creangă între marii 

povestitori ai lumii 

Expoziţie 

 

Şezătoare literară 

Călătorie literară 

Serviciul Carte 

străină 

 Ion Creangă: enciclopedie 

virtuală 

Добрый сказочник – Ион 

Крянгэ 

„Amintiri din copilărie” 

„Fata babei şi fata 

moşneagului” 

„Povestea porcului” 

Poveştile lui Ion Creangă – 

„Capra cu trei iezi”, 

„Punguţa cu doi bani” 

Prezentare de CD-uri 

 

Şezătoare literară 

 

Vizionare de film 

comentată 

 

 

Revsită bibliografică 

a CD-urilor  

Serviciul Mediatecă 

 Coboară eroii lui Creangă 

spre noi, glumeţi şi tot atât 

de vii... 

Creangă din tărâmul de 

poveste 

„Povestea lui Harap Alb” de 

Ion Creangă 

(135 ani de la publicare) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Medalion literar 

 

Medalion din Ciclul 

„Aniversarea cărţii” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mărţişorului   

 Roşu şi alb – foc şi gheaţă Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Martie, mărţişor, 

De primăvară ne este dor! 

Concurs de 

mărţişoare 

Filiala nr. 1 

 

 Ion şi Doina Aldea-

Teodorovici 

Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă 

 Rudolf Erich Raspe – 275 

ani de la naştere 

  

 Rudolf Erich Raspe – 275 

ani de la naştere 

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

 

 Münchausen – un mare 

născocitor de aventuri 

Discuţie asupra cărţii Filiala nr. 1 
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 Cărţile – aliaţii tăi puternici: 

Seria Witch 
Prezentarea colecţiei Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Eugen Doga – 75 ani de la 

naştere 
  

 Mesager pentru Eternitate - 

Eugen Doga 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Eugen Doga - artistul 

secolului XX 
Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Radioului şi Televiziunii 

pentru Copii 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională a Femeii   

 Mama este începutul tuturor 

începuturilor 
Expoziţie 

Oră de poezie 

Biblioteca Picilor 

 

 Apari să dai lumină 

 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ce dragă-mi este mama! 

Mama - rază călătoare dintr-

o lacrimă de floare 

Expoziţie 

Matineu 

Filiala nr. 1 

 Aurel Guţu – 70 ani de la 

naştere 
  

 Bunelul de la „ALUNELUL” Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Magicianul îndrăgostit de 

oameni şi de culori 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 

 „Gâsca cu pene de aur” Vizionare de film 

Oră de poveste 

Biblioteca Picilor 

 Universul limbilor moderne Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  

 Francophonie, fenêtre 

ouverte sur le monde 

La fracophonie comme 

dimension linguistique et 

géographique 

Francophonie, un élélment 

essentiel dans la 

diversification de la culture 

européenné 

Expoziţie 

 

Victorină 

 

 

Dezbateri 

 

Serviciul Carte 

străină 

 

 

 

 

 Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 
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Tineret 

 Sus cortina! 

 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

 Trăieşte-ţi clipa Concurs teatral Serviciul Mediatecă 

 Книги издательства 

„Самокат” 
Revistă bibliografică Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Mondială a Poeziei   

 Domniţă gingaşă – Poezia Expoziţie 

Convorbire 

Oră de poezie 

Biblioteca Picilor 

 Tezaurul cu poezii Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Pe aripa poeziei… 

O zi cu raze mai blânde 
Expoziţie 

Oră de poezie 

Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Apei   

 Apa  - izvorul vieţii Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Apa - sursă pentru viaţă Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Ana Blandiana – 70 ani de la 

naştere 

  

 Culegătoarea de îngeri 

 

Expoziţie  

Convorbire 
Biblioteca Picilor 

 Cum să devii poet? Şezătoare literară Serviciul Mediatecă 

 Ana Blandiana - poetă prin 

excelenţă 

Ana Blandiana – vârstele 

poeziei 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 O viaţă devenită poezie  Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Filiala nr. 2 

 Ion Creangă „Ursul păcălit 

de vulpe” 
Înscenare Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială a Teatrului   

 Teatrul - realism stilizat 

 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Kornej Ciukovskij – 130 ani 

de la naştere 
  

 Сказки дедушки Корнея 

 

Expoziţie 

Lecturi literare 
Biblioteca Picilor 

 În ţara cărţilor unchiului 

Ciucoşa 

В стране книг дядюшки 

Чукоши 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Scriitorul Ianoş Ţurcanu 

Enciclopedia virtuală Ion 

Creangă 

Întâlnire 

Revistă bibliografică 

a CD-urilor 

în cadrul Proiectului 

Serviciul Mediatecă 
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PitiClic, Dinţişor şi Măseluţa „Speranţa vine prin 

cuvânt şi joc” 

 Akira Yoshizava – origamist 

(101 ani de la naştere) 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Colecţia „Cheiţa de aur” Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Самуил Маршак „Глупый 

мышонок”, „Мудрый 

мышонок” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца” 

Biblioteca Picilor 

 Petre Ispirescu „Sarea în 

bucate” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 De ce apa este miracolul 

vieţii? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Вода – источник жизни Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Кнопка и Антон (по книге 

Э. Кестнера) 

Поговорим о 

воспитанности 

Convorbire din Ciclul 

„Подростку о 

подростках” 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Parler. A vorbi 

La nourriture. Mâncarea 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Thinking. Să gândeşti 

Speaking. Să vorbeşti 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 The magazines - the source 

of information for us 
Revistă presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor: 

„В путь, друзья” 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii: 

„Maria, Mirabela” 

„Cenuşăreasa” 

„Mica sirenă” 

Piti-Clic ne învaţă cum să ne 

comportăm în viaţă 

 

Vizionare de film 

comentată 

 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 Punguţa cu doi bani 

(origami) 

Teatru pe degete (decupare, 

desen) 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Eu şi părinţii mei: cum să 

găsim limbă comună? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 
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 De la poezie la cântec 

Lansarea cărţii „Lucruri 

sacre” de Valeria Corsac 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Mihail Grecu 

Leonid Grigoraşenco 
Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

APRILIE    

2-6  Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 Ziua Internaţională a Cărţii 

pentru Copii  

Expoziţie de postere Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Vraja şi magia cărţilor Întâlnire cu Iulian 

Filip, Vasile 

Romanciuc, Emilian 

Galaicu-Păun 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Cartea – regina înţelepciunii 

 

 

Hans Ch. Andersen 

„Veşmântul cel nou al 

împăratului” 

Colecţia „Cheiţa de aur” 

 

Colecţia „Poveşti de peste 

mări şi ţări” 

 

Viorica Nagacevschi 

„Povestea lui Mihai. Planeta 

Tobi” 

Expoziţie 

Lecturi literare 

Vizionări de filme 

Oră de poveste 

Vizionare 

Revistă bibliografică 

Vizionare de film 

Lecturi literare 

Vizionare de film 

Lansare de carte 

Biblioteca Picilor 

 Cărţi glorificate de timp 

(Cărţi jubiliare în 2012) 

2 aprilie – Ziua 

Internaţională a Cărţii 

pentru Copii 

100 de trucuri esenţiale din 

colecţia „Strict secret” 

Pantelimon Halippa – 

promotor al culturii 

naţionale  

Памятники Андерсену и 

героям его сказок 

Великий сказочник: Ханс 

Кристиан Андерсен 

Expoziţie 

 

Expoziţie complexă 

 

 

Prezentarea colecţiei 

 

Portret în timp din 

Ciclul „Personalităţi 

basarabene uitate” 

Excursie virtuală 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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 Merveilles de l’enfance = 

The wonders of childhood 

Laureaţii Premiului Hans 

Christian Andersen 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Carte 

străină 

 La mulţi ani, CARTE!  

(Cărţi jubiliare în 2012) 

„Прогулки верхом” с 

Эдвардом Лиром  

День рождения великого 

Сказочника 

Expoziţie 

 

Şezătoare literară  

 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 O carte este un dar pe care îl 

poţi deschide iar şi iar 

Cărţile – copiilor, copiii – 

cărţilor 

Împărăţia cărţii – împărăţia 

înţelepciunii 

Cartea-i asemeni unui 

licurici în beznă 

Expoziţie 

 

Oră de lectură 

Oră de poveste 

 

Oră de poezie 

Filiala nr. 1 

 Cărţi jubiliare – 2012 

Hans Christian Andersen 

„Veşmântul cel nou al 

regelui” (175 ani de la 

publicare 

Cartea-i asemeni unui 

licurici în beznă 

Cartea - cetate a sufletului 

Cartea - valoare eternă 

Expoziţie 

Lecturi comentate 

 

 

 

Oră de poezie 

Concurs de eseuri 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Poezia ca instrument de 

îndreptare a destinului 

(în baza operei Anei 

Blandiana) 

Dezbateri din Ciclul 

„Zidirea de sine şi 

creaţia” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Pictori ilstratori de carte 

pentru copii la Expoziţia-

concurs Internaţională BIB 

2011 

Expoziţie 

Întâlnire cu pictorii 
Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Păsărilor 

  

 Cu voce dulce ciripim 

 

Expoziţie  

Convorbire 

Concurs de desene 

Victorină 

Biblioteca Picilor 

 

 Pasăre cu aripi de lumină Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Păsările - prietenii noştri 

înaripaţi 
Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Umorului   

 Ziua de naştere a… glumei Expoziţie Filiala nr. 1 

 Un zâmbet, o glumă, copii Şedinţa Cenaclului Filiala nr. 2 
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sănătoşi! 

 

 

Condrat Pleşca „Spinul 

haiducului”  

„Conştiinţa 

naţională” 

Lansare de carte 

 Ziua Mondială a Sănătăţii   

 Sănătatea - cea mai bună 

avuţie 

 

„Zâna Măsăluţa” 

Expoziţie 

Convorbire 

Cinemateca Picilor 

Biblioteca Picilor 

 

 Prin informare – spre 

sănătate  

Baza sănătăţii umane se 

pune în copilărie  

Expoziţie 

 

Discuţie 

Filiala nr. 1 

 

 

 “Gâsca cu pene de aur” Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Bella Ahmadulina – 75 ani 

de la nastere 
  

 Несомненная наследница 

лермонтовско-

пастернаковской линии в 

русской поэзии 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Aviaţiei şi 

Cosmonauticii 

  

 O călătorie în Univers Expoziţie 

Convorbire 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 

 Fereastra spre cosmos 

Космос: вымысел или 

наука 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Culturii   

 Cultura - poarta cunoaşterii Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ûrij Družkov - 85  de ani de 

la naştere 

  

 Настоящий классик 

детской литературы 
Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Planetei 

Pământ 

  

 Pământul  - comoara noastră Expoziţie  

Convorbire 
Biblioteca Picilor 

 „Şmecheri de oraş” 

„Greierul şi furnica” 

Vizionare de film Biblioteca Picilor 

 Învierea Domnului – înălţare 

spre veşnicie 

Последняя неделя земной 

жизни Иисуса Христа 

Христос воскрес! 

Revistă bibliografică 

 

Excursie virtuală 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Paştele – sărbătoarea Expoziţie Serviciul Mediatecă 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
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luminii şi a bucuriei 

De Paşti prin Europa 

 

Prezentarea site-urilor 

web 

 Sfintele Paşti e speranţa şi 

bucuria noastră 
Expoziţie Filiala nr. 1 

 Moliere „L‘Avare” Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Bibliotecarului   

 Bibliotecari, locuri, fapte Convorbire Filiala nr. 1 

 Sub zodia cărţii Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova 

  

 Aliniere la tricolor   Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Drapelul Ţării în creaţia 

compozitorilor români 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 PitiClic alege o meserie 

Spiridon Vangheli „Oul 

învaţă găina” 

Revistă bibliografică 

a CD-urilor 

Serviciul Mediatecă 

 Cele mai căutate poveşti Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Spiridon Vangheli „Легенда 

о белом аисте” 
Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца” 

Biblioteca Picilor 

 ABC–ul vieţii frumoase Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Земля – колыбель 

человечества 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 O oază de lumină în inima 

Basarabiei –  Gavriil 

Bănulescu-Bodoni  

Portret în timp din 

Ciclul „Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Food. Mâncarea Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Le legumes. Les fruits Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor:  Serviciul Mediatecă 
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Самый правдивый человек 

на земле 

Люби все живое 

И не забывай гладить 

котенка 

Сокровища на улице Сына 

Белой Лощади 

Каштанка 

Oră de poveste 

 

Oră de lectură 

 Bucuriile lecturii: 

Să învăţăm din poveşti 

Un bulgăre de humă 

 

Oră de poveste 

Vizionare comentată 

Serviciul Mediatecă 

 „Iepuraş” – suport decorativ 

pentru ouă de Paşti 
(origami) 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Umilinţa – slăbiciune sau 

tărie de character? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Theodor Kiriacoff 

Eugenia Maleşevschi 
Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

26-29 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi Tineret, 

ediţia a XVI-a 

 Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Forumul laureaţilor 

Concursului republican 

„Călătorie imaginară în 

lumea cărţilor” 

Concurs în cadrul 

Salonului 

Internaţional de Carte 

pentru Copii şi 

Tineret 

Toate serviciile 

Bibliotecii 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Lansarea almanahului „La 

Creangă” 
Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Scriitorul din Coliba 

Albastră a Copilăriei 
Medalion  Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Preferinţele de lectură ale 

adolescenţilor 

Conferinţă video 

Moldova - Rusia 

Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ştie cel care citeşte Concurs de lectură Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Master-class de la Clubul 

„MeşteRICH” 

Ateliere de creaţie Serviciul Mediatecă 



 64 

MAI    

 O carte nouă, o rază de 

lumină 

O lume sub copertă 

Curiozităţi 

Revistă bibliografică Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ion Vatamanu – 75 ani de la 

naştere 

  

 Cântare poeziei lui Ion 

Vatamanu 

Expoziţie  

Convorbire 
Biblioteca Picilor 

 În Liniştea Cuvintelor lui Ion 

Vatamanu 

Expoziţie 

 
Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Floare de mai, să nu uiţi 

poetul ... 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 Libertatea de a te informa Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 „Semaforul”, „Locul de 

joacă” 

„Găinuşa cea înţeleaptă”  

Vizionare de film Biblioteca Picilor 

 Emil Childescu – 75 ani de la 

naştere 

  

 Emil Childescu – har, 

culoare şi dăruire 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 George Topârceanu – 75 ani 

de la moarte 
  

 George Topârceanu – 

rapsodul poeziei româneşti 
Expoziţie  

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 

 Chiriaşul grăbit al literaturii 

române 
Serată literară Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Chiriaşul grăbit al literaturii 

române 

Topârceanu – pescuitor de 

perle 

Expoziţie 

 

Oră de poezie 

Filiala Nr. 1 

 

 Cu drag de Topârceanu 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Europei   

 Sunt acasă Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

 O Uniune de succes 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 



 65 

Ziua Europei şi reconcilierii 

între popoare 

Revistă bibliografică ani 

 Ziua Europei 

Alături de U.E. 

Expoziţie 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 Europa - casa noastră  

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei 

  

 O Victorie povestită  Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

 Праздник со слезами на 

глазах 

Никогда не забудем 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Война в жестокой слепоте 

своей ... 

Ленточка на твоей груди 

Prezentare de site-uri 

web 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 9 Мая – День который 

ближе всех ушедших дней 

Întâlnire cu veteranii Filiala nr. 1 

 Vasile Romanciuc „Somnul 

lui Păcală” 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Întâlniri de suflet la redacţia 

revistei „a”Mic” 

Întâlnire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Daniel Defoe „Robinson 

Crusoe” 

Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Internaţională a 

Familiei 
  

 Sunt fericit cu cei dragi 

 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

 Familia este nucleul 

civilizaţiei 
Discuţie Filiala nr. 1 

 Mama, tata şi eu copilul 

 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

  

 Muzee ciudate din întreaga 

lume 

Музеи мишек Тэдди 

Prezentare de site-uri 

web 

 

Serviciul Mediatecă 

 Anotimpul vacanţei Călătorie literară Biblioteca Picilor 

 Ziua Sfinţilor Kiril şi 

Metodiu 
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 Молодые голоса Salon literar 

 

Serviciul Mediatecă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Кирилл и Мефодий - 

родоначальники славянской 

письменности  

Convorbire Filiala nr. 1 

 Я пишу тебе стихи Oră de poezie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Konstantin Paustovskij – 120 

ani de la nastere 

  

 Konstantin Paustovskij – 120 

ani de la naştere 

Lecturi literare 

 

Biblioteca Picilor 

 

 Cărţile sale generează 

continuu un sentiment de 

tandră simpatie... 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Scriitorul Ion Diordiev şi 

jurnalista Lica Movilă 

Întâlnire Biblioteca Picilor 

 Ivan Socolov-Mikitov – 120 

ani de la naştere 

  

 Ivan Socolov Mikitov – 120 

ani de la naştere 

Lecturi literare 

 

Biblioteca Picilor 

 

 Соколов-Микитов - 

великий знаток потайной 

жизни живой природы 

Oră de poveste Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială împotriva 

Fumatului 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Toată vara împreună 

Все лето вместе 

Что мы прочтем летом 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Книги российских поэтов Revistă bibliografică Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Marile poveşti ale Europei Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Grigore Botezatu 

„Волшебный колокольчик” 

Oră de poveste din 

ciclul „Есть у сказки 

начало, нет у сказки 

конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Aventurile lui Tom Sawyer” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 ABC–ul artelor Şedinţa Clubului Biblioteca Picilor 
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„Deceluş” 

 Знакомые и незнакомые 

цветы 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Onisifor Ghibu – promotor 

al idealului naţional  

 

Portret în timp din 

Ciclul „Personalităţi 

basarabene uitate” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Desserts et sucreries. 

Deserturi şi dulciuri 

À la maison. Acasă 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Vegetables and fruits. 

Legumele şi fructele 

Curs de limba 

engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor: 

Сокровища на улице Сына 

Белой Лошади 

И не забывай гладить 

котенка 

А. Лиханов „Мой генерал” 

Успенский и компания 

Контрольный диктант и 

древнегреческая трагедия 

О карандаше, Самоделкине 

и их авторе 

А может быть ворона 

Мы так похожи 

Анна Ахматова 

 

Oră de lectură 

 

 

 

 

 

 

 

Convorbire 

 

Oră de poezie 

Medalion literar 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii: 

PitiClic ne învaţă bunele 

maniere 

Zbor printre stele 

„Frumoasa din pădurea 

adormită” 

„Amintiri din copilărie” 

„Frumoasa şi bestia” 

Clopoţelul de argint 

 

Revistă bibliografică 

a CD-urilor 

 

Vizionare de film 

comentată 

 

 

Matineu 

Serviciul Mediatecă 

 Cartea – prieten fidel 

Что читать летом 

Convorbire 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Mediatecă 

 Familia mustăcioasă 

(origami) 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 
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Omida hazlie (decorare) 

 Crezi în superstiţii? Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Miliţa Petraşcu 

Alexandru Plămădeală 
Lecţie de artă din 

ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Veşnica lor pomenire Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 Georgeta Voinovan 

„Abecedar pentru cei mici” 

Prezentare de carte Filiala nr. 2 

Biblioteca Picilor 

 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele înţelepciunii”, 

ed. a XXII-a, „Spiridon 

Vangheli” 

Concurs Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

VII-a 

Concurs 

 

Toate Serviciile 

activitate cu 

publicul 

IUNIE    

1 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

Ciclu de activităţi  

 Copilăria – inima tuturor 

viselor 

„Pisicuţa tâlhar”, 

„Greierele şi furnicile” 

„Copilăria – timpul 

minunilor” 

Expoziţie 

Convorbire 

Vizionare de film 

Concurs de desene pe 

asfalt 

Biblioteca Picilor 

 Copilăria – culoare şi poezie Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Copilărie, dulce feerie  Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Copilăria e cadoul pe care 

ni-l dă viaţa 

Expoziţie 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Mai rămâi, copilărie! 

Copilărie în culori şi poezie  

 

Expoziţie 

Concurs de desen pe 

asfalt 

Filiala nr. 1 

 

 Dulcea mea copilărie  

 

Cartea pentru copii - o lume 

fără frontiere  

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Copiilor – Ziua Editurii 

„Prut Internaţional” 

Ziua editurii 

Întâlnire cu scriitorii 

Iulian Filip, Vasile 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 
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Copilărie, dulce feerie Romanciuc, Ianoş 

Ţurcanu, Aurelian 

Silvestru 

 O lume sub copertă Revistă bibliografică Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Mondială a Mediului   

 Ziua Mondială a Mediului 

„Şmecheri de oraş” 

Victorină 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Să ocrotim mediul 

înconjurător! 
Expoziţie 

Lecţie de ecologie 

Filiala nr. 1 

 Spiridon Vangheli – 80 ani 

de la naştere 

  

 Scriitorul din Coliba 

Albastră a Copilăriei 

 

Expoziţie-eveniment 

 
Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare   

 Spiridon Vangheli. Planeta 

copilăriei în culori 

Expoziţie de artă a 

copiilor din raionul 

Teleneşti 

Filiala nr. 2 

 Spiridon Vangheli „Guguţă 

şi prietenii săi” 

Spiridon Vangheli „Isprăvile 

lui Guguţă”, „În ţara 

fluturilor” 

Spiridon Vangheli – 80 de 

ani de la naştere 

Convorbire 

Lecturi literare 

Lecturi literare 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Victorină 

Biblioteca Picilor 

 Omul născut sub steaua 

norocoasă a copilăriei 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Spiridon Vangheli – 80 de 

ani de la naştere 

Audiţii Serviciul Mediatecă 

 Guguţă – prietenul copilăriei 

Spiridon Vangheli „Isprăvile 

lui Guguţă”  

Expoziţie 

Oră de lectură 

Serviciul Carte 

străină 

 Spiridon Vangheli – un înger 

păzitor al copilăriei 

Cu Spiridon Vangheli în 

lumea copilăriei 

În Împărăţia lui Guguţă şi 

Ciuboţel 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 1 

 

 

 Omul născut sub steaua 

norocoasă a copilăriei 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Spiridon Vangheli – înger Medalion aniversar Toate serviciile 
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păzitor al copilăriei Activitate cu 

publicul 

 Cu gândul la Eminescu Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 

 Ziua Suveranităţii Republicii 

Moldova 

Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ûrij Âkovlev – 

90 ani de la naştere 

  

 Чуткий психолог 

подрaстающего поколения 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională Împotriva 

Consumului şi a Traficului 

Ilicit de Droguri 

Drogurile te duc la poarta 

infernului 

 

 

 

Expoziţie 

 

 

 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Lică Sainciuc – 65 ani de la 

naştere 
  

 Culorile lui Lică Sainciuc 

prin optica copiilor 

Desene cu ochi de copil şi 

minte de matur 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cu penelul lui Lică Sainciuc 

prin copilărie 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Bonjour! Bună ziua! 

Des mots utiles. Cuvinte utile 

Les nombres. Numerele 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Copiii ne dăruie simbolul 

Păcii (origami) 

Un milion de trandafiri 

(quilling) 

Детский символ мира 

(origami) 

Lumina speranţei tale 

(decorare) 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 La balul poveştilor: 

Scriitorul Ion Diordiev şi 

pictorul Radu Diordiev 

Hans Christian Andersen 

„Veşmântul cel nou al 

regelui” 

 

Stela Cemortan „Copilărie - 

 

Întâlnire 

 

Lecturi literare 

Discuţie asupra cărţii 

Vizionare de film 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 
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păpădie” 

Petre Ispirescu „Sarea în 

bucate” 

Ion Creangă „Fata babei şi 

fata moşneagului” 

Ion Creangă „Povestea lui 

Harap Alb” 

Ion Creangă „Amintiri din 

copilărie” 

Ion Creangă „Prostia 

omenească” 

Victorină 

Lecturi literare 

Vizionare de film 

Vizionare de film 

 

Vizionare de film 

 

Lecturi literare 

 

Vizionare de film 

 Soarele pe pagină 

Что можно прочитать и 

посмотреть летом в НДБ 

„Ион Крянгэ” 

Copiii se adresează copiilor 

prin carte: 

Spiridon Vangheli „Moara 

veselă” 

„101 poveşti cu animale” 

„365 de glume pentru copii” 

O lume de miracole şi uimire 

Сказки дедушки Корнея 

Посмеемся вместе 

Самуил Маршак: Обо всем 

на свете 

Жил-был … плющевый 

медвежонок (по А. Милну) 

Инсценировки по стихам 

Самуила Маршака 

Джанни Родари „Сказки 

по телефону” 

Expoziţie 

Convorbire 

 

 

Ciclu de lecturi 

comentate 

 

 

 

Revistă bibliografică 

Medalion literar 

Matineu literar 

 

Convorbire 

Medalion literar 

 

Concurs 

 

Convorbire 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Să cunoaştem lumea prin joc Jocuri didactice Serviciul Carte 

străină 

 Toată vara în compania 

eroilor preferaţi: 

Simbolul păcii – cocorul: 

Istoria fetei Sadako Sasaki 

„Prâslea cel voinic şi merele 

de aur” 

„Mica sirenă” 

„Harap Alb” 

„Veşmântul cel nou al 

regelui” 

„Pinocchio” 

Ciclu de activităţi 

 

Convorbire 

 

Vizionare de film 

comentată 

 

 

 

 

 

Serviciul Mediatecă 



 72 

„Gâsca cu pene de aur” 

„Coliba unchiului Tom” 

Ion Creangă în documente 

AV şi electronice 

Poveştile lui Ion Creangă 

 

Muzee ciudate din întreaga 

lume 

 

Всё лето – в компании 

любимых героев: 

Что можно посмотреть и 

прочитать в НДБ Ион 

Крянгэ 

Сказки дедушки Корнея 

Жил-был … плюшевый 

медвежонок 

Необыкновенные 

приключения Карика и 

Вали 

Самуил Маршак – обо всем 

на свете 

Сказки по телефону 

Самый любимый господарь 

Посмеемся вместе 

Дама сдавала в багаж 

 

Învăţăm limbi moderne cu 

Big Muzzy 

În lumea cărţii cu scriitorul 

Ion Diordiev şi pictorul Radu 

Diordiev 

 

Audiţii 

Revistă bibliografică 

Revistă bibliografică 

a CD-urilor 

Prezentare de site-uri 

web 

 

 

 

 

Revistă bibliografică 

 

 

Medalion literar 

 

 

Convorbire 

 

 

 

 

 

Matineu 

Concurs de înscenări 

 

Lecţii interactive de 

limba italiană 

Întâlnire 

 Citim în vacanţă Expoziţii 

Ore de lectură 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca pentru toţi copiii  

 

Ciclu de lecturi 

comentate, discuţii 

asupra cărţilor 

Filiala nr. 2 

 Codul bunelor maniere 

 

Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Ce mică-i vacanţa mare! Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 

IULIE    

 Ziua Comemorării lui Ştefan 

cel Mare şi Sfânt 
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 Sfântul Voievod Ştefan cel 

Mare 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor  

 

 Atlet al Creştinătăţii 

Самый любимый господарь 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cel mai iubit dintre 

Domnitori 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Cu găndul la Ştefan cel Mare Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Fost-au acest Ştefan-Vodă... 

Iese-n plină strălucire Ştefan 

cel Viteaz şi Sfânt  

Expoziţie 

Discuţie 

Filiala nr. 1 

 Ştefan cel Mare – icoana 

sufletului românesc 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Titus Ştirbu – 70 ani de la 

naştere 

  

 „Pomii” cu cifre şi litere ai 

scriitorului Titus Ştirbu 

Expoziţie  

Întâlnire cu scriitorul 
Biblioteca Picilor 

 Poetul care dăruieşte 

zâmbete 

 

Expoziţie 

 
Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

  Tituş Ştirbu – scriitorul cu o 

sută de poveţe 

Poetul care dăruieşte 

zâmbete 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 

  Poet, suflet de copil, veşnic 

copil 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Şahului   

 Şahul – jocul minţii şi al 

logicii 

Expoziţie 

Convorbire 
Biblioteca Picilor 

 Şahul – un suport al minţii Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova 

  

 Legea fundamentală a unui 

stat 

Expoziţie 

Convorbire  
Biblioteca Picilor 

 Legea supremă a statului Expoziţie  

Revistă bibliografică 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Des jours et des mois. Zilele 

şi lunile anului  

Qui suis-je? Cine sunt eu? 

Ma famille. Familia mea 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 
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Le corps. Corpul 

Les cinq sens. Cele 5 simţuri 

 Simbolul fidelităţii (origami) 

Coşuleţ fermecat (quilling) 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 La balul poveştilor Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 În lumea basmului 

Scriitorii Nicolae Popa, Titus 

Ştirbu, Grigore Chiperi, Ion 

Anton 

Oră de poveste 

Întâlnire la taberele 

de odihnă din Vadul 

lui Vodă 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 The books know everything 

Lewis Carrol „Alice în  Ţara 

Oglinzilor”, „Alice Through 

The Looking Glass” 

Expoziţie 

Discuţie asupra cărţii 

 

Serviciul Carte 

străină 

  „Răţuşca cea urâtă” 

„Capra cu trei iezi” 

Vizionare de film 

comentată 

Serviciul Mediatecă 

 Şcoala de calculatoare în 

perioada de vară 

Cursuri pentru copii Serviciul Mediatecă 

 Citim în vacanţă Expoziţii 

Ore de lectură 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca pentru toţi copiii  

 

Ciclu de lecturi 

comentate, discuţii 

asupra cărţilor 

Filiala nr. 2 

 Codul bunelor maniere Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Concursul literar „La 

izvoarele înţelepciunii”, 

ediţia a XXII-a, „Spiridon 

Vangheli” 

Faza finală a 

Concursului 

Casa-muzeu 

„Alexandru 

Donici”, s. Donici, 

r-nul Orhei 

AUGUST    

 Colecţia „Cartea de 

aventuri” 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 

 Gheorghe Ciocoi - 70 ani de 

la naştere 

  

 Gheorghe Ciocoi – poet al 

reflecţiilor 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Poetul porţilor albastre - 

Gheorghe Ciocoi 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Vitalij Gubarev – 100 ani de 

la naştere 

  

 Писатель приглашающий в Revistă bibliografică Filiala nr. 1 
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„Королевство кривых 

зеркал” 

 Ziua Internaţională a 

Tineretului 

  

 Tinerii în mişcare - 

plurilingvismul 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Tinereţea nu e doar o vârstă Expoziţie Filiala nr. 1 

 Pasărea albastră (origami) Şedinţa Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 La balul poveştilor Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Lecturile verii 

 

Scriitorii Nicolae Spătaru, 

Andrei Burac, Leo Butnaru 

 

Prietenii noştri – revistele 

În lumea basmului 

Claudia Partole „Un mare 

calendar pentru tine mic 

ştrengar” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Întâlnire la taberele 

de vară de la Vadul 

lui Vodă 

Discuţie 

Oră de poveste 

Lecturi comentate 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Citim în vacanţă Expoziţii 

Ore de lectură 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca pentru toţi copiii  

 

Ciclu de lecturi 

comentate, discuţii 

asupra cărţilor 

Filiala nr. 2 

 Codul bunelor maniere 

 

Ciclu de convorbiri Filiala nr. 2 

 Maurice Maeterlinck – 150 

de ani de la naştere 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

  24-31 Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Independenţei” 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea română” 

Ciclu de activităţi  

 Independenţa – baza unui 

stat democratic 

Sărbătoarea Naţională 

„Ziua Independenţei” 

Limba – arhiva istoriei 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Făclia dorului nestins  Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 
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Aşa am fi vorbit 

(Cărţi din anii 30 ai sec. XX 

din RASSM) 

Baladă limbii române 

Învăţăm iubirea de Patrie 

prin pagini de carte 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

Convorbire 

 

ani 

 Independenţa  - simbolul 

statorniciei şi demnităţii 

noastre  

Limba unui popor este 

istoria lui  

Expoziţie 

 

 

Oră literar-muzicală 

Serviciul Carte 

străină 

 Ţara mea de cântece 

Moldova necunoscută 

 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Un simbolic Templu al 

Suferinţei… 

Să lăsăm moştenire o ţară 

liberă 

Prin limbă ne păstrăm ca 

neam fiinţa 

O altă limbă mai frumoasă 

nu-i 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

Expoziţie 

Matineu 

Filiala nr. 1 

 Moldova - Ţara mea şi-a ta 

Patria mea este LIMBA 

ROMÂNĂ  

Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Vorbesc corect – gândesc 

corect 

Concurs-maraton Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

SEPTEMBRIE    

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Înţelepciunea – folosirea 

corectă a cunoştinţelor 

Expoziţie  

Convorbire 
Biblioteca Picilor 

 Cărţile – aliaţii tăi puternici 

Aşa am fi vorbit 

(Cărţi din anii 30 ai sec. XX 

din RASSM) 

Convorbire 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Maeştrii cunoaşterii Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Clopoţelul sună iar... 

 
Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Mereu aprinsă în inimile 

copiilor flacăra setei de 

cunoştinţe 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Cunoştinţelor Şedinţa Salonului Filiala nr. 2 
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Muzical 

 Mihai Cimpoi - 70 ani de la 

naştere 

  

 Mihai Cimpoi – un avocat al 

literaturii basarabene 

Mihai Cimpoi – cărturarul 

profund şi criticul inspirat 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Anul Doina şi Ion Aldea-

Teodorovici 
  

 Două inimi gemene Convorbire 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Două inimi gemene Medalion aniversar Serviciul Mediatecă 

 Ziua Armatei Naţionale   

 Armata Naţională – garant 

al stabilităţii Republicii 

Moldova 

Armata Naţională – şcoala 

patriotismului  

Expoziţie 

 

 

Vizionare de film 

Filiala nr. 1 

 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială de Prevenire 

a Suicidului 

  

 Cărţile dătătoare de viaţă 

 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Pentru ce preţuim noi viaţa? Dezbateri din Ciclul 

„Adolescentul în 

lumea informaţiei” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 O’Henry – 150 ani de la 

naştere 

  

 O’Henry „Дары волхвов” Discuţie asupra cărţii Filiala nr. 1 

 Ion Agârbiceanu – 130 ani 

de la naştere 

  

 Ion Agârbiceanu – povestitor 

prin excepţie 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Un observator al vieţii rurale 

şi al suferinţei umane 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Democraţiei 

  

 Secolul XXI – între 

democraţie şi totalitarism 

Democraţie, libertate şi 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani  
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aport personal în societatea 

contemporană  

Convorbire 

 

 

 Daria Radu – 65 ani de la 

naştere 

  

 Un cântec de duminică şi-un 

clopoţel de-argint 

 

Daria Radu - clopoţelul de 

argint al copilăriei 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Păcii   

 Pacea – capodopera raţiunii Expoziţie 

Oră de poezie 

Biblioteca Picilor 

Serviciul Carte 

străină 

 Ziua Internaţională a 

Dreptului de a Şti 
  

 Ziua Internaţională a 

Dreptului de a Şti 
Convorbire Biblioteca Picilor 

 Opreşte-te şi cunoaşte! 

 
Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Frumos e la şezători Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Gheorghe Marin „O lecţie 

de înot” 

Lansare de carte Biblioteca Picilor 

 Un dicţionar este tot 

universul în ordine 

alfabetică 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Cezara Mureşanu “Regina 

scoică” 

Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor” 

Biblioteca Picilor 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк 

„Серая шейка” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Inelul fermecat” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 De ce „Pace” şi „Război”? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Унылая пора – очей 

очарованье 

Şedinţa Clubului 

”Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Bonjour! Bună ziua! 

Des mots utiles. Cuvinte utile 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 
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 Trepte în lumea cărţilor: 

Поднимаемся на новую 

ступеньку 

Моя любимая книга 

В далекую страну 

 

Revistă bibliografică 

 

Oră de lectură 

Vizionare de film 

comentată 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii: 

Simbolurile păcii 

„Cei trei purceluşi” 

 

Convorbire 

Vizionare de film 

comentată 

Serviciul Mediatecă 

 Un panou floral (quilling) Şedinţa Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang” 

Serviciul Carte 

străină 

 Cum să depăşeşti frica? Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Valentina Rusu-Ciobanu 

Pavel Şilingovski 

Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Lansarea cărţii “Cocoşul 

Pedro” de Gheorghe Marin 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Târgul de carte Moldexpo 

2012 

Spiridon Vangheli şi 

universul senin al copilăriei 

 

 

Expoziţie complexă 

 

 

Serviciul Informare 

bibliografică şi 

documentare 

 Spiridon Vangheli „Banca 

lui Guguţă” 

Nicolae Spătaru „Pisicul 

informatician” 

Înscenare 

 

Lansare de carte 

Biblioteca Picilor 

 Ion Anton „Foca. Roman-

cronică” 

Lansare de carte Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Spiridon Vangheli – o 

candelă cu flacăca de aur 

Medalion literar Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Criza lecturii sau criza 

cărţii? 

Masă rotundă Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Simbolul Păcii Master-class cu 

membrii Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Orice copil poate să scrie o Atelier de creaţie cu Serviciul Asistenţă 
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poezie 

 

Forumul elevilor olimpici 

din Republica Moldova 

 

Ştie cel care citeşte 

scriitoarea Claudia 

Partole 

Forum în colaborare 

cu Ministerul 

Educaţiei 

Concurs de lectură  

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 OCTOMBRIE    

 Les revues - nos amis Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Cartea – prieten fidel şi 

oportun 
Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională a Muzicii   

 Muzica - un ecou al lumii 

invizibile 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Marii compozitori ai lumii  

В королевстве детской 

музыки 

Expoziţie 

Oră literar-muzicală 

Serviciul Mediatecă 

 Muzica în destinul omului  

Mari compozitori ai lumii 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Oamenilor în Etate 
  

 Frumoasă vârstă, aşteaptă o 

clipă 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 

 Victor Prohin – 70 ani de la 

naştere 

  

 Modest şi sincer ca un pom Expoziţie  

Întâlnire cu scriitorul 
Biblioteca Picilor 

 O inimă ce bate pentru copii 

Un scriitor devotat copiilor 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 
Filiala nr. 1 

 Cărţi izvorâte din har şi din 

bunătate … 

 

Şedinţa Cenaclului  

„Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Animalelor 

  

 Fiecare felină este o opera 

de artă 

Expoziţie  

Convorbire 

Concurs de ghicitori 

Biblioteca Picilor 

 

 Lumea celor care nu cuvântă 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 În lumea animalelor 

sălbatice 

Lecţie de ecologie 

 
Serviciul Mediatecă 

 

 O călătorie în lumea 

animalelor  

Expoziţie 

 
Filiala nr. 1 
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Ocrotiţi animalele Concurs de desene 

 Animalele şi lumea lor 

tainică 

Expoziţie 

Convorbire 
Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a 

Pedagogului 
  

 Învăţătorul – un grădinar 

iscusit 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ei rostul vieţii ne învaţă 

V-aduc o floare în pridvor, 

iubiţii mei învăţatori 

Expoziţie 

Concurs de eseuri 

Filiala nr. 1 

 Ziua Organizaţiei Naţiunilor 

Unite 

  

 ONU – ordine şi cooperare 

internaţională 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 „Povestea legumelor 

lăudăroase”, „Scandal în 

oala cu ciorbă” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Chişinău – din secol în secol Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională a 

Internet-ului 

  

 Internetul: începeţi 

navigarea  

Training Serviciul Mediatecă 

 Владимир Железников 

„Голубая Катя” 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 „Greierul şi furnicile” Vizionare de film Biblioteca Picilor 

 Drumul Cărţii: China – 

Moldova 

Acţiune de oferire a 

donaţiei de carte din 

partea Ambasadei 

Chinei 

Filiala nr. 2 

 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi  

 Scriitoarea Nina Slutu-

Soroceanu 

Întâlnire Biblioteca Picilor 

 Cartea şi biblioteca – 

tezaure ale cunoaşterii  

Ora Dreptului de A Şti 

Expoziţie complexă 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Persoana care m-a marcat 

 

Concurs 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Înţelepciunea se dobândeşte 

prin cunoaştere 

Expoziţie 

 

Serviciul Carte 

străină 
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Cunoaşterea este prin ea 

însăşi putere 

Les livres qui saint tout 

Charles Perrault „Contes de 

ma mere l’Oye” (Poveştile 

mamei mele Gâsca) 

Fraţii Grimm „Kinder und 

Hausmamarchen” (Poveşti 

pentru copii) 

Mark Twain „The Prince 

and the Pauper” (Prinţ şi 

cerşetor) 

Brainstorming 

 

Revistă bibliografică 

Oră de lectură 

 

 

 

 

 

Discuţie asupra cărţii 

 Cartea şi biblioteca – 

tezaure ale cunoaşterii 
Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 În lumea curizităţilor 

Cartea – temelia culturii şi 

educaţiei 

Expoziţie 

Discuţie 

Filiala nr. 1 

 Cartea - leac pentru suflet  

 

Cartea - cea mai perfectă 

creaţie a omului  

Cum se face o carte 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Convorbire 

 

Concurs 

Filiala nr. 2 

 „Coţofana îmbufnată, 

vrăjitoarea căreia nu-i 

plăcea Crăciunul” 

Oră de poveste Ciclul 

„E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Татиана Макарова “Как 

ослик мечтал стать 

бабочкой” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Imitatorii animalelor” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Universul fabulos al 

insectelor 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 

 В „гостях” у насекомых 

 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 

 Les nombres. Numerele Cursuri de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Cum traducem dialogurile? Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor: 

Пеппи Длинныйчулок 

 

Oră de lectură 

Serviciul Mediatecă 
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Дом который построил 

Джек 

Сетон-Томпсон и его 

животные-герои 

От А до Я с Самуилом 

Маршаком 

Посвяшение в гимназисты 

Современные молодежные 

движения 

 

 

 

 

Matineu 

 

 

Convorbire 

 Bucuriile lecturii: 

Animale domestice 

 

Născuţi în sălbăticie 

 

Suntem toţi diferiţi 

Ce este „Traista cu 

sănătate”? 

„Ursul păcălit de vulpe” 

 

Revistă bibliografică 

a CD-urilor 

Vizionare de film 

comentată 

Convorbire 

 

 

Oră de poveste 

Serviciul Mediatecă 

 Lecturile vacanţei Concurs Serviciul Mediatecă 

 Flori de toamnă (quilling) 

Frunze de toamnă (origami) 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Telefonul mobil: dăunează 

sau nu? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Igor Vieru 

Andrei Sârbu 

Lecţie de artă din 

Ciclul „Maeştri 

basarabeni din 

secolul XX” 

Filiala nr. 2 

 Festivalul Internaţional de 

Poezie „Grigore Vieru” 

  

 Rădăcina de foc a lui 

Grigore Vieru 

 

 

Poet cu lira-n lacrimi 

Medalion 

 

 

Revistă bibliografică 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

NOIEMBRIE    

 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi  

 Angela Chicu „Carte pentru 

cei mici s-o citească la 

bunici” 

Lansare de carte Biblioteca Picilor 

 Biblioteca – sanctuar al 

culturii şi civilizaţiei  

Cartea – prieten fidel şi 

Expoziţie complexă 

 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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oportun 

Itinerar cultural prin 

bibliotecile lumii 

Михаил Яснов 

„Чудетство” 

 

Ion Anton „Foka. Roman-

cronică”  

Cărţile – aliaţii tăi puternici 

 

Prezentare Power 

Point 

Oră de poezie din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Prezentare de carte 

Revistă bibliografică 

 Biblioteca - memoria anilor 

Fără biblioteci nu am avea 

nici trecut, nici viitor 

Expoziţie 

Dezbateri 

Serviciul Carte 

străină 

 Biblioteca – un palat 

fermecat 
Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Biblioteca – reper durabil al 

vieţii spirituale 

Biblioteca pentru copii tinde 

spre excelenţă 

Expoziţie 

 

Brainstorming 

Filiala nr. 1 

 Filiala BNC „Ion Creangă” şi 

a BJ „Gh. Asachi” Iaşi – 20 

ani de la fondare 

Filiala de Carte Românească 

în timp 

Rapsodii de toamnă  

Carte – Lectură – 

Creativitate 

 

 

 

 

Cetate care ne adună şi ne 

păzeşte 

Slujitor al culturii şi 

neamului – Vladimir 

Beşleagă 

 

 

 

Colaj de fotografii 

Expoziţie de pictură 

de Sara Muscalu 

Şedinţa comună a 

Salonului literar-

artistic „La Creangă”, 

Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” şi a 

Salonului Muzical 

Medalion aniversar 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Reţelele sociale: avantaje şi 

dezavantaje 

Colocviu pentru 

adolescenţi 
Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Samuil Maršak – 125 ani de 

la naştere 

  

 Am venit în literatura pentru 

copii prin teatru 

Expoziţie  

Lecturi literare 
Biblioteca Picilor 

 Am venit în literatura pentru 

copii prin teatru  

Самая большая тайна 

Самуила Маршака 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Convorbire Biblioteca Picilor 
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Educaţiei Copiilor 

Nevăzători 

 „Firul magic” 

„Cei şapte porumbei” 

Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 Arcadie Suceveanu – 60 ani 

de la naştere 

  

 Arcadie Suceveanu – 

Cavalerul poeziei 

Expoziţie  

 
Biblioteca Picilor 

 Arcadie Suceveanu – un 

cavaler al poeziei 

Expoziţie 

 
Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cavalerul poeziei de azi 

De la suflet la sufletele 

copiilor 

Expoziţie 

Oră de poezie 
Filiala nr. 1 

 

 Poetul chemat de cuvinte 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Filiala nr. 2 

 Жан-Клод Мурлева 

„Зимняя битва”, „Река”,  

„Текущая вспять” 

Для чего люди пишут и 

читают книги? 

Convorbiri 

 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Анника Тор „Остров в 

море” 

Владислав Крапивин 

„Голубятня на желтой 

поляне” 

Lecturi publice din 

Ciclul „Читаем 

вместе” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă  

  

 Toleranţa înseamnă iubire Brainstorming Serviciul Carte 

străină 

 Învaţă să fii tolerant! 

Toleranţa va schimba lumea 
Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1  

 

 Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor 
  

 Cine ne fură Drepturile? 

 

 

Tatiana Cristenco, Şef al 

Direcţiei municipale 

Chişinău pentru drepturile 

copiilor 

Expoziţie 

Convorbire 

Întâlnire 

 

 

Biblioteca Picilor 

 Şi noi, copiii, ne bucurăm de 

drepturi 

Copiii au drepturile lor! 

Expoziţie  

Vizionare de film 

Filiala nr. 1 

 

 Ochiul magic Revista presei Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 
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ani 

 Petre Ispirescu – 125 ani de 

la moarte 

  

 Un împărat al basmelor 

 

 

 

Petre Ispirescu „Prâslea cel 

voinic şi merele de aur” 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Victorină 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 

 În împărăţia basmelor Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Ispirescu - împăratul 

basmelor 

Petre Ispirescu „Tinereţe 

fără bătrâneţe şi viaţă fără 

de moarte” 

Expoziţie 

 

Oră de poveste 

 

Filiala nr. 1 

 

 

 

 H.Ch. Andersen  „Keiserens 

nye klaeder” (Veşmântul cel 

nou al regelui) 

Oră de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Grigorij Oster – 65 ani de la 

naştere 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Discover the future Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Scriitorul Titus Ştirbu Întâlnire Biblioteca Picilor 

 „Casa verde: 16 tineri poeţi 

şi prozatori basarabeni”  

Lansare de carte Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 În lumea animalelor 

sălbatice 

Lecţie de ecologie Serviciul Mediatecă 

 Cezara Mureşanu „Fulg de 

nea” 

Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 Братья Гримм „Госпожа 

Метелица” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

сказки конца" 

Biblioteca Picilor 

 „Inimă rece” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Păsările – sanitarii 

Pământului 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Пернатые – санитары 

Земли 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Des jours et des mois. Zilele 

şi lunile anului  

Qui suis-je? Cine sunt eu? 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Through the eyes of 

magazines 

Revista presei Serviciul Carte 

străină 
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Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor: 

„Алиса в стране чудес” и 

литература нонсенса 

 

Oră de lectură 

 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii: 

„Neghiniţa” 

„Lupul şi cei şapte iezi” 

„Punguţa cu doi bani” 

„Frumoasa din pădurea 

adormită” 

„Insula misterioasă” 

„Râurile Africii” 

„Harap Alb” 

„Colţ Alb” 

Mănânc sănătos? 

Enciclopedia virtuală Ion 

Creangă 

Lumea misterioasă a lui 

Jules Verne 

 

Oră de poveste 

 

 

 

 

Vizionare de film 

comentată 

 

 

Convorbire 

Revistă bibliografică 

a CD-urilor 

Serviciul Mediatecă 

 Meşteşuguri de toamnă 

(decorare) 

Ghemul plin de ace (origami, 

aplicaţie) 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Pro sau contra emigrării? Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Aniversarea basmului „Fata 

babei şi fata moşneagului” 
Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Genurile musicale Şedinţa Salonului 

Muzical  

Filiala nr. 2 

DECEMBRIE    

 Ziua Unirii Expoziţie Filiala nr. 2 

 Жизнь и творчество 

Григория Виеру 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cezar Petrescu – 120 ani de 

la naştere 

  

 Cezar Petrescu – 120 ani de 

la naştere 

Lecturi literare 

 
Biblioteca Picilor 

 

 Creatorul şi lumea lui Convorbire 

Oră de lectură 
Serviciul Mediatecă 
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Фрам – белый медведь 

 Povestea naşterei lui “Fram, 

ursul polar” 

Discuţie asupra cărţii 

 
Filiala nr. 1 

 Nina Slutu-Soroceanu „Moş 

Crăciun ne-a vizitat” 
Înscenare Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială de Combatere 

şi Profilaxie a Maladiei 

HIV/SIDA 

  

 Alege viaţa fără SIDA Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 SIDA – flagelul secolului 

SIDA între teamă şi speranţă  

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 

 Ziua Drepturilor Omului   

 Ziua Drepturilor Omului 

Cunoaşte-ţi drepturile, 

cunoaşte-ţi obligaţiile 

Expoziţie 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Spiru Haret – 100 de ani de 

la moarte 

  

 Spiru Haret – contemporanul 

nostru  

Convorbire Filiala nr. 1 

 Toţi trăim sub acelaşi cer, 

dar nu toţi avem acelaşi 

orizont 

Convorbire Serviciul Carte 

străină 

 Vine Moş Crăciun 

Crăciunul bate la uşă 

Рождество Христово 

 

Кто приносит подарки под 

елку? 

Bucuria sărbătorilor de 

iarnă 

Prezentare de CD-uri 

Expoziţie 

Vizionare de film 

comentată  

Convorbire 

 

Oră de poveste 

Serviciul Mediatecă 

 Crăciunul – Naşterea 

Domnului 

Matineu Filiala nr. 1 

 Bucuria Crăciunului Expoziţie Filiala nr. 2 

 Vasile Romanciuc - 65 ani 

de la naştere 

  

 Vasile Romanciuc – poetul 

cu aripi de carte 

Expoziţie  

 
Biblioteca Picilor 

 Vasile Romanciuc: un poet al 

firescului şi candorii 

O inimă ce râde şi plânge în 

cuvinte 

Expoziţie 

 

Oră de poezie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Vasile Romanciuc „Toate 

întâmplările se prefac în 

cuvinte” 

Oră de poezie Serviciul Mediatecă 
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 Cu Vasile Romanciuc în 

Ţara Canelumea 

Poetul care trudeşte, tăcut, 

prin cuvinte 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Poetul cu aripi de carte 

 

 

Cu Vasile Romanciuc în 

Ţara Canelumea 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Hai la glume Şezătoare Biblioteca Picilor 

 Eduard Uspenskij – 75 ani de 

la naştere 

  

 Scriitorul copiilor - Eduard 

Uspenskij 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 
Biblioteca Picilor 

 Un scriitor mare pentru cei 

mici 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 P. L. Travers „Mary Poppins 

Opens the Door” 
Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Eroii lui Astrid Lindgren – 

Freken Bok, Piciul şi 

Karlson 

Înscenare Biblioteca Picilor 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Анника Тор „Остров в 

море” 

Владислав Крапивин 

„Голубятня на желтой 

поляне” 

Жан-Клод Мурлева 

„Зимняя битва” 

Кейт ДиКамило 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

Lecturi publice din 

Ciclul „Читаем 

вместе” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Что движет солнце и 

светила? 

Convorbire Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Crăciunul – prilej de bucurie 

şi reculegere sufletească 

Светлый праздник 

Рождества: звезда взошла 

на востоке 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cezara Mureşanu „Legenda 

Crăciunului” 

Oră de poveste din 

Ciclul „E timpul 

poveştilor!” 

Biblioteca Picilor 

 „Зимой у Бабы–Яги” Oră de poveste din 

Ciclul „Есть у 

сказки начало, нет у 

Biblioteca Picilor 
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сказки конца" 

 „Iarna-i din poveşti” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Când s-a născut Moş 

Crăciun? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Здравствуй, елка, Новый 

Год 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Ma famille. Familia mea 

Le corps. Corpul 

Curs de limba 

franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 
Revista presei Serviciul Carte 

străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Serviciul Carte 

străină 

 Trepte în lumea cărţilor: 

О цирке, медведях и 

Северном полюсе 

Что такое КВН? 

 

Victorină 

 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 Bucuriile lecturii: 

Grigore Vieru în documente 

audiovizuale şi electronice 

Colinde cu Ştefan Hruşcă 

„Muzicanţii din Bremen” 

 

 

Revistă bibliografică 

a CD-urilor 

 

Vizionare de film 

comentată 

Serviciul Mediatecă 

 Învăţăm limbi moderne cu 

Big Muzzy 
Lecţii interactive de 

limba italiană 

Serviciul Mediatecă 

 Vine, vine iarna ... (decupaj) 

Ne pregătim de carnaval 

(măşti din farfurii de plastic) 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Serviciul Mediatecă 

 Cine/ce poate schimba 

mentalitatea unui om? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Un descendent de-al lui 

Creangă 

Lansarea cărţii „Povestea 

focului” de Alexandru 

Plăcintă 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă”  

Filiala nr. 2 

 Anul Nou la uşă bate Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Camapania „Copiii 

Moldovei citesc o carte” 

Conferinţa de 

totalizare 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 
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PROGRAME DE ACTIVITATE ALE CENACLURILOR,  

CLUBURILOR ŞI SALOANELOR 

 

SALONUL LITERAR-ARTISTIC ,,LA CREANGĂ” 

 

Inaugurat în anul 1994, Cenaclul „La Creangă” (din 2006 Salon literar-

artistic) găzduieşte copii şi adolescenţi cu aptitudini literare şi artistice. Este, de 

fapt, o continuare a activităţii Clubului literar republican „Peniţa fermecată” 

(1986-1991) şi a Cenaclului literar „Florile dalbe” ( 1991-1993). 

 Prima moderatoare, bibliotecara Tatiana Costiuc, şi colaboratorii ziarului 

„Florile dalbe” au fost cei care i-au încurajat pe copiii ce urmau să facă din scris 

o meserie: Steliana Grama, Romana Iorga, Dorina Bohanţov, Igor Cobâleanschi 

şi alţii. Cenaclul „La Creangă” vine cu pleiada nouă de talente: Ionel Martea, 

Corina Maxim, Steluţa Andrei, Valeriu Croitoru, Dumitriţa Parfenie, Rodica 

Frimu, Olga Anghelici. Moderator al Salonului este poeta Claudia Partole. 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Vasile Badiu – distinsul 

cărturar şi exeget literar 

Invitaţi: soţia scriitorului, 

oameni de cultură 

Ianuarie 

2. O poetă inspirată de timpul 

alertat: Irina Nechit 

Invitaţi: scriitorii Irina Nechit, 

Nicolae Popa, Călina Trifan; 

actriţa Ala Menşicov. 

Ianuarie 

3. Ada Zaporojan: Poeta cu 

suflet de cântec 

Invitaţi: Ada Zaporojan, 

Marcela Mardare; Arcadie 

Suceveanu. 

Februarie 

4. De la Poezie la Cântec Prezentarea cărţii „Lucruri 

Sacre” de Valeria Corsac 

Martie 

5. Lansarea almanahului „La 

Creangă” 

Lansarea cărţilor scrise de 

copii  

Şedinţă în cadrul Salonului 

Internaţional de Carte pentru 

Copii şi Tineret 

Aprilie 

6. Cu drag de Topârceanu Invitaţi: elevii liceelor “Mircea 

Eliade”, “Nicolae Iorga”. 

Mai 

7 Mama, tata şi eu copilul Şedinţă dedicată Zilei 

Internaţionale a Familiei 

Mai 

8. Cu gândul la Eminescu Şedinţă în deplasare la Liceul 

„Ştefan cel Mare” 

Iunie 

 

9. Patria mea este LIMBA 

ROMÂNĂ 

Invitat – Vlad Pohilă. August 

10. “Cocoşul Pedro” de 

Gheorghe Marin 

Lansare de carte Septembrie 

11. Carte – Lectură - 

Creativitate  

Şedinţă comună cu Cenaclul 

„Conştiinţa Naţională” şi 

Salonul Muzical 

Noiembrie 
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12. „Fata babei şi fata 

moşneagului” de Ion 

Creangă 

Aniversarea a 135-a a basmului Noiembrie 

13. Un descendent de-al lui 

Creangă 

Lansarea cărţii „Povestea 

focului” de Alexandru Plăcintă 

Decembrie 

 

 

 

CENACLUL ,,CONŞTIINŢA NAŢIONALĂ” 

 

Acest Cenaclu a fost inaugurat în anul 1993 cu scopul popularizării 

valorilor naţionale,  istoriei, tezaurului cultural şi spiritual al neamului. 

Întruneşte elevi de la diverse şcoli şi licee din Chişinău. Din anul 2002 este un 

Cenaclu de familie. Îşi desfăşoară şedinţele în incinta Filialei nr. 2. Moderator: 

scriitorul Constantin Dragomir. 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Aduceri aminte m-or troieni 

cu drag ... 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai 

Eminescu”. 

Ianuarie 

2. Aş vrea la oameni totul să 

mă-mpart ... 

La 85 de ani de la naşterea lui 

Petru Zadnipru, poet, publicist 

şi traducător. 

Ianuarie 

3. Vine Dragobete cu băieţi şi 

fete 

Masă rotundă organizată cu 

participarea adolescenţilor de 

la liceele şi şcolile din 

Chişinău. 

Februarie 

4. Magicianul îndrăgostit de 

oameni şi de culori 

La 70 de ani de la naşterea 

pictorului Aurel Guţu. 

Martie 

5. „Mă trag din enam de 

umorişti” de Condrat Pleşca 

Lansare de carte Aprilie 

6. Un zâmbet, o glumă, copii 

sănătoşi! 

Lansarea cărţii „Spinul 

haiducului” de Condrat Pleşca. 

Aprilie 

7. Floare de mai, să nu uiţi 

poetul ... 

La 75 de ani de la naşterea 

poetului, savantului şi omului 

politic Ion Vatamanu. 

Mai 

8. Veşnica lor pomenire .. Şedinţă tradiţională de 

comemorare a scriitorilor 

Grigore Vieru, Ion Vatamanu, 

Gheorghe Vodă, Anatol Codru, 

Aurel Scobioală, Mihail Garaz. 

Mai 

9. Ce mică-i vacanţa mare! Şedinţă în deplasare, organizată 

la Tabăra Şcolii primare 

“Grigore Vieru”. 

Iunie 
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10. Un cântec de duminică şi-un 

clopoţel de-argint 

La 65 de ani de la naşterea 

compozitoarei Daria Radu. 

Septembrie 

11. Cărţi izvorâte din har şi din 

bunătate .. 

Medalion literar consacrat 

prozatorului şi publicistului 

Victor Prohin la 70 de ani de la 

naştere. 

Octombrie 

12. Carte – Lectură - 

Creativitate 

Şedinţă comună cu Salonul-

literar artistic „La Creangă” şi 

Salonul Muzical 

Noiembrie 

13. Poetul cu aripi de carte La aniversarea a 60-a de la 

naşterea scriitorului Vasile 

Romanciuc. 

Decembrie 

 

 

CENACLUL „DIALOGUL GENERAŢIILOR” 
 

A fost inaugurat în decembrie 2002. În cadrul acţiunilor din acest ciclu, 

desfăşurate trimestrial, au loc întâlniri ale copiilor şi adolescenţilor cu 

personalităţi marcante din diverse domenii, care au reuşit în plan profesional 

datorită cărţii, lecturii, studiului continuu. Scopul întâlnirilor este de a iniţia un 

dialog cultural eficient între reprezentanţii diferitor generaţii. Moderator – 

Claudia Balaban, director general al Bibliotecii. 
 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Slujitor al culturii şi neamului 

 

Protagonist: scriitorul 

Vladimir Beşleagă 

Noiembrie 

 

 

CLUBUL ,,DECELUŞ” 

 

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

copiilor mici de a cunoaşte cât mai multe despre lumea înconjurătoare prin 

intermediul cărţii şi al altor surse de informaţie şi a dezvolta erudiţia lor. 

Conducătorul Clubului – Neli Tcacenco, bibliotecar în serviciul Biblioteca 

Picilor. 

 

N/r Termen Temă 

1. Ianuarie De ce Brumar, Gerar, Făurar? 

2. Februarie Dragobete – Ziua dragostei şi 

bunăvoinţei 

3. Martie De ce apa este miracolul vieţii? 

4. Aprilie ABC–ul vieţii frumoase  
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5. Mai ABC–ul artelor  

6. Septembrie De ce „Pace” şi „Război” 

7. Octombrie Universul fabulos al insectelor  

8. Noiembrie Păsările – sanitarii Pământului  

9. Decembrie Când s-a născut Moş Crăciun? 

 

 

CLUBUL ,,ВСЕЗНАЙКА” 

 

Inaugurat în 2010. Scopul Clubului este de a stimula dorinţa copiilor mici 

de a cunoaşte cât mai multe despre lumea înconjurătoare prin intermediul cărţii 

şi al altor surse de informaţie şi a dezvolta erudiţia lor. Conducătorul Clubului – 

Angela Axentiev, bibliotecar în serviciul Biblioteca Picilor. 

 

N/r Termen Temă 

1. Ianuarie Волшебные месяцы – Декабрь, 

Январь, Февраль 

2. Februarie Знаменитые и загадочные места 

Земли 

3. Martie Вода – источник жизни  

4. Aprilie Земля – колыбель человечества 

5. Mai Знакомые и незнакомые цветы 

6. Septembrie Унылая пора – очей очарованье  

7. Octombrie В „гостях” у насекомых 

8. Noiembrie Пернатые – санитары Земли  

9. Decembrie Здравствуй, елка, Новый Год  

 

 

SALONUL MUZICAL 

 

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

de muzicologul Svetlana Bivol. În 2002, după o perioadă de întrerupere a 

activităţii, a renăscut sub bagheta iscusită a compozitorului Eugen Mamot. Prin 

această formă de activitate se urmăreşte promovarea cunoştinţelor muzicale 

generale, indispensabile fiecărui om cult, a resurselor informaţionale despre 

muzicieni, compozitori, interpreţi naţionali şi universali, a diverselor genuri 

muzicale. Evenimentul cheie în activitatea Salonului Muzical a fost lansarea 

imnului Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” pe versuri de 

Constantin Dragomir şi muzica de Eugen Mamot.  

  

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Eugen Doga - artistul 

secolului XX 

Medalion dedicat aniversării a 

75-a de la naşterea 

Martie 
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compozitorului. 

2. Drapelul Ţării în creaţia 

compozitorilor români 

Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova. 

Invitaţi: pictorul Gheorghe 

Vrabie, elevi de la liceele 

“Mihai Viteazul”, “George 

Meniuc”, Şcoala primară 

“Grigore Vieru” 

Aprilie 

3. Dulcea mea copilărie Ziua Internaţională a Copiilor Iunie 

4.  Ziua Cunoştinţelor Au participat elevi de la liceele 

„Nicolae Sulac”, „Gh. Asachi” 

Septembrie 

5. Muzica în destinul omului Participă personalităţi care au 

fost influenţate de muzică 

Octombrie 

 

6. Carte – Lectură - 

Creativitate 

Şedinţă comună cu Salonul 

literar-artistic „La Creangă” şi 

Cenaclul „Conştiinţa 

Naţională” 

Noiembrie 

7. Genurile muzicale Discuţii despre diferite genuri 

de muzică 

Noiembrie 

8. Anul Nou la uşă bate Tradiţiile şi obiceiurile 

sărbătorilor de iarnă cu elevii 

de la Centrul „ARTICO” 

Decembrie 

 

 

CLUBUL TINERILOR TRADUCĂTORI 
 

A fost inaugurat în 1996, odată cu deschiderea Serviciului Carte străină în 

cadrul Bibliotecii. În anul 2003 a fost relansat. Întruneşte elevi pasionaţi de 

studierea limbilor moderne, de lectură şi traducere. La şedinţe participă ca 

invitaţi traducători notorii din republică, profesori de la catedra de limbi străine 

a USM, reprezentanţi ai ambasadelor. Copiii traduc, de obicei, texte la 

subiectele des solicitate de beneficiarii serviciului carte străină.  

 

N/r Temă Termen 

1. Traducerea textelor din dicţionare şi 

enciclopedii  

Ianuarie 

2. Cum traducem dialogurile? 

 

Octombrie 

 

 

CLUBUL „GENERAŢIA NEXT” 
 

Ritmul vieţii, resimţit uneori ca fiind prea alert, exigenţele tot mai variate şi 

mai noi, lipsa unuia sau a ambilor părinţi din familie, complică deseori situaţia 
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adolescenţilor prin lipsă de informare motivată sau nemotivată. Adolescentul 

deseori rămâne faţă în faţă cu „Eu-l” său, cu problemele sale, nereuşind să 

găsească o rezolvare. 

Prin inaugurarea Clubului „Generaţia NEXT”, colaboratorii Filialei nr. 1 a 

Bibliotecii se implică în câmpul relaţiilor dintre adolescent şi lumea 

înconjurătoare, prin a-i oferi întâlniri cu diverse personalităţi ale vieţii publice, 

în stare să contribuie la dezlegarea unor sau altor probleme. Moderator – Tamila 

Muntean, şef Filială. 

 

 

N/r Temă Termen 

1. Atunci când sinceritatea lipseşte… 
Ianuarie 

 

2. Singuri sau în grup? 
Februarie 

 

3. 
Eu şi părinţii mei: cum să găsim limbă 

comună? 

 

Martie 

 

4. 

Umilinţa: slăbiciune sau tărie de 

caracter? 

 

Aprilie 

5. 
Crezi în superstiţii? 

 
Mai 

6. 
Cum să depăşeşti frica? 

 
Septembrie 

7. Telefonul mobil:  dăunează sau nu? 
Octombrie 

 

8. Pro sau contra emigrării? 
Noiembrie 

 

9.  
Cine/ce poate schimba mentalitatea unui 

om? 
Decembrie 
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Tabel 23. Activitatea editorială a Bibliotecii  

 

 

nr. 

d/o 

Denumirea lucrării Tipul publ. Termen 

(trim.) 

Volum Lb. publ. Baza 

poligr. 

Serviciile 

responsabile 

 

1 Cartea. Biblioteca. 

Cititorul 

Fascicula nr. 21 

buletin metod. 

şi bibliogr. 

I 1 fasc. rom.-rus. tipografie Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

2 Spiridon Vangheli şi 

universul senin al 

copilăriei 

Ed. a II-a rev. şi compl. 

biobibliografie II 1 volum rom., 

rus., fr., 

engl. ş.a. 

tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

3 Aniversări culturale 

2013: calendar 

publicaţie 

metodico-

bibliografică 

III 1 volum rom.- rus. tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară; 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

4 Academia Copilăriei – 

casa cu prieteni şi cărţi 

ediţie specială  IV 1 volum rom.  tipografie Filiala nr. 2, 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

5 La Creangă 

 Nr.  26 

almanah literar I 1 fasc. rom. tipografie Redacţie şi 

secretariat –

arhivă 

6 Bibliografia cărţii pentru 

copii, anul  2010 

 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

7 În ajutor programei de 

studiu (bibliografie 

selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor 

din cl. IV-XII) 

a) fasc. 55 (sem. II, 2011) 

b) fasc. 56 (sem. I, 2012) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

versiune 

electroni

că 

//-// 

8 Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XVI-a a 

Salonului de Carte pentru 

Copii şi Tineret) 

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

secretariat – 

arhivă 

9 Vino cu noi în lumea 

cărţilor 

liste de 

recomandare 

III-IV  rom. ş.a. versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

10 Citeşte, inspiră-te, 

cunoaşte… 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

 Seria „Scriitorii Moldovei – copiilor”      

11 Andrei Lupan – 100 de 

ani de la naştere 

pliantă  I  rom. xerox // - // 

 

12 Spiridon Vangheli – 80 

de ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox //-// 

 

13 Titus Ştirbu – 70 de ani 

de la naştere 

pliantă III  rom. xerox //-// 
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14 Gheorghe Ciocoi – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox // - // 

 Seria „Oamenii Moldovei mele”      

15 Aurel Guţu – 70 de ani de 

la naştere 

pliantă I  rom xerox // - // 

16 Emil Childescu – 75 de 

ani 

pliantă II  rom. xerox // - // 

17 Lică Sainciuc – 65 de ani 

de la naştere 

pliantă II  rom. xerox // - // 

 

18 Daria Radu – 65 de ani de 

la naştere 

pliantă III  rom. xerox // - // 
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Deschiderea Salonului Internaţional de Carte pentru 

Copii şi Tineret, ediţia a XVI-a, la CIE Moldexpo 

 

 
 

Copiii sunt fericiţi să plece acasă cu o carte-surpriză - 

„Marele Ciulică” de Nicolae Popa 

 
 

Premianţii Concursului  

„Călătorie imaginară în lumea cărţilor” 

 

 
 

Medalionul „Scriitorul din Coliba Albastră a Copilăriei” 

dedicat lui Spiridon Vangheli 

 
 

Conferinţa video Moldova-Rusia „Preferinţele de 

lectură ale adolescenţilor” 

 

 
 

Conferinţa video Moldova-Rusia „Preferinţele de lectură 

ale adolescenţilor” 
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Faza republicană a Concursului literar „La izvoarele 

înţelepciunii”, dedicat lui Spiridon Vangheli  

 
 

Faza republicană a Concursului literar „La izvoarele 

înţelepciunii”, dedicat lui Spiridon Vangheli 

 

 
 

Spiridon Vangheli la faza finală a Concursului  

„La izvoarele înţelepciunii” 

 

 
 

Premierea celor mai buni cunoscători  

ai operei lui Spiridon Vangheli  

 
 

Laureaţii Concursului „Cititor-model”, ediţia a VII-a 

 

 
 

Concursul „Miss Smărăndiţa”, ediţia a XI-a 
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Lansarea Campaniei „Copiii Moldovei citesc o carte” - 

„Fărâme de suflet” de Aurelian Silvestru 

 

 
 

Aurelian Silvestru la întâlnirea cu cititorii de la Sângerei 

 
 

„Fărâme de suflet” se citeşte şi la Călăraşi 

 
 

Conferinţa de totalizare a Campaniei  

„Copiii Moldovei citesc o carte” 

 

 
 

Medalionul „Crescătorul de perle”  

dedicat poetului Grigore Vieru 

 
 

Preşedintele Republicii Moldova Nicolae Timofti îl 

felicită pe Spiridon Vangheli cu ocazia aniversării a 80-a 
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Elevii de la Şcoala „Spiridon Vangheli” din Bălţi  

îşi felicită patronul spiritual 

 
 

Medalionul din cadrul „Zilelor Creangă”,  

duplex Chişinău – Iaşi 

 

 
 

Ansamblul etno-folcloric „Moştenitorii”  

aduce un omagiu lui Ion Creangă 

 

 
 

Laureaţii Diplomei de Onoare IBBY, scriitorii Iulian 

Filip, Vasile Romanciuc şi Emilian Galaicu-Păun la 

inaugurarea Săptămânii Lecturii şi a Cărţii pentru Copii 

 

 
 

Pictorii ilustratori participanţi la  

Expoziţia-concurs BIB 2011 

 

 
 

Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor –  

Ziua Editurii „Prut Internaţional” 
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Sănduţa Dănuţa, elevă la Şcoala de Arte „V. Poleacov”, 

cu un monolog din cartea  

„A doua şansă” de Aurelian Silvestru 

 

 
 

Maestrul Ion Ungureanu cu un mesaj de felicitare pentru 

Filiala de Carte Românească la 20 de ani 

 
 

Şedinţa comună a Salonului literar-artistic  

„La Creangă”, a Cenaclului „Conştiinţa Naţională”  

şi a Salonului Muzical  

 

 
 

Vernisajul expoziţiei de pictură a Sarei Muscalu şi 

prezentarea cărţilor autorilor de la Iaşi la aniversarea 

Filialei de Carte Românească 

 
 

Medalionul „Spiridon Vangheli – o candelă cu flacără 

de aur” la Târgul de Carte 2012 la Moldexpo 

 

 
 

Forumul elevilor olimpici la Târgul de Carte 2012 



 104 

 
 

Master-class de la Clubul „MeşteRICH”  

în cadrul Târgului de Carte 2012 

 

 
 

Oferirea donaţiei de carte Bibliotecii  

de ambasadorul Tong Mingtao în cadrul acţiunii 

„Drumul Cărţii: China – Moldova” 

 

 
 

Expoziţia de cărţi donate Bibliotecii  

de Ambasada Chinei 

 

 
 

Lansarea cărţii „Povestea lui Mihai. Planeta Tobi”  

de Viorica Nagacevschi 

 
 

Întâlnire cu scriitoarea Ada Zaporojan  

la Salonul literar-artistic „La Creangă” 

 

 
 

Sceneta „Punguţa cu doi bani” la Biblioteca Picilor 
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Lansarea cărţii „Cocoşul Pedro” de Gheorghe Marin 

 

 
 

Nicolae Spătaru oferă autografe pe  

noua sa carte „Pisicul infomatician” 

 

 
 

Întâlnire cu scriitorii la Tabăra „Zâmbetul”  

de la Vadul lui Vodă 

 

 
 

Membrii Clubului „MeşteRICH” şi creaţiile lor 

 
 

Ring-ul intelectual  

„Ce sacrificăm în numele dragostei?” 

 

 
 

Dezbaterile „Ce înseamnă să fii „cioară albă”? 
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Dezbaterile „De ce preţuim viaţa?” 

 

 
 

Cursuri de iniţiere în limba franceză 

 
 

Şedinţa Clubului „MeşteRICH” 

 

 
 

Ilustratoarea Violeta Diordiev invitată la discuţia  

asupra cărţii „Scrippius Pip” de Edward Lear 

 

 
 

Prezentarea cărţii „Abecedar pentru cei mici”  

de Georgeta Voinovan 

 

 
 

Masa rotundă „Bibliotecarul pentru copii:  

competenţe şi abilităţi” 
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Atelierul „Cărţile ilustrate pentru copii: utilizare şi 

creare” cu Anna Högland şi Kajsa Gordan din Suedia 

 

 
 

Atelierul „Cărţile ilustrate pentru copii:  

utilizare şi creare”  

 

 


