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INTRODUCERE 

 

În anul 2013 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” a avut 

următoarele priorităţi: 

- Continuarea reconstrucţiei sediului central al Bibliotecii; 

- Contribuirea la realizarea programelor şi proiectelor din cadrul Anului integrării 

informaţionale a bibliotecilor publice şi Programului Novateca; 

- Dezvoltarea unor servicii electronice oferite on-line copiilor şi adolescenţilor 

prin intermediul site-ului web şi tehnologiilor Web 2.0; 

- 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; 

- Realizarea Programului de acţiuni dedicate Anului Spiridon Vangheli; 

- Organizarea unui program de acţiuni dedicate Anului European al Cetăţeniei; 

- Ridicarea eficacităţii programelor culturale oferite publicului. 

 

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 

 

- Proiectul Instituirea unui bibliobus pentru copii în Republica Moldova cu 

sprijinul Ambasadei Japoniei prin Programul Kusanone; 

- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XVII-a (18-21 

aprilie); 

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

consacrată scriitorului Jules Verne (ianuarie-iulie); 

- Concursul republican Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui 

Spiridon Vangheli (decembrie 2012 – aprilie 2013); 

- Forumul Copiilor – laureaţilor Concursului republican Pe aripile fanteziei în 

Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli (aprilie 2013); 

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

Moldova (mai); 

- Concursul de creativitate şi inteligenţă Miss Smărăndiţa, ediţia a XII-a (martie); 

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

ediţia a II-a (februarie–noiembrie), dedicată cărţii „Nu vă îndrăgostiţi 

primăvara!” de Nicolae Dabija; 

- Participarea la Campania ABRM O vedetă în bibliotecă cu interpretul Rafael 

Bobeica; 

- Campania Lecturi de vacanţă (iunie); 

- Participarea la Târgul de Carte 2013 la Moldexpo; 

- Expoziţia permanentă Popas în Ţara lui Spiridon Vangheli; 
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- Expoziţia virtuală În lumea cărţilor lui Spiridon Vangheli pe site-ul web al 

Bibliotecii; 

- Expoziţia itinerantă Valori europene; 

- Zilele Ion Creangă: Duplex Chişinău–Iaşi(27 februarie - 2 martie); 

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

duplex Chişinău-Iaşi, în colaborare cu Centrul cultural-ştiinţific „Grigore 

Vieru”; 

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

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

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

Next”, Clubul „MeşteRICH”, Clubul amatorilor de limbă, cultură şi artă 

chineză „Yin şi Yang”, Clubul de discuţii „Universitatea copiilor”; 

- Inaugurarea Cenaclului literar francofon; 

- Realizarea ciclurilor de activităţi: Zilele Ion Creangă (martie), Zilele 

Francofoniei (martie); Săptămâna lecturii şi a cărţii pentru copii (1-7 aprilie); 

Zilele Limbii Române (25-31 august); Săptămâna Cunoştinţelor (octombrie); 

Zilele Bibliotecii (noiembrie); Cinemateca Picilor (vizionarea filmelor); 

Bucuriile lecturii, Trepte în lumea cărţilor, Personalităţi basarabene uitate, 

Pictori de geniu, Подростку о подростках, Читаем вместе (convorbiri, 

călătorii literare, medalioane, lecturi literare etc.); Zidirea de sine şi creaţia, 

Adolescentul în lumea cunoaşterii (ring-uri intelectuale, dezbateri); Codul 

bunelor maniere (convorbiri); Marile muzee ale lumii (itinerarii culturale); 

- Programul de formare pentru adolescenţi Autodezvoltarea personalităţii; 

- Programul de formare pentru părinţi Arta de a fi părinte; 

- Oferirea cursurilor gratuite de iniţiere în limbile engleză, franceză şi chineză; 

- Realizarea ciclului de emisiuni radiofonice Carte dragă, luminezi ca un soare în 

amiezi, în colaborare cu Redacţia emisiuni radio pentru copii a Companiei 

Publice Teleradio-Moldova; 

- Realizarea Suplimentului literar al revistei „a”MIC; 

- Realizarea programului de formare a culturii informaţiei Învaţă să te informezi 

şi a programului Tehnologii informaţionale securizate; 

- Actualizarea bazei de date bibliografice Ion Creangă, în cadrul proiectului 

comun al BNC „Ion Creangă” şi Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, 

România; 

- Conferinţa Târgul ideilor de succes - 2012 (prezentarea celor mai bune proiecte, 

programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 2012) (aprilie); 

- Simpozionul Cartea şi lectura – brandul bibliotecii pentru copii (aprilie); 

- Atelierele eBibliophil sau drumul cărţii de la raft în jurul lumii (aprilie) şi 

eBibliophil – sistem automatizat de gestionare a bibliotecii (noiembrie); 

- Studiul Identificarea preferinţelor de lectură ale elevilor; 

- Realizarea sondajului Topul celor mai citite cărţi; 

- Editarea publicaţiilor: Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi 

bibliografic, nr. 22; Aniversări culturale 2014: Ghid metodico-bibliografic; 

Bibliografia cărţii pentru copii 2012: Buletin informativ; În ajutor programei de 

studiu: Buletin informativ, fasc. 58, 59; La Creangă: Almanah literar, nr. 27; 
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Carte Pentru Copii: Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi 

Tineret; 

- Procurarea sitemului integrat de informatizare şi gestionare a bibliotecii 

eBibliophil; 

- Procurarea echipamentului pentru dezvoltarea sistemului informaţional al 

Bibliotecii; 

- Continuarea reconstrucţiei Bibliotecii. 
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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 2013 colecţiile Bibliotecii s-au completat cu 4483 

exemplare documente în 2659 titluri (inclusiv 1960 titluri noi). Volumul 

programat a fost realizat în proporţie de 89,7%. Valoarea documentelor intrate 

constituie 156353,37 lei. 

Documentele intrate în 2013 constituie 1,8% din fondul total al Bibliotecii 

(respectiv 2,5% în 2012 şi 2,0% în 2011), rata de înnoire a stocului fiind de 54,8 

ani. 

 

Rata de înnorie a stocului 2007-2013 

 

anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

        

rata de 

înnoire 

(ani) 

 

53,5 

 

51,5 

 

58,9 

 

63,5 

 

49,3 

 

40,8 

 

54,8 

 

Deoarece, ca şi în anii precedenţi, majoritatea titlurilor intrate în colecţii 

au fost primite în 1-2 exemplare prin donaţii sau exemplarul legal, iar achiziţia, 

din cauza alocaţiilor insuficiente, s-a făcut în mediu în 3 exemplare per titlu, 

raportul de exemplare intrate per titlu a rămas aproximativ la acelaşi nivel, 

constituind 1,7 ex. 

Indicele de dotare cu volume intrate per utilizator activ constituie 0,4 ex. 

faţă de 0,5 ex. în anul precedent. 
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Dinamica intrărilor 2011-2013 

Anul Intrări, ex. Intrări, titluri Ex. intrate 

per titlu 

Ex. intrate 

per utilizator 

activ 

     

2011 4967 3036 1,6 0,4 

     

2012 6061 3282 1,8 0,5 

     

2013 4483 2659 1,7 0,4 

 

Prevalează documentele primite prin donaţii, ele constituind mai mult de 

jumătate din intrări – 2332 exemplare (52,0%), inclusiv 467 ex. primite prin 

Programul de editare a cărţii naţionale. Prin sistemul exemplarului legal au intrat 

1253 exemplare (27,9%), din mijloace bugetare au fost achiziţionate 857 

exemplare (19,1%), în schimbul celor pierdute au fost primite 41 exemplare 

(1,0%). Raportul dintre aceste surse de completare pe parcursul ultimilor trei ani 

este reprezentat în următoarea diagramă: 

 

 
 

Cota documentelor achiziţionate din mijloace bugetare rămâne a fi în 

descreştere, motivul fiind reducerea continuă a capacităţii de cumpărare, în 

condiţiile când preţurile pe piaţa editorială au crescut continuu, iar alocaţiile 

bugetare pentru achiziţia de carte au scăzut în ultimii ani (de la 127,5 mii lei în 

2008 la 90 mii lei în 2013). 

Achiziţia din buget s-a făcut ţinându-se cont de solicitările utilizatorilor şi 

ofertele editurilor şi distribuitorilor de carte. Prioritară a fost achiziţionarea 

textelor pentru lectura extracurriculară, o atenţie sporită fiind acordată cărţilor 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

2011

2012

2013

4,30% 

4,80% 

1,00% 

39,60% 

54,80% 

52,00% 

30,80% 

18,60% 

19,10% 

Achiziţii din buget

Donaţii

În schimbul celor pierdute
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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. 

Ca şi în anii precedenţi, donaţiile au constituit sursa principală de 

completare a colecţiei de documente. Pe parcursul anului 2013 Biblioteca a 

beneficiat de mai multe loturi de carte oferite în dar de către Ambasada Chinei 

în RM (479 ex.), Ambasada Franţei în RM (22 ex.), editurile „Prut 

Internaţional” (205 ex.), „Litera” (83 ex.), „Cartea SA”, „Epigraf” şi alte edituri 

din RM (115 ex), editurile „Junimea” şi „Princeps Edit” din Iaşi (60 ex.), 

precum şi de către autori din Republica Moldova şi România; 467 de exemplare 

de cărţi editate în cadrul Programului de editare a cărţii naţionale au fost primite 

prin intermediul Bibliotecii Naţionale a RM, iar circa 150 de exemplare au fost 

oferite de diverse biblioteci din România. 

Sistemul exemplarului legal este o sursă importantă de completare a 

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

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

Republicii Moldova. În anul 2013 prin sistemul depozitului legal au fost primite 

1253 exemplare documente, cu 67 ex. mai puţin decât în 2012. 

În structura intrărilor după tipuri de documente prevalează cărţile (85,5%), 

pe poziţiile următoare situându-se publicaţiile seriale (4,3%) şi documentele 

electronice (4,2%): 

 

cărţi  publicaţii 

seriale 

 

 documente 

audiovizuale 

 documente 

electronice 

 documente 

grafice 

 alte 

tipuri 

3832 

ex. 

194 ex.  6 ex.  186 ex.  171 ex.  94 ex. 

85,5% 4,3%  0,1%  4,2%  3,8%  2,1% 

 

total   4483 ex.  

 

În structura intrărilor după conţinut predomină publicaţiile din domeniul 

lingvisticii şi literaturii, celelalte domenii fiind reprezentate după cum urmează: 
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În structura lingvistică a intrărilor prevalează documentele în limba de stat 

(74,0%). Ponderea intrărilor în limbile minorităţilor naţionale constituie 9,9%, 

iar a celor în limbi străine – 16,1%. 

Pe parcursul anului 2013 au fost catalogate, prelucrate şi transmise în 

subdiviziunile Bibliotecii 4722 exemplate documente. Cele mai multe intrări pe 

parcursul anului s-au înregistrat în Depozitul central (1073 ex.), secţiile 

Activitate cu copii de 11-16 ani (920 ex.), Filiala nr. 2 (814 ex.), Activitate cu 

preşcolari şi copii de 7-10 ani (746 ex.), Filiala nr. 1 (738 ex.), Carte străină (279 

ex.), Mediatecă (76 ex.). 

 

 

Excluderi(Anexe, Tabel 7–9) 

 

În scopul asigurării calităţii colecţiilor şi utilizării optimale a spaţiilor de 

amplasare, în special în secţiile Activitate cu publicul şi Depozitul central, s-a 

efectuat un volum considerabil de muncă în vederea depistării şi excluderii 

documentelor deteriorate fizic, depăşite ca conţinut, a exemplarelor dublete şi 

titlurilor nesolicitate. Astfel, pe parcursul anului 2013 au fost excluse din 

colecţiile Bibliotecii 5672 exemplare, inclusiv 2987 ex. cărţi (52,7%), 1972 ex. 

documente audiovizuale (34,8%), 679 ex. publicaţii seriale (11,9%) şi 34 

materiale temporare (0,6%). 

În perioada respectivă au fost excluse 4017 exemplare de documente 

uzate fizic, 935 exemplare dublete sau nesolicitate, 679 exemplare depăşite ca 

conţinut (publicaţii periodice al căror termen de păstrare a expirat) şi 41 

exemplare nerestituite de cititori. 

 

 

 

 

17,30% 

8,80% 
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Structura casărilor după motivul excluderii  

 
Structura lingvistică şi de conţinut a documentelor excluse din colecţii în 

anul 2013 este următoarea: 

 

Structura casărilor după conţinut şi limbi 

 

Structura lingvistică 
Total 

Structura după domenii 
limba  

de stat 

lb. minor. 

naţionale 

limbi 

străine 

a) b) c) d) 

2215 

(39,1%) 

2379 

(41,9%) 

1078 

(19,0%) 
5672 

(100%) 

596 

(10,5%) 

1016 

(17,9%) 

2501 

(44,1%) 

1559 

(27,5%) 

a) Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. Istorie 

b) Matematică. Ştiinţe naturale. Ştiinţe aplicate. Geografie 

c) Lingvistică. Filologie. Literatură 

d) Generalităţi. Artă. Sport 
 

Cele mai multe excluderi au fost efectuate în Depozitul central, secţiile 

Mediatecă, Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani, Filiala 2: 

 

 

Total: 

5672 ex 

(100,00%) 

Uzate fizic: 

4017 ex. 

(70,8%) 

Uzate moral: 

679 ex. 

(12,0%) 

Dublete: 

935 ex. 

(16,5%) 

 

 

 

Nerestituite: 

41 ex. 

(0,7%) 

 

 

 

Excluderi 

5672 ex. 

 

Dep. central 

2704 ex. 

 

Uzate fizic 

1090 ex. 

Uzate moral 

679 ex. 

Dublete 

935 ex. 

APC 7-10 ani 

809 ex. 

Uzate fizic 

632 ex. 

Uzate moral 

140 ex. 

Nerestituite 

37 ex. 

Carte 
străină 

2 ex. 

Nerestituite 

2 ex. 

Mediatecă 

1972 ex. 

Uzate fizic 

1972 ex. 

Filiala 1 

2 ex. 

Nerestituite 

2 ex. 

Filiala 2 

183 ex. 

Uzate fizic 

183 ex. 



 13 

 

Totalizări(Anexe, Tabel 1–3) 

 

La 01.01.2014 colecţiile Bibliotecii constituie 245928 exemplare în 

117085 titluri. Numărul de exemplare per titlu şi numărul de exemplare ce 

revine unui utilizator activ constituie 2,1 şi 19,9 exemplare (respectiv 2,1 şi 19,5 

exemplare în 2012). 

Se manifestă în continuare tendinţa de descreştere a fondului de 

documente, în 2013 volumul colecţiilor fiind mai redus cu 1189 unităţi faţă de 

anul precedent. 

 

Dinamica colecţiilor 2004 – 2013 (u.m.) 

 
 

2004 

2005  

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

          
261655 262496 263433 258237 252937 249734 245217 244961 247117 245928 

          

+1312 +841 +937 - 5196 - 5300 - 3203 - 4517 - 256 +2156 - 1189 

 

În structura colecţiilor după tipuri de documente nu au intervenit 

schimbări esenţiale: prevalează cărţile şi publicaţiile periodice (207619 ex. şi 

27689 ex.), după care urmează documentele audiovizuale (4946 ex.), publicaţiile 

cu caracter temporar şi alte tipuri de documente (3712 ex.), documentele 

electronice (1475 ex.) şi documentele grafice (487 ex.): 

 

 
 

În comparaţie cu anul precedent, ponderea publicaţiilor în limba de stat a 

crescut de la 53,2% (131461 ex.) la 53,9% (132561 ex.), în timp ce cota 

publicaţiilor în limbile minorităţilor naţionale şi în limbile străine a înregistrat o 

Ряд1 

0,00%

50,00%

100,00%

84,40% 

11,30% 

2,00% 
0,60% 0,20% 1,50% 

Cărţi

Publicaţii seriale

Documente audiovizuale

Documente electronice

Documente grafice

Alte tipuri de documente
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uşoară scădere respectiv de la 6,9% la 6,8% şi de la 39,9% la 39,3% (Anexe, 

Tabel 2). 

Structura lingvistică a colecţiilor 2011-2013 

 

 
 

În structura colecţiilor după domenii nu au survenit schimbări substanţiale 

în comparaţie cu anii precedenţi (Anexe, Tabel 3) şi corespunde, în general, cu 

ponderea pe care o au diverse domenii ale ştiinţei în conţinutul producţiei 

editoriale şi structura intereselor de lectură ale 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. 

 

Structura colecţiilor după conţinut 
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41,10% 39,90% 39,30% 
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22,30% 
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Fondul schimb-rezervă s-a completat permanent din contul exemplarelor 

dublete, nesolicitate excluse din colecţiile Bibliotecii (935 ex.), precum şi cu 

publicaţii noi venite prin donaţii sau prin programul editorial al Bibliotecii 

(17354 ex.). Pe parcursul anului de referinţă, oficiul Rezervă şi schimb de 

publicaţii a oferit 14718 ex. ca donaţii mai multor biblioteci şi instituţii din 

republică, inclusiv: 26 de biblioteci publice raionale şi orăşeneşti (3348 ex.), BM 

„B.P. Hasdeu” (130 ex.), biblioteca Liceului „Svetoci” (86 ex.), bibliotecile 

şcolare din s. Răscăieţi, r-nul Ştefan-Vodă (184 ex.) şi s. Ocniţa, r-nul Ocniţa 

(203 ex.), biblioteca Gimnaziului Cotul Morii, r-nul Hînceşti (235 ex.), Casa de 

copii „Maliutca” din Chişinău (217 ex.), Casa Republicană de Cultură şi Creaţie 

a Tineretului Studios (125 ex.), Asociaţia de caritate „Flacăra speranţei” (250 

ex.) ş.a. Circa 500 de exemplare ale cărţii „Nu vă îndrăgostiţi primăvara” de 

Nicolae Dabija au fost distribuite tuturor bibliotecilor publice raionale, 

municipale, orăşeneşti din republică în cadrul Campaniei Naţionale „Copiii 

Moldovei citesc o carte”, iar circa 115 ex. cărţi pentru copii – Asociaţiei 

Bibliotecarilor din Moldova pentru Campania „Dăruieşte o carte”. Un număr 

considerabil de publicaţii editate de Bibliotecă (cartea–surpriză „Aventurile lui 

Ionuţ” de Aurelian Silvestru, „Cartea. Biblioteca. Cititorul”, „Aniversări culturale 

2014”ş.a.) au fost oferite biliotecilor din republică, participanţilor la Salonul 

Internaţional de Carte pentru Copii şi la întrunirile profesionale organizate pe 

parcursul anului. 

La 01.01.2014 fondul oficiului Rezervă şi schimb de publicaţii constituie 

13806 u.m. 

 

Colecţiile speciale: „Depozit legal” conţine 16275 u.m. (840 ex. intrate pe 

parcursul anului 2013), „Cărţi cu autograf” – 847 u.m. (56 ex. intrate în 2013), 

„Crengiana” – 525 u.m. (29 ex. intrate în 2013). 

 

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

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

secţiile 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 2013 a fost efectuată verificarea generală a colecţiei în 

secţia Mediatecă şi oficiul Rezervă şi schimb de publicaţii, precum şi 6 verificări 

selective în secţiile Mediatecă (ianuarie), Carte străină (martie), Filiala nr. 1 

(aprilie), Activitate cu preşcolari şi copii de 7–10 ani (iunie, octombrie), Depozit 

central (noiembrie). 

În toate secţiile Bibliotecii s-au întreprins măsuri pentru menţinerea 

condiţiilor de păstrare şi conservare, igienizarea permanentă, asigurarea 

securităţii colecţiilor. În acelaşi timp, persistă problemele legate de insuficienţa 

spaţiilor şi condiţiile inadecvate pentru păstrarea colecţiilor (în special 

umiditatea înaltă în încăperile de la subsol, ceea ce cauzează uzura fizică sporită 

a documentelor). 
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ACTIVITATEA CU PUBLICUL 

 

Utilizatorii Bibliotecii 
 

În anul 2013 Biblioteca a fost frecventată de 12377 utilizatori activi, ceea 

ce constituie o realizare de 103,0% a programului. În comparaţie cu anul 

precedent se înregistrează o uşoară scădere cu 2,2% a numărului utilizatorilor 

activi, motivul fiind şi reducerea unor spaţii destinate publicului în legătură cu 

lucrările de reconstrucţie la sediul central. 

Pentru a atrage cât mai mulţi utilizatori la Bibliotecă, s-au organizat 134 

de execursii. De Ziua Cunoştinţelor în toate serviciile a avut loc Ziua Uşilor 

Deschise. Biblioteca are în prezent încheiate 65 de acorduri de colaborare cu 

instituţii preşcolare, de învăţământ preuniversitar, cu centre de creaţie pentru 

copii şi adolescenţi. În acelaşi scop, au fost promovate serviciile şi activităţile 

Bibliotecii prin intermediul mass-media (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; interviuri şi reportaje la Radio Moldova 

Actualităţi, Radio Vocea Basarabiei, Radio Chişinău, emisiunea TV „Bună 

dimineaţa” şi „Magazinul copiilor” de la Moldova 1, interviuri la TV7 şi altele); 

site-ului web al Bibliotecii (www.bncreanga.md), blog-ului Bibliotecii 

(bibcreanga.blog.com) – 66 de articole, paginii de Facebook 

(www.facebook.com/biblioteca.creanga), Twitter (twitter.com/BibCreanga), pe 

Slideshare (www.slideshare.net/BibliotecaCreanga), Picasa Web Albums 

(BibliotecaIonCreanga)– 7 expoziţii virtuale şi 56 albume fotografice, pe 

YouTube (www.youtube.com/user/BibliotecaCreanga). 

Numărul de utilizatori activi se structurează după categorii de vârstă în 

felul următor: 977 preşcolari, 5663 elevi ai claselor I-IV, 2893 elevi ai claselor 

V-VI, 1734 elevi ai claselor VII-IX, 1110 utilizatori cu vârsta de peste 16 ani 

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

fiecărei categorii de utilizatori este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este îmbucurător faptul că a crescut numărul utilizatorilor din clasele a V-

VI-a, care, după cum s-a constatat anterior, sunt la vârsta când interesul pentru 

lectură începe să scadă. 

7,90% 

45,70% 23,40% 

14,00% 

9,00% preşcolari

elevi cl. I-IV
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În anul 2013 au vizitat Biblioteca 104 copii cu diverse deficienţe, numărul 

acestora fiind în descreştere faţă de anul precedent. Relaţii stabile se întreţin cu 

şcolile auxiliare nr. 5, 7, Şcoala nr. 16, Şcoala nr. 8 pentru slabvăzători, Casa de 

copii „Concordia”. Dar politica instituţiilor respective nu încurajează cadrele 

didactice să organizeze vizitarea de către copii a bibliotecii şi, de accea, se 

practică mai mult vizitarea de către bibliotecari a copiilor la sediul instituţiei. 

În anul 2013 s-au înregistrat 140301 vizite ale utilizatorilor în Bibliotecă, 

ceea ce constituie o realizare a programului de 115,3%. Dar în comparaţie cu 

anul precedent se înregistrează o uşoară scădere cu 2,4% a numărului de vizite, 

care este în legătură cu numărul de utilizatori. Indicele de frecvenţă este acelaşi 

ca şi în 2012 – 11,3 vizite per utilizator. 

Biblioteca a avut 13638 utilizatori virtuali şi s-au înregistrat 16875 vizite 

virtuale prin site-ul web, blog-ul, pagina Facebook, Slideshare, YouTube şi 

altele. 

Unui bibliotecar din secţiile activitate cu publicul i-au revenit anual 495,1 

utilizatori activi şi 5612,0 vizite ale utilizatorilor. 

 

Comunicarea colecţiilor şi servicii pentru utilizatori 
 

În anul 2013 Biblioteca a împrumutat la domiciliu şi oferit spre consultare 

în sălile de lectură 454973 documente, ceea ce constituie 111,6% realizare a 

programului. Faţă de anul precedent este o creştere cu 2,5% a acestui măsurător 

al eficacităţii. Indicele de lectură este de 36,7 documente faţă de 35,0 în 2012. 

Structura împrumutului pe domenii nu variază faţă de 2012, predominând 

interesul pentru compartimentul Lingvistică. Filologie. Literatură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După criteriul lingvistic structura împrumutului este următoarea: 67,9% 

(67,2% - 2012) – în limba de stat, 19,2% (19,6% - 2012) – în limbile 

minorităţilor naţionale, 12,9% (13,1% - 2012) – în limbile străine.Se constată 

tendinţa creşterii împrumutului de documente în limba de stat. 

Ca şi în anii precedenţi, în anul 2013, accesul la OPAC (catalogul on-line 

pentru public) a fost asigurat off-line, prin intermediul staţiilor amplasate în 

secţiile de activitate cu publicul şi filiale, a 6 staţii în Sala Multimedia. Catalogul 
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Bibliotecii a fost disponibil şi on-line, dar fără posibilitatea de a fi actualizat din 

cauza problemelor sistemului integrat de informatizare Tinlib, care este depăşit 

moral. 

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

reprezentative colecţii deţinute de Bibliotecă acţiunile organizate în acest scop: 8 

expoziţii complexe, 255 expoziţii de documente, 301 reviste bibliografice ale 

cărţilor, 19 reviste ale presei, 43 reviste bibliografice ale documentelor 

electronice şi site-urilor web. 

Pe parcursul anului în toate secţiile pentru public au fost organizate 

expoziţii permanente: Popas în Ţara lui Spiridon Vangheli (dedicată Anului 

Spiridon Vangheli), Jules Verne – celebrul călător în viitor (în sprijinul 

organizării Concursului republican „La izvoarele înţelepciunii”). 

În anul 2013 a fost implementat un nou serviciu prin intermediul site-ului 

web al Bibliotecii – expoziţii virtuale. Au fost postate 7 expoziţii tematice 

virtuale: În lumea cărţilor lui Spiridon Vangheli, Să învăţăm limba română, 

Ziua Bunicilor, Chişinău, Descoperiri şi invenţii, Laureaţi ai Diplomei de 

Onoare IBBY în Republica Moldova, Bucuria Crăciunului. 

Un alt serviciu pe web, utilizat în scopul promovării colecţiilor şi 

informării utilizatorilor despre cărţile noi intrate în colecţii, este rubrica Clubul 

bibliofililor. La moment aici sunt plasate informaţii despre 171 de cărţi. 

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 OPAC, a serviciilor de 

referinţe, serviciilor de informare bibliografică şi documentară, Biblioteca a 

oferit şi alte 10206 servicii (faţă de 9139 în 2012), inclusiv: utilizarea Internet-

ului (2170); redactarea de texte în programul Word (1780); utilizarea altor 

programe de computer (6027); tipărirea documentelor la imprimantă (229). 

 

Activităţi culturale, educative şi informaţionale 

 
În anul 2013 în Bibliotecă s-au desfăşurat 1857 (programate 1193) 

activităţi, programe culturale şi informaţionale la nivel naţional, internaţional şi 

nivel local (Tabelele 21, 22). 

Programele şi activităţile culturale de nivel naţional sunt descrise în 

compartimentul „Activitatea biblioteconomică, coordonare şi cooperare”: 

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Concursul literar 

republican La izvoarele înţelepciunii, Concursul de promovare a lecturii Pe 

aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli, Campania 

Copiii Moldovei citesc o carte şi altele. 

 

2013– Anul Spiridon Vangheli 

Biblioteca a fost organizatorul Festivităţii de inaugurare a Anului Spiridon 

Vangheli, care a avut loc în sala de spectacole a Teatrului Republican de Păpuşi 
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„Licurici”. În cadrul evenimentului a fost prezentat un program literar-muzical 

şi s-a inaugurat expoziţia de carte Popas în Ţara lui Spiridon Vangheli. 

Expoziţia virtuală În lumea cărţilor lui Spiridon Vangheli 

(http://bncreanga.md/expozitii.html) include 74 de volume ale operei maestrului 

în mai multe limbi. 

Utilizatorii Bibliotecii au participat la Concursul republican Pe aripile 

fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vanghelişi la Forumul 

laureaţilor acestui concurs, organizat în cadrul Salonului Internaţional de Carte 

pentru Copii şi Tineret. De asemenea, la Salon a avut loc şi medalonul literar 

Spiridon Vangheli – călător în lumea visului curat. 

O acţiune interesantă a fost activitatea în formă de conferinţă de presă Sub 

căciula lui Guguţă, în care cititorii au adresat diverse întrebări personajului 

Guguţă, interpretat de Nicolae Sclifos, elev la Liceul „Gh. Asachi”. Cititorii au 

discutat despre personajul central al operei lui Spiridon Vangheli şi la masa 

rotundă De ce aş vrea să trăiesc în lumea lui Guguţă. 

Cu prilejul zilei de naştere a maestrului Spiridon Vangheli, a fost organizat 

un eveniment cu genericul Sub steaua norocoasă a copilăriei, care a inclus: 

expoziţia de carte Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei, expoziţia de 

artă plastică şi artă aplicată Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei, ateliere de 

creaţie, un spectacol literar-muzical. 

În colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Portugalia şi Centrul de 

Cultură şi Artă „Trei Culori” din Almada, Portugalia, a fost organizată 

manifestarea Guguţă în ţara eternei primăveri – Portugalia, prilejuită de 

vernisajul expoziţiei Guguţă şi prietenii săi, realizată de copiii diasporei 

moldoveneşti în Portugalia. Expoziţia a inclus 31 de lucrări executate de 19 

participanţi cu vârsta între 2 şi 16 ani. 

Biblioteca a contribuit substanţial şi la apariţia cărţii Isprăvile lui Guguţă 

de Spiridon Vangheli la editura „Doxologia” din Iaşi, precum şi la lansarea 

acesteia în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei la Iaşi şi a Târgului 

Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură 2013 de la Bucureşti. 

La concursul de prezentări în PowerPoint Planeta Vanghelia au fost 

înaintate 42 de lucrări, în care elevii de la diverse licee au valorificat, în mod 

creativ şi utilizând tehnologiile informaţionale, cunoştinţele lor despre viaţa şi 

opera scriitorului Spiridon Vangheli. 

Festivitatea de închidere a Anului Spiridon Vangheli, organizată tot de 

Bibliotecă în sala Teatrului „Licurici”, a inclus mai multe momente artistice, 

lansarea cărţii Şi eu sunt Guguţă de Spiridon Vangheli, expoziţii de carte, lucrări 

de artă ale copiilor, de mărci poştale şi monede comemorative. 

 

Promovarea bibliotecii, cărţii şi a lecturii 

Informaţia despre Campania Naţională Copiii Moldovei citesc o carte, 

ediţia a II-a, este reflectată în compartimentul „Activitatea biblioteconomică, 

coordonare şi cooperare”. 

Biblioteca a reuşit în 2013 să obţină finanţare din partea Ambasadei 

Japoniei în Republica Moldova, prin Programul Kusanone, pentru Proiectul 
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Instituirea unui bibliobus pentru copii în Republica Moldova. Bibliobusul 

procurat va fi utilizat în realizarea diverselor proiecte şi programe de promovare 

a lecturii în republică, mai ales în spaţiile rurale, în şcoli internate, orfelinate, 

centre de plasament pentru copii. Bibliobusul este echipat cu rafturi pentru cărţi, 

mese pentru laptopuri şi 3 laptopuri. Valoarea proiectului este de 94.435 dolari 

SUA. 

Programul Zilele Creangă, duplex Chişinău-Iaşi, ediţia a III-a, s-a 

desfăşurat în perioada 27 februarie - 2 martie, continuând cu un program al 

Bibliotecii până în 4 martie. Biblioteca a organizat festivitatea de inaugurare a 

Zilelor Creangă la Chişinău, expoziţia Ion Creangă – marele povestitor al 

românilor, spectacolul Basme crengiene – farmec şi haz, prezentat de grupe de 

elevi de la liceele şi şcolile din Chişinău, Concursul de inteligenţă şi creativitate 

Miss Smărăndiţa, ediţia a XII-a, care a întrunit 8 eleve de la liceele „Academia 

copiilor”, „Gh. Asachi”, „Spiru Haret”, Gimnaziul nr. 79 din Ghidighici. A 

câştigat titlul de Miss Smărăndiţa eleva Daniela Unguru de la Gimnaziul nr. 79 

din Ghidighici. În Bibliotecă au avut loc dezbateri la tema Ion Creangă în 

oglinda timpului, unde adolescenţii şi-au împărtăşit experienţa în descoperirea 

operei scriitorului şi au discutat în ce clase este bine să se studieze aceasta. 

În cadrul Săptămânii Lecturii şi a Cărţii pentru Copii (1-7 aprilie) s-au 

organizat diverse expoziţii, convorbiri, discuţie asupra cărţii Copii în cătuşele 

Siberiei de Spiridon Vangheli. 

Cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi Zilei Mondiale a Cărţii şi Dreptului de 

Autor, la iniţiativa Asociaţiei Bibliotecarilor, s-a desfăşurat Campania O vedetă 

în bibliotecă. Biblioteca l-a invitat să joace rolul de bibliotecar pe interpretul 

Rafael Bobeica de 11 ani, care le-a citit copiilor „Legenda cântecului” de 

Vladimir Colin şi a discutat despre pasiunea sa pentru muzică. 

Biblioteca a organizat Festivalul Internaţional de Poezie Grigore Vieru, 

duplex Chişinău-Iaşi, ediţia a V-a (16-19 mai), în colaborare cu Centrul 

Cultural-Ştiinţific „Grigore Vieru” din Chişinău, Asociaţia Culturală „Feed 

Back” din Iaşi, Ministerul Culturii din Republica Moldova, Ministerul Culturii 

din România, primăriile municipiilor Chişinău şi Iaşi, Academia de Ştiinţe a 

Moldovei şi Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău. În 

Bibliotecă s-au desfăşurat Concursul declamatorilor Şi sufletul e poezie..., 

Concursul interpreţilor de cântece pe versurile lui Grigore Vieru, spectacolul 

Copiii mei, las vouă moştenire... şi expoziţia de carte Autografe pe cer şi suflet. 

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

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

Fondul Copiilor din Republica Moldova. Au participat la concurs 10 cititori, 

reprezentând liceele „Gh. Asachi”, „M. Koţiubinski”, „Vasile Vasilache”, 

„Mircea Eliade”, „Mihai Viteazul”, „Spiru Haret”, „Prometeu-Prim”. Premiul I 

i-a revenit Mihaelei Eşanu, elevă în cl. a VI-a „A” la Liceul „Gh. Asachi”. 

De asemenea, cu prilejul acestei sărbători a fost organizată manifestarea 

culturală Cărţile copilăriei, dedicată şi aniversării a 20-a a Editurii „Prut 

Internaţional”. Copiii s-au întâlnit cu scriitorii Aurelian Silvestru, Iulian Filip, 

Ianoş Ţurcanu, au participat la concursul de lectură Citeşti, ştii, câştigi şi 
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concursul de creaţie literară Copilăria este…, au primit în dar de la editură cărţi, 

dulciuri şi cireşe. 

În Campania Lecturi de vacanţă 2013 (iunie-august) Biblioteca a 

colaborat cu taberele cu sejur de zi din şcolile municipiului Chişinău: grădiniţele 

nr. 46, nr. 139; şcolile primare nr. 83, nr. 91 „Antonin Ursu”, nr. 95; gimnaziile 

nr. 5 „A. Donici”, nr. 7, nr. 33, nr. 41, Şcoala auxiliară nr. 7; liceele „Vasile 

Lupu”, „Onisifor Ghibu”, „Liviu Deleanu”, „Petru Rareş”, „Natalia Dadiani”, 

„Tudor Vladimirescu”, „Academia Copiilor”, „George Meniuc”, „Nicolae 

Sulac”, „Anton Cehov”, „Mihail Lomonosov”, „Ivan Neciui-Leviţki”; cu Tabăra 

de odihnă „Zâmbetul” din Vadul lui Vodă. Acest program a inclus: lecturi 

publice, ore de poveste, concursuri, întâlniri cu scriitorii Nicolae Popa, Iulian 

Filip, Ianoş Ţurcanu, Vitalie Răileanu. 

Echipa Bibliotecii şi a Secţiei Naţionale IBBY a organizat o serie de 

activităţi în cadrul Târgului de Carte 2013 Moldexpo (septembrie): concursul de 

lectură Aventura lecturii; Forumul olimpicilor la limba şi literatura română Viaţa 

în literatură şi literatura în viaţa mea; acţiunea şi un master class Un cocor 

pentru pace oferite de Clubul „MeşteRICH”; lansarea cărţilor Portativul cu 

pistrui de Marian Stârcea şi Radmila Popovici-Paraschiv, Raliul din pădure de 

Ala Bujor, Poveşti de Ion Creangă, lecturi publice de Claudia Partole din cartea 

Când eram înger. 

Zilele Bibliotecii (18-24 noiembrie) au inclus o serie de expoziţii, inclusiv 

expoziţia virtuală Laureaţi ai Diplomei de Onoare IBBY în Republica Moldova, 

concursul Cum se face o carte, concursul de prezentări în PowerPoint Planeta 

Vanghelia, diverse convorbiri, lecturi literare. 

Diverse programe de promovare a lecturii au desfăşurat secţiile activitate 

cu publicul: Подростку о подростках, Читаем вместе,Bucuriile lecturii, 

Trepte în lumea cărţilor. 

Pe parcursul anului au fost lansate şi prezentate la Bibliotecă mai multe 

cărţi: Veronica Micle, Mihai Eminescu Dragoste eternă, Arcadie Suceveanu 

Greierul care s-cri-cri-e, Tudor Cozari Atlas zoologic, Vera Crăciun Rochiţa cu 

buline, Mihail Gheorghe Cibotaru Crestături pe tulpina unui destin, Iulian Filip 

My lasy little dress, Ludmila Romanciuc-Dutcovschi Folclor din Moldova, 

Valentina Moşneaga-Mitrofan Ieduţii supăraţi; CD-uri: Rugă pentru noi: 

cântece interpretate de Mihai Ciobanu pe versurile poetului Vasile Romanciuc. 

Medalioane aniversare au fost dedicate scriitorului Iulian Filip – Cumpăna 

talentului iulian, interpretului de muzică populară Mihai Ciobanu – Vreau să fiu 

tânăr o viaţă, compozitorului Saveliu Cojocaru – Primăverile lui Saveliu 

Cojocaru. 

Pe parcursul anului Biblioteca a mai organizat întâlniri cu scriitorii Iulian 

Filip, Nicolae Spătaru, Nicolae Rusu, Titus Ştirbu, Nina Slutu-Soroceanu, Alla 

Korkina. 

Au avut loc diverse activităţi cu ocazia marcării aniversărilor 

personalităţilor: Charles Perrault – 385, Iulian Filip – 65, Jules Verne – 185, 

Nicolae Rusu – 65, Gheorghe Asachi – 225, Serghei Mihalkov – 100, Elena 

Farago – 135, Nichita Stănescu  – 80, Ion Druţă – 85, Maria Tănase – 100, 
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Vladislav Krapivin – 75, Ciprian Porumbescu – 160, Aureliu Busuioc – 85, 

Doina Aldea-Teodorovici – 55, Constantin Dragomir – 65, Selma Lagerlöff – 

155, Viktor Dragunskii – 100, Marcela Mardare – 65 ş. a. 

 

Promovarea cunoştinţelor şi a conceptului învăţării de-a lungul întregii 

vieţi 

Cu prilejul Anului European al Cetăţenilor, au fost organizate expoziţia 

Valori europene şi Masa rotundă Adolescenţii şi societatea civilă, mai multe 

reviste bibliografice, convorbiri, discuţii tematice. 

În colaborare cu A.O. Centrul de instruire şi dezvoltare GLOBO 

Biblioteca a organizat Programul de formare pentru adolescenţi Autodezvoltarea 

personalităţii. Scopul programului a fost formarea la adolescenţi a cunoştinţelor 

şi abilităţilor necesare în procesul de autodezvoltare şi învăţare pe parcursul 

întregii vieţi. La program au participat 26 de elevi din 16 licee şi colegii din 

Chişinău şi suburbiile acestuia. Programul a inclus 8 seminare cu următoarele 

teme: Time Management, Mind Mapping, Metode şi tehnici de memorizare, 

Codul bunelor maniere, Tehnici de citire rapidă, Redactarea CV-ului şi 

scrisorilor de motivaţie, Iniţierea în drepturile omului, Leadership şi dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare. 

Printr-un parteneriat cu Centrul ABeZe a fost iniţiat Programul de formare 

pentru părinţi Arta de a fi părinte. S-au înscris în program circa 12 părinţi, care 

au participat la seminarele cu următoarea tematică: Gestionarea corectă a 

crizelor de vârstă la copii, Desenul ca metodă de evaluare psihologică a copiilor 

şi altele. 

Tradiţional Biblioteca a organizat, în colaborare cu Ambasada Chinei în 

Republica Moldova, o activitate consacrată Anului Nou Chinezesc. La 

manifestare au participat Excelenţa Sa Dl Tong Mingtao, ambasador al Chinei în 

Republica Moldova, Dl Yang Tongjun, director al Institutului „Confucius” din 

cadrul ULIM, Gutiera Prodan, redactor-şef Programe matinale la Compania 

„Teleradio-Moldova”, Ansamblul de dansuri „Paradis”. La dispoziţia invitaţilor 

şi cititorilor au fost expoziţii de carte, obiecte de artizanat şi suvenire chinezeşti. 

Zilele Francofoniei (martie) au inclus mai multe expoziţii şi masa rotundă 

La Francophonie – une canale de communication et un vecteaur culturel. În 

vederea promovării limbii, literaturii şi culturii franceze au fost organizate 

întâlniri cu Marine Belondrade, responsabil pentru cultură şi comunicare la 

Alianţa Franceză din Moldova şi cu Serge Bellini, director general al Agenţiei 

de Consultanţă pentru Educaţie şi Limba Franceză (ACELF). 

Programul dedicat Zilei Independenţei şi Sărbătorii „Limba noastră cea 

română” (25-31 august) a inclus mai multe expoziţii, convorbiri, matinee, ore 

literar-muzicale, prezentări de site-uri web, expoziţia virtuală Să învăţăm limba 

română şi tradiţionalul concurs-maraton Vorbesc corect – gândesc corect (ediţia 

a VIII-a). 

În Săptămâna Cunoştinţelor (21-27 octombrie) a fost lansată expoziţia 

virtuală Descoperiri şi invenţii, programul de lectură O călătorie în …, au avut 
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loc discuţii asupra cărţilor, întâlnire cu scriitoarea Marcela Mardare, discuţii şi 

dezbateri. 

Şi în anul 2013 utilizatorii Bibliotecii au avut posibilitatea să studieze 

gratuit limba chineză în cadrul Clubului Yin şi Yang, limbile engleză şi franceză 

la cursuri de iniţiere. 

În anul 2013 Clubul Deceluş şi Clubul Всезнайка au avut câte 9 şedinţe. 

Membrii cluburilor au căutat răspuns la diverse întrebări despre fenomene 

naturale, istorie, animale, locuri celebre. 

Membrii Clubului Generaţia NEXT s-au întrunit în 9 şedinţe şi au discutat 

despre interzicerea unor simboluri, utilizarea camerelor de luat vederi în şcoli, 

examenele de bacalaureat, rolul religiei în societate, respectarea drepturilor 

copiilor în Republica Moldova. 

Cenaclul Conştiinţa Naţională (moderator scriitorul Constantin Dragomir) 

s-a întrunit în 11 şedinţe. S-au desfăşurat şedinţele tradiţionale consacrate lui 

Mihai Eminescu, Zilei Internaţionale a Femeii, Zilei Umorului, Zilei Drapelului 

de Stat al Republicii Moldova. 

Pentru a promova cunoştinţe din diverse domenii au fost organizate 

Ciclurile de medalioane Pictori de geniu, Personalităţi basarabene uitate; de 

convorbiri Codul bunelor maniere, Marile muzee ale lumii. 

 

Promovarea culturii informaţiei 

În vederea instruirii utilizatorilor Bibliotecii şi formării culturii 

informaţiei 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 113 lecţii de 

cultură a informaţiei şi 2 cursuri de instruire pentru utilizatori Internet pentru 

toţi. 

Secţia Mediatecă a desfăşurat, în parteneriat cu liceele „Acad. Constantin 

Sibirschi”, „Antioh Cantemir”, „Liviu Rebreanu”, „Mihail Koţiubinski”, 

„Nicolai Gogol”, Liceul cu Profil Sportiv nr. 3 şi Centrul Internaţional „La 

Strada”, Programul Tehnologii informaţionale securizate. Programul a avut ca 

scop dezvoltarea abilităţilor copiilor şi adolescenţilor în utilizarea tehnologiilor 

informaţionale în mod protejat. În total au fost cuprinşi în program 239 de elevi, 

profesori şi părinţi. 

De Ziua Siguranţei pe Internet au avut loc convorbiri, prezentări de site-

uri web cu genericul Un Internet mai sigur pentru copii! 

Biblioteca, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica 

Moldova, Comisia „Cultura informaţiei”, a oferit 3 cursuri de instruire pentru 

bibliotecarii şcolari din mun. Chişinău. 
 

Facilitarea creativităţii, comunicării şi socializării utilizatorilor 

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

în anul 2013 s-a întrunit în 13 şedinţe. Rezultatele activităţii membrilor 

Salonului au fost publicate în almanahul La Creangă, nr. 27. 
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Cenaclul Dialogul generaţiilor (moderator Claudia Balaban) a avut o 

şedinţă cu scriitorul Mihail Gheorghe Cibotaru. 

Salonul Muzical (moderator muzicianul Eugen Mamot) a avut 10 şedinţe, 

printre care cele mai memorabile: medalioanele muzicale dedicate muzicienilor 

Nicolae Botgros şi Constantin Rusnac, şedinţa „Muzica ne aduce lumina lumii” 

pentru copiii cu probleme de concentrare şi logopedice. 

La cele 30 de şedinţe ale Clubului de lucru manual MeşteRICH copiii au 

studiat tehnicile origami, quilling, aplicaţie, decorare, decupare, modelare din 

hârtie şi au confecţionat diverse lucrări inspirate din cărţi. 

În 2013 a fost inaugurat Cenaclul literar francofon (moderator scriitoarea 

Maria Augustina Hâncu), care întruneşte tineri condeieri care scriu în limba 

franceză şi elevi pasionaţi de limba şi literatura franceză. 

Cinemateca Picilor a oferit copiilor vizionări de filme bazate pe poveşti: 

„Fetiţa cu chibrituri” şi „Crăiasa zăpezii” de Hans Christian Andersen, „Amintiri 

din copilărie” de Ion Creangă, „Cei trei purceluşi” şi altele. 

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, Adolescentul în lumea informaţiei şi 

Clubul de discuţii Universitatea copiilor. În cadrul acestor cicluri au avut loc: 

dezbaterile Prietenie, dragoste, iubire… De ce merită să aştepţi împlinirea, 

Спасут ли книги мир? (după cartea „Fahrenheit 451°” de Ray Bradbury), De 

ce există pe lume săraci şi bogaţi?; ring-ul intelectual Cu sau fără TABU în 

societatea modernă, la care echipa de arbitri a fost compusă din Valentina 

Bujulea, specialist la Centrul Comunitar Media pentru Tineri, Ala Cordineanu, 

psiholog la Liceul „Tudor Vladimirescu”, Emilian Galaicu-Păun, scriitor, 

traducător şi redactor-şef la Editura „Cartier” şi Tamara Pereteatcu, jurnalistă. 

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 2013. 

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

oncologice prin intermediul terapiei prin lectură, jocuri şi distracţie. 

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. 
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 

 

Activitatea informaţională şi bibliografică a Bibliotecii a avut 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 a fost 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 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 2013 cu 

circa 1960 titluri noi intrate în colecţii. De asemenea, s-a efectuat 

redactarea, reamplasarea fişelor, actualizarea datelor în fişele existente, 

excluderea fişelor la titlurile ieşite din colecţie (1390 fişe cărţi şi 850 fişe 

documente audiovizuale), redactarea fişelor la titlurile în grafie chirilică şi 

introducerea lor în baza de date a Bibliotecii. 

 

- Catalogul electronic s-a completat în perioada de referinţă cu 4113 

înregistrări noi, din care 1947 înregistrări cărţi, seriale, documente 

audiovizuale şi electronice şi 2166 înregistrări articole. În aceeaşi perioadă s-

au efectuat 1488 modificări/actualizări la înregistrările deja existente. 

La 01.01.2014 Catalogul electronic include 112502 înregistrări, inclusiv: 

54409 titluri cărţi, 409 seriale, 978 documente audiovizuale şi electronice şi 

56706 articole din publicaţii periodice şi culegeri. Cota de înregistrare a 

colecţiilor Bibliotecii în catalogul electronic a crescut cu 1,8% faţă de anul 

precedent şi constituie 47,7%. 

 

Actualizarea Bazei de date bibliografice „Ion Creangă” 

Baza de date bibliografice „Ion Creangă” este realizată în colaborare cu 

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ, România, în cadrul Proiectului 
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„Centrul Internaţional de Informare Bibliografică ION CREANGĂ” şi poate fi 

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

Baza de date bibliografice „Ion Creangă” a fost completată cu 1935 

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, Bibliotecii Ştiinţifice a AŞM, altor 

biblioteci şi instituţii, precum şi înregistrări preluate din cataloage şi bibliografii 

editate în diverse ţări. La 01.01.2014, baza locală conţine 4806 înregistrări, 

inclusiv 3577 descrieri cărţi şi descrieri analitice din cărţi şi 1229 descrieri 

analitice din publicaţii periodice. 

 

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 2013 a fost editată biobibliografia Eugen Mamot. Lucrarea reprezintă 

un studiu bibliografic amplu, care caracterizează plenar şi multilateral 

viaţa şi activitatea de creaţie a cunoscutului compozitor, pedagog, dirijor 

de cor pentru copii. Biobibliografia va fi disponibilă şi în format 

electronic pe site-ul Bibliotecii. 

- A continuat elaborarea publicaţiilor tradiţionale ale Bibliotecii: buletinele 

informative Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2012 şi În ajutor 

programei de studiu (Bibliografie selectivă pentru lectura extraşcolară a 

elevilor din cl. IV-XII), fasciculele 58, 59. Publicaţiile oferă informaţii 

referitoare la cărţile pentru copii şi adolescenţi editate în 2012 în 

Republica Moldova şi informaţii despre literatura intrată în colecţiile 

Bibliotecii pe parcursul 2013. De asemenea, s-a lucrat asupra buletinului 

pentru anul 2013, care va fi finisat în 2014. 

- Publicaţia metodico-bibliografică Aniversări culturale–2014, elaborată în 

colaborare de către secţiile Informare bibliografică şi documentară, 

Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare şi Mediatecă, oferă 

informaţii factologice şi bibliografice despre personalităţi importante din 

literatura, cultura, arta naţională şi universală şi evenimente remarcabile 

ale anului. Este destinată bibliotecarilor, profesorilor, îndrumătorilor de 

lectură, specialiştilor din mass–media, fiind folosită ca suport în 

organizarea activităţilor culturale şi informaţionale. 

- Biobibliografiile în format electronic Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, 

Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc de pe pagina web a Bibliotecii au 

fost actualizate, 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 pliantele consacrate 

autorilor jubiliari ai anului 2013 (Gheorghe Asachi, B.P. Hasdeu, Alexei 
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Mateevici, Nicolae Costenco, Iulian Filip, Nicolae Dabija, Nicolae Rusu, 

Aurel Ciocanu, Ioan Mânăscurtă), iar în seria de pliante biobibliografice 

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

Republicii Moldova, au apărut pliantele consacrate actorului Victor 

Ciutac, regizorului Valeriu Gajiu, compozitorilor Iulia Ţibulschi şi Zlata 

Tcaci, interpreţilor Mihai Munteanu şi Maria Tănase, artiştilor plastici 

Alexandru Plămădeală, Igor Vieru, Alexei Colâbneac. 

- Pentru a informa beneficiarii copii şi îndrumătorii de lectură despre noile 

intrări în colecţiile BNC „Ion Creangă”, pe website-ul Bibliotecii au fost 

actualizate 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. A fost lansată rubrica Pentru 

îndrumătorii de lectură, care prezintă titluri noi de carte în sprijinul 

activităţii educaţionale a învăţătorilor, educatorilor, părinţilor, bunicilor. 

 

Activităţi informativ–bibliografice şi de formare a Culturii informaţiei 

Activităţile cu caracter informaţional şi bibliografic au avut 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. Pe 

parcursul anului 2013 au fost organizate: 

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

bibliotecă şi în afara ei: 

 Spiridon Vangheli – călător în lumea visului curat (în cadrul 

festivităţii de inaugurare a Anului Spiridon Vangheli); 

 Cumpăna talentului iulian (în cadrul expoziţiei organizate la Centrul 

Expoziţional „C. Brâncuşi” cu ocazia aniverării a 65-a a poetului 

Iulian Filip); 

 Sufletul meu e o carte pe care-o traduc în cuvinte (expoziţie dedicată 

scriitorului Nicolae Dabija în cadrul Campaniei „Copiii Moldovei 

citesc o carte”); 

 Ion Creangă – marele povestitor al românilor (în cadrul programului 

„Zilele Creangă: duplex Chişinău-Iaşi”); 

 Mihai Ciobanu – rapsod al cântecului popular; 

 Autografe pe cer şi suflet (în cadrul Festivalului Internaţional de 

Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a V-a); 

 Limbă corectă şi istorie adevărată – aripi ale renaşterii naţionale (în 

cadrul Săptămânii „Limba noastră cea română”); 

 Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei (în cadrul Târgului 

de Carte de la Moldexpo); 

 Cunoaşterea – deschidere spre noi orizonturi (în cadrul Săptămânii 

Cunoştinţelor); 
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 Cartea şi biblioteca – tezaure ale cunoaşterii (în cadrul Zilelor 

Bibliotecii) ş.a. 

- Expoziţiile virtuale pe site-ul Bibliotecii: 

 În lumea cărţilor lui Spiridon Vangheli dedicată Anului Spiridon 

Vangheli; 

 Să învăţăm limba română dedicată Sărbătorii Naţionale „Limba 

noastră cea română”; 

 Ziua bunicilor; 

 Laudă ţie, străbun Chişinău, luminată zidire a neamului meu; 

 Descoperiri şi invenţii; 

 Laureaţi ai Diplomei de Onoare IBBY în Republica Moldova; 

 Bucuria Crăciunului. 

- 320 reviste bibliografice de cărţi şi publicaţii periodice; 

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

copii; 

- 113 lecţii de cultură a informaţiei în cadrul Programului „Învaţă să te 

informezi”; 

- Cursuri pentru copii şi părinţi „Internetul pentru toţi”; 

- Cursuri de iniţiere în utilizarea tehnologiilor informaţionale pentru 

bibliotecari. 

 

 

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 

utilizatorii 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 în activitatea Consiliului 
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Biblioteconomic Naţional (Claudia Balaban), Biroului, Consiliului şi 

comisiilor ABRM (Lilia Tcaci, Eugenia Bejan, Lolita Caneev, Zinaida 

Ursu), Comitetului tehnic nr. 1 pentru standardizare în biblioteconomie, 

informare şi documentare (Lilia Tcaci), Clubului Bibliografilor BiblioArtis 

(Elena Cugut, Sabina Dodul). 

- Reprezentanţii Bibliotecii au activat în grupuri de lucru pentru elaborarea 

unor documente strategice şi de reglementare în domeniu (Strategia de 

dezvoltare a culturii RM: 2013 - 2020, proiectul noului Regulament privind 

modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului de bibliotecă). 

- Colaboratorii Bibliotecii au contribuit la realizarea unor acţiuni de nivel 

naţional desfăşurate pe parcursul anului 2013 (Ziua Bibliotecarului, 

Concursurile Naţionale Cel mai bun bibliotecar al anului 2012 şi Cele mai 

reuşite lucrări ale anului 2012 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei 

informării, Conferinţa anuală ABRM Consolidarea Asociaţiei: împreună 

mai puternici, 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 (Salonul 

Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret ş.a.). 

 

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 cărţii şi lecturii, realizarea unor 

proiecte, activităţi cultural–informaţionale, a întrunirilor profesionale în 

teritoriu. 

- În 2013 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: 

 Conferinţa Târgul ideilor de succes 2012 (5 aprilie) a avut ca scop 

prezentarea celor mai bune proiecte, programe, activităţi realizate în 

bibliotecă pe parcursul anului 2012. 

 Simpozionul Cartea şi lectura – brandul bibliotecii pentru copii (19 

aprilie) a întrunit bibliotecari din bibliotecile publice şi şcolare din 

Republica Moldova şi România. În cadrul simpozionului au fost 

abordate aspecte privind corelaţia între sursele tradiţionale şi 

tehnologiile informaţionale în biblioteci, modernizarea şi diversificarea 

serviciilor de bibliotecă pentru copii, redimensionarea lor în consens cu 

preferinţele tinerilor utilizatori, rolul bibliotecii în procesul de 

cunoaştere, autocunoaştere şi educaţie permanentă a tinerilor, 

experienţe de promovare a lecturii prin programe cultural-educative etc. 
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 Atelierele eBibliophil sau drumul cărţii de la raft în jurul lumii (19 

aprilie) şi eBibliophil – sistem automatizat de gestionare a bibliotecii (8 

noiembrie) susţinute de Cosmin Sabo, director de proiect, Baia Mare, 

România. 

- Colaboratorii Bibliotecii au participat la diverse întruniri profesionale şi 

acţiuni de instruire organizate în republică: Anul bibliologic 2012 (BNRM, 

28 martie), duplexul profesional Servicii inovative pentru tineri şi copii (BM 

„B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania”, 30 august), masa rotundă 

Comunicarea profesională – miza dezvoltării instituţionale şi individuale 

(DIB ULIM, 18 octombrie), Conferinţa anuală ABRM Consolidarea 

Asociaţiei: împreună mai puternici (21 octombrie), Conferinţa Biblioteca 

universitară şi specializată: particularităţi, realizări, viziuni (BRŞA UASM, 

26 noiembrie), Reuniunea 2013 CODIBIP Biblioteca şi comunitatea (27 

noiembrie), Târgul inovaţiilor de bibliotecă (3 decembrie), Conferinţa 

internaţională Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul 

bibliotecilor (Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 12 decembrie), seminare în 

cadrul Proiectului BSLA (Building Strong Library Associations) în RM, 

Cursuri de formare a formatorilor organizate de Programul Novateca ş.a. 

- Reprezentanţii Bibliotecii au prezentat comunicări la următoarele întruniri 

profesionale: 

 Anul bibliologic 2012, 28 martie (Eugenia Bejan „Bibliotecarul web 

3.0 – noi abilităţi şi noi aptitudini”); 

 Simpozionul Cartea şi lectura – brandul bibliotecii pentru copii, 19 

aprilie (Zinaida Ursu, Lolita Caneev „Cunoaştere şi autocunoaştere 

prin dialog: implicarea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion 

Creangă”); 

 Conferinţele zonale – 2013 Modernizarea activităţii – prioritate 

strategică a bibliotecilor publice, Bălţi, Leova, Orhei, Ungheni, 4-13 

iunie (Eugenia Bejan „Idei inovative de atragere a copiilor la 

bibliotecă şi lectură”); 

 Cursurile de perfecţionare pentru bibliotecarii din bibliotecile publice şi 

şcolare în cadrul Centrului de Formare Continuă USM (Lilia Tcaci 

„Cultura Informaţiei şi a învăţării: experienţe şi modalităţi de 

promovare”, Eugenia Bejan „Servicii şi activităţi pentru copii în 

biblioteca şcolară. Promovarea lecturii”); 

 Conferinţa Naţională ABR, Oradea, România, 3-6 septembrie (Claudia 

Balaban „Experienţe inedite de promovare a lecturii şi a cărţilor de 

valoare în rândul copiilor”); 

 Reuniunea bibliotecarilor şcolari Formarea culturii informaţiei – 

prioritatea bibliotecilor şcolare în societatea informaţiei şi a 

cunoaşterii, Chişinău, 17 septembrie (Lolita Caneev „Programe de 

instruire pentru copii şi adolescenţi”), Ştefan Vodă, 9 octombrie, 

Anenii Noi, 16 octombrie (Lilia Tcaci „Cultura informaţiei pe agenda 

bibliotecilor”); 
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 Întrunirea anuală 2013 CODIBIP Moldova Biblioteca şi comunitatea, 

Chişinău, 27 noiembrie (Eugenia Bejan „Strategii de fidelizare a 

utilizatorilor copii în bibliotecile publice”). 
Biblioteca a prezentat în cadrul Târgului inovaţiilor de bibliotecă, 

organizat de Programul Novateca, două programe: Programul de formare pentru 

adolescenţi Autodezvoltarea personalităţii şi Programul de cultură a informaţiei 

pentru copii şi adolescenţi Tehnologii informaţionale securizate. 

 

Publicaţii de specialitate 

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

bibliotecarilor şi îndrumătorilor de lectură şi oferă informaţii 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 2013 Biblioteca a editat: 

- Buletinul metodic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fascicula 22 (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 2013, materiale în sprijinul activităţii 

practice a bibliotecarilor); 

- Publicaţia metodico-bibliografică Aniversări culturale–2014 (este destinată 

bibliotecarilor, îndrumătorilor de lectură, profesorilor şi altor specialişti 

implicaţi în organizarea activităţilor informaţionale şi de animaţie culturală 

consacrate unor date memorabile sau personalităţi jubiliare ale anului); 

 

Studii şi sondaje 

Pe parcursul anului 2013: 

- S-a realizat studiul Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica 

Moldova în anul 2012 (în baza rapoartelor statistice şi textuale prezentate de 

bibliotecile publice din republică); 

- A fost finalizat sondajul Identificarea preferinţelor de lectură ale elevilor, 

rezultatele urmând a fi publicate în fascicula 23 a buletinului Cartea. 

Biblioteca. Cititorul. 

- Au fost organizate topurile Cel mai bun bibliotecar al anului, Cel mai bun 

serviciu din bibliotecă, monitorizarea permanentă a cererii şi ofertei în 

secţiile activitate cu publicul, a gradului de satisfacere a necesităţilor de 

informare ale utilizatorilor. 

 

Promovarea lecturii şi cărţii pentru copii 
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Pe parcursul anului de referinţă Biblioteca a organizat, la nivel naţional, 

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

copiilor: 

 Campania Naţională Copiii Moldovei citesc o carte, ediţia a II-a, 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. 

Pentru campania din 2013 a fost propus volumul de nuvele pentru 

adolescenţi Nu vă îndrăgostiţi primăvara! de Nicolae Dabija. Campania s-a 

desfăşurat în perioada februarie – decembrie 2013 şi a implicat elevi din 

clasele VIII-XII. După lansarea oficială a campaniei (15 februarie 2013), 

bibliotecile publice din republică au organizat promovarea şi lectura cărţii 

recomandate, utilizând diverse forme de activitate: lecturi individuale sau 

lecturi publice, lecturi comentate, întâlniri cu autorul, discuţii, dezbateri, 

conferinţe, acţiuni teatralizate, concursuri de creaţie inspirate din lectura 

cărţii respective etc. Conform rapoartelor din teritoriu, în 22 de raioane ale 

republicii bibliotecile s-au inclus activ în campanie, organizând multiple 

activităţi la care au participat mii de elevi. Colecţiile bibliotecilor s-au 

completat cu peste 1200 de exemplare ale cărţii achiziţionate sau primite ca 

donaţie din partea autorului. Campania a finalizat pe 20 decembrie cu o 

conferinţă de totalizare, la care au fost delegaţi cei mai activi participanţi din 

republică – elevi, bibliotecari, cadre didactice, părinţi (programul se 

anexează). 

 Concursul literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXIII-a, a avut ca temă 

viaţa şi activitatea scriitorului francez Jules Verne, de la a cărui naştere s-au 

împlinit 185 de ani. La concurs au participat elevi din clasele VI–VIII. Etapa 

republicană a întrunit 70 de copii învingători în etapa raională/municipală, 

iar 10 cei mai buni s-au întâlnit cu semenii lor din România în etapa finală, 

care s-a desfăşurat la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ. 

Organizatorii le-au oferit copiilor ocazia nu doar să-şi verifice cunoştinţele 

despre biografia şi creaţia scriitorului, dar şi să comunice, să se cunoască 

mai bine unii pe alţii. De aceea, ambele echipaje participante la finală au 

beneficiat de o călătorie la lacul Izvorul Muntelui şi Cheile Bicazului, de 

excursii la Cetatea Neamţ, Casa memorială „Mihail Sadoveanu”, Casa 

memorială „Veronica Micle”, Casa muzeu „Ion Creangă” din Humuleşti, 

Mănăstirea Putna şi alte aşezări monastice din România. 

 Concursul republican de creaţie a copiilor Pe aripile fanteziei în Ţara 

Copilăriei: omagiu lui Spiridon Vangheli, organizat în cadrul Anului 

Spiridon Vangheli. Scopul concursului a fost promovarea lecturii, stimularea 

şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin realizarea unor lucrări de 

artă inspirate din opera scriitorului Spiridon Vangheli. La concurs au 

participat peste 700 de copii din clasele IV-IX din întreaga republică. În total 

au fost prezentate circa 800 de lucrări la două secţiuni (Artă plastică şi Artă 

aplicată). Festivitatea de premiere a avut loc în cadrul Forumului laureaţilor 

concursului, la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. Cele 
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mai reuşite lucrări au fost expuse la Salon într-un stand special şi la Teatrul 

„Licurici” în cadrul medalionului „Sub steaua norocoasă a copilăriei”. 

 Biblioteca a susţinut şi organizarea altor concursuri desfăşurate în cadrul 

Anului Spiridon Vangheli, printre care: Concursul de desene şi eseuri pentru 

copiii din diasporă Guguţă – prietenul meu, organizat de Biroul Relaţii 

Interetnice; Concursul de artă plastică Guguţă şi prietenii săi organizat de 

Centrul de Cultură şi Artă „Trei culori” din Almada, Portugalia cu sprijinul 

Ambasadei RM la Lisabona. 

 Concursul pentru titlul de Cititor-model, ediţia a VIII-a (28 mai), 

concursurile Ştie cel care citeşte (în cadrul Salonului Internaţional de Carte 

pentru Copii şi Tineret din aprilie) şi Aventura lecturii (în cadrul Târgului de 

Carte de la Moldexpo din 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 2013 secţia 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 2013 sistemul automatizat integrat de 

bibliotecă TINLIB achiziţionat în 1996, care este depăşit de timp, nu mai face 

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. 

În scopul avansării informatizării Bibliotecii a fost procurat un nou soft 

integrat de bibliotecă eBibliophil, elaborat de Firma Scream din Baia Mare, 

Romania. A fost realizată conversia datelor din catalogul electronic, care 

urmează să fie verificate, şi s-a pregătit procesul de înregistrare a utilizatorilor în 
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baza de date. A fost elaborat şi tipărit un nou permis de intrare pentru utilizatori 

în formă de card plastificat cu barcode, ceea ce va duce la economisirea 

resurselor care se foloseau la tipărirea permiselor în bibliotecă. 

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 

La sfârşitul anului 2013 în Bibliotecă sunt funcţionale 39 computere PC şi 

4 laptopuri (6 PC şi 3 laptopuri pentru beneficiari), 8 printere alb-negru (3 

pentru beneficiari), 1 printer color, 1 scaner, 6 scanere barcode, 4 laminatoare, 1 

cameră digitală video, 1 aparat foto digital, 1 ecran tripod. 

Pe parcursul anului au fost procurate 1 computer server pentru soft-ul 

eBibliophil, 3 computere PC, 3 laptopuri (pentru bibliobus), 6 scanere barcode, 

1 imprimantă alb-negru. 

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 2013 

au fost optimizate: 1) viteză de acces la sursele din Internet de 70/70 Mbps; 2) 

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

central 500 Gb şi câte 250 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. 

 

 

PERSONALUL BIBLIOTECII 
 

În anul 2013 în Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” au 

activat 72 angajaţi, inclusiv în funcţie de bibliotecar - 52. 

Dintre bibliotecari au fost specialişti: 

- cu studii superioare – 49 (în biblioteconomie – 19, profil umanitar – 24, 

psihologie şi sociologie – 2, tehnice, tehnologii informaţionale – 2, artă – 2); 

- cu studii medii biblioteconomice – 1; 

- cu studii medii – 2. 

După categoria de vârstă angajaţii se distribuie: 

- până la 30 de ani – 11 (21%); 

- 31 - 40 ani – 9 (17,3%); 

- 41 - 50 ani – 12 (23,1%); 

- 51 - 60 ani – 10 (19,2%); 

- 61 - 70 ani – 9 (17,3%). 

După vechime în muncă angajaţii se distribuie: 

- până la 5 ani – 6 (11,5%); 

- 6 – 10 ani – 8 (15,5%); 
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- 11 - 20 ani – 18 (34,6%); 

- 21 - 40 ani – 15 (28,8%); 

- 41 - 54 ani – 5 (9,6%). 

Condiţiile actuale în care se desfăşoară procesul de recrutare şi selectare a 

personalului, de suplinire a posturilor vacante nu asigură întotdeauna angajarea 

unor specialişti cu nivel de pregătire şi calificare profesională adecvată 

necesităţilor instituţiei. Persistă insuficienţa specialiştilor cu pregătire specială în 

domeniu, fluctuaţia cadrelor (pe parcursul anului 2013 s-au concediat 12 

bibliotecari, majoritatea din ei au motivat salariul mic). 

În Bibliotecă activează 1 student şi 1 doctorand, îmbinând munca cu 

studiile. 

Angajaţii au fost implicaţi în diverse acţiuni de instruire continuă şi 

perfecţionare profesională: 

- Instruirea şi autoinstruirea la locul de muncă, inclusiv prin intermediul 

trecerilor în revistă a publicaţiilor profesionale intrate pe parcursul anului în 

colecţia bibliotecii de specialitate; informaţii privind completarea colecţiilor, 

evaluarea şefilor de secţii ş.a. 

- Instruirea în cadrul Şcolii de perfecţionare a angajaţilor Bibliotecii (în 

fiecare zi de joi – ora informării). 

- Participarea angajaţilor Bibliotecii la Conferinţa Târgul ideilor de success. 

- Participarea reprezentanţilor Bibliotecii la întruniri profesionale, stagii şi 

vizite de documentare în ţară şi peste hotare: 

 Conferinţa ABR din România, Oradea, cu comunicarea Experienţe 

inedite de promovare a lecturii şi a cărţilor de valoare în rândurile 

copiilor şi adolescenţilor (Claudia Balaban); 

 Festivalul Internaţional al Educaţiei din Iaşi, România (Claudia 

Balaban); 

 Târgul Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură 2013 din 

Bucureşti, România (Claudia Balaban); 

 Programul cultural în cadrul proiectului Acasa spiritului nostru 

organizat de Biblioteca Raională Drochia şi altele. 

Adaptarea salariaţilor la o serie de sarcini este o realitate necesară şi 

curentă în instituţie. Biblioteca dispune de un personal capabil să facă faţă 

oricărei situaţii. 

Din cei 49 specialişti cu studii superioare din Bibliotecă 32 (61,5%) 

dispun de grad de calificare: 

- superior – 7 (13,5%) 

- întâi – 18 (34,5%) 

- doi – 7 (13,5%). 

In 2013, in rezultatul atestării 2 bibliotecari au obţinut gradul I şi gradul II 

de calificare. 

Către Ziua Bibliotecarului pentru muncă prodigioasă au fost premiaţi şi 

menţionaţi cu diplome din partea Consiliului administrativ al Bibliotecii mai 

mulţi colaboratori: Angela Niţa, şef secţie - Diploma Ministerului Culturii al 

Republicii Moldova, Zinaida Ursu, şef secţie - Diploma Ministerului Educaţiei 
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al Republicii Moldova, Eugenia Bejan, prim adjunct al directorului general - 

Diploma Guvernului Republicii Moldova, Tamara Maleru, Adriana Solomon, 

Corina Popescu, Lilia Artin - Diploma ABRM. Tamara Maleru a obţinut Titlul 

„Cel mai bun bibliotecar al anului 2012”, acordat de ABRM. 

 

 

 

Claudia Balaban 

Director general 
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ANEXE 
 

Tabel 1. Structura colecţiilor după tipuri de documente 2011 – 2013 

 
(u. m.) 2011 % 2012 % 2013 % 

Cărţi  205173 83,8 206774 83,7 207619 84.4 

Publicaţii seriale 27863 11,4 28174 11,4 27689 11.3 

Documente audiovizuale 6910 2,8 6912 2,8 4946 2.0 

Documente electronice 1045 0,4 1289 0,4 1475 0.6 

Documente grafice 293 0,1 316 0,2 487 0.2 

Alte tipuri de documente 3677 1,5 3652 1,5 3712 1.5 

Total 244961 100,00 247117 100,00 245928 100.00 

 

 
Tabel 2. Structura colecţiilor după limbi 2011 – 2013 

 
(u. m.) 2011 % 2012 % 2013 % 

limba de stat 127848 52,2 131461 53,2 132561 53,9 

limbi ale minorităţilor naţionale 100590 41,1 98499 39,9 96567 39,3 

limbi străine 16523 6,7 17157 6,9 16800 6,8 

Total 244961 100,00 247117 100,00 245928 100.00 

 

 

Tabel 3. Structura colecţiilor după domenii 2011 – 2013 

 
(u. m.) 2011 % 2012 % 2013 % 

Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. 

Istorie 

19128 7,8 18843 7,6 19021 7.7 

Matematică. Ştiinţe naturale. 

Ştiinţe aplicate. Geografie 

9964 4,1 9423 3,8 8803 3.6 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

160265 65,4 163048 66,0 163239 66.4 

Generalităţi. Artă. Sport 55604 22,7 55803 22,6 54865 22.3 

 

Total 244961 100,00 247117 100,00 245928 100.00 

 

 

Tabel 4. Structura intrărilor după tipuri de documente 2011 – 2013 

 
(u. m.) 2011 % 2012 % 2013 % 

Cărţi 4497 90,5 5440 89,8 3832 85,5 

Publicaţii seriale 245 4,9 311 5,1 194 4,3 

Documente audiovizuale   2 0,03 6 0,1 

Documente electronice 151 3,0 244 4,0 186 4,2 

Documente grafice 1 0,1 23 0,4 171 3,8 

Alte tipuri de documente 73 1,5 41 0,7 94 2,1 

Total 4967 100,00 6061 100,00 4483 100,00 

 
 

Tabel 5. Structura intrărilor după limbi 2011 – 2013 

 
(u. m.) 2011 % 2012 % 2013 % 

limba de stat 4017 80,9 4778 78,8 3315 74,0 

limbi ale minorităţilor naţionale 345 6,9 533 8,8 447 9,9 

limbi străine 605 12,2 750 12,4 721 16,1 

Total 4967 100,00 6061 100,00 4483 100,00 
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Tabel 6. Structura intrărilor după domenii 2011 – 2013 

 
(u. m.) 2011 % 2012 % 2013 % 

Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. 

Istorie 

824 16,6 872 14,4 774 17,3 

Matematică. Ştiinţe naturale. 

Ştiinţe aplicate. Geografie 

336 6,8 328 5,4 396 8,8 

Lingvistică. Filologie. Literatură 3019 60,8 4181 69,0 2692 60,0 

Generalităţi. Artă. Sport 788 15,8 680 11,2 621 13,9 

 

Total 4967 100,00 6061 100,00 4483 100,00 

 

 

 
Tabel 7. Structura casărilor după tipuri de documente 2011 – 2013 

 
(u. m.) 2011 % 2012 % 2013 % 

Cărţi 5021 96,1 3839 98,3 2987 52,7 

Publicaţii seriale 202 3,9   679 11,9 

Documente audiovizuale     1972 34,8 

Documente electronice       

Documente grafice       

Alte tipuri de documente   66 1,7 34 0,6 

Total 5223 100,00 3905 100,00 5672 100,00 

 

 

 
Tabel 8. Structura casărilor după limbi 2011 – 2013 

 
(u. m.) 2011 % 2012 % 2013 % 

limba de stat 2367 45,3 1165 29,8 2215 39,1 

limbi ale minorităţilor naţionale 2809 53,8 2624 67,2 2379 41,9 

limbi străine 47 0,9 116 3,0 1078 19,0 

Total 5223 100,00 3905 100,00 5672 100,00 

 

 

 
Tabel 9. Structura casărilor după domenii 2011 – 2013 

 
(u. m.) 2011 % 2012 % 2013 % 

Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. 

Istorie 

534 10,2 1157 29,6 596 10,5 

Matematică. Ştiinţe naturale. 

Ştiinţe aplicate. Geografie 

874 16,7 869 22,3 1016 17,9 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

3430 65,7 1398 35,8 2501 44,1 

Generalităţi. Artă. Sport 385 7,4 481 12,3 1559 27,5 

Total 5223 100,00 3905 100,00 5672 100,00 
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Tabel 10. Măsurători ai eficacităţii programaţi şi realizaţi  

 
 

Secţiile 

Bibliotecii 

(Activitate cu 

publicul) 

Utilizatori activi Împrumut de documente Vizite 

progra-

mat 

realizat % progra-

mat 

realizat % progra-

mat 

realizat % 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi de 

7-10 ani 

2100 2122 101,0 71400 79535 111,4 21000 24524 116,8 

Activitate cu copii de 

11-16 ani 
3300 3320 100,6 112200 118561 105,7 33000 34319 104,0 

Mediatecă  1450 1692 116,7 45000 59437 132,1 14500 19861 137,0 

Carte străină 1500 1510 100,7 51000 51231 100,4 15000 16297 108,6 

Filiala 1 1500 1571 104,7 51000 63985 125,5 15000 16847 112,3 

Filiala 2 2100 2107 100,3 71400 78768 110,3 21000 27490 130,9 

Depozit central 80 55 68,7 5500 3456 62,8 2200 963 43,8 

Total Bibliotecă  12030 12377 103,0 407500 454973 111,6 121700 140301 115,3 

 

 

Tabel 11. Indicatori de performanţă per zi  

 
 

Secţiile 

Bibliotecii 

(Activitate cu 

publicul) 

Utilizatori 

activi 

Utilizatori 

activi per zi 

Împrumut 

de docu- 

mente 

Împru-

mut per 

zi 

Vizite Vizite 

per zi 

Număr 

de 

locuri 

în sala 

de 

lectură 

 Incl. 

noi 

 Incl. 

noi 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi de 

7-10 ani 

2122 1085 7,4 3,8 79535 278,1 24524 85,7 32 

Activitate cu copii de 

11-16 ani 
3320 1567 11,6 5,5 118561 414,5 34319 120,0 22 

Mediatecă  1692 1059 5,9 3,7 59437 207,8 19861 69,4 26 

Carte străină 1510 697 5,3 2,4 51231 179,1 16297 57,0 10 

Filiala 1 1571 537 5,5 1,9 63985 223,7 16847 58,9 20 

Filiala 2 2107 814 7,4 2,8 78768 275,4 27490 96,1 30 

Depozit central 55 3 0,2 - 3456 12,1 963 3,4 - 

Total Bibliotecă  12377 5762 43,3 20,1 454973 1590,8 140301 490,6 140 

 

* 286 zile lucrătoare 

 

Tabel 12. Volumul de lucru pentru un bibliotecar din secţiile Activitate cu publicul 

 
Secţiile Activitate cu publicul Nr. de 

bibliote-

cari 

Sarcina la un bibliotecar 

Utilizatori activi Împrumut de 

documente 

Vizite 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Activitate cu copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 ani 

4 543,0 530,5 19950,5 19883,7 6185,5 6131,0 

Activitate cu copii de 11-16 ani 6 551,7 553,3 18984,0 19760,2 5883,2 5719,8 

Mediatecă  5 320,2 338,4 9762,6 11887,4 3596,4 3972,2 

Carte străină 3 604,0 503,3 21344,0 17077,0 7603,0 5432,3 

Filiala 1 3 532,0 523,7 19432,7 21328,3 5643,0 5615,7 

Filiala 2 4 526,7 526,7 18833,2 19692,0 6249,5 6872,5 

Total Bibliotecă 25 506,4 495,1 17750,0 18199,0 5750,8 5612,0 
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Tabel 13. Structura utilizatorilor după ocupaţie  

 
 Preşc.

7-10 

ani 

11-16 

ani 

Carte 

străină 

Media-

tecă 

Filiala 1 Filiala 2 Depozit 

central 

Total 

Preşcolari 618 - 94 147 80 38 - 977 

Cl. I-IV 1329 845 690 809 793 1197 - 5663 

Cl. V-VI 135 1198 403 417 310 430 - 2893 

Cl. VII-IX 14 888 218 208 181 225 - 1734 

Adulţi 26 389 105 111 207 217 55 1110 

Inclusiv: 

educatori 1 3 - 4 9 15 - 32 

profesori 4 12 14 8 15 17 - 70 

studenţi 1 27 30 8 36 22 - 124 

elevi cl. X-XII - 299 44 46 115 151 - 655 

Îndrumătoride lectură 20 48 17 45 32 12 55 229 

Total utilizatori activi 2122 3320 1510 1692 1571 2107 55 12377 

Inclusiv copii cu 

deficienţe 

61 2 - 32 9 - - 104 

 

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

 
Secţiile 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 preşc. şi 

de 7-10 ani 

79535 77588 1947 - - 57973 1250 20312 

Activitate cu copii 

de 11-16 ani 
118561 111651 6910 - - 101333 - 17228 

Carte străină 51231 34934 16297 - - 1096 46162 3973 

Mediatecă 59437 7533 - 29355 22549 29817 7111 22509 

Filiala 1 63985 62072 1913 - - 40019 1303 22663 

Filiala 2 78768 66175 1585 5595 5413 75700 2778 290 

Depozit central 3456 3105 346 5 - 3052 3 401 

Total Bibliotecă 454973 363058 28998 34955 27962 308990 58607 87376 

 

 

Tabel 15. Structura împrumutului după domenii  

 
Secţiile Bibliotecii Împrumut 

total 

Clasele CZU 

1-3 5-6 0,7 8 inclusiv 

820/896 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi 

de 7-10 ani 

79535 12222 12503 10651 44159 36387 

Activitate cu copii de 

11-16 ani 
118561 13138 6067 15927 83429 72429 

Carte străină 51231 6008 6122 8088 31013 6949 

Mediatecă 59437 6438 6207 27053 19739 13026 

Filiala 1 63985 5152 4514 7680 46639 39309 

Filiala 2 78768 5583 5437 8500 59248 52085 

Depozit central 3456 434 136 468 2418 2266 

Total Bibliotecă 454973 48975 40986 78367 286645 222451 
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Tabel 16. Indicatori de performanţă realizaţi* 

 
 Preşc., 

7-10 

ani  

11-16 

ani  

Carte 

străină 

Media- 

tecă  

Fil. 1  Fil. 2 Total 

Bibliot. 

2013 

Total 

Bibliot. 

2012 

Indice de lectură 37,5 35,7 33,9 35,1 40,7 37,4 36,7 35,0 

Indice de frecvenţă 11,5 10,3 10,8 11,7 10,7 13,0 11,3 11,3 

Nr. vizite per 

loc sală de 

lectură 

an 766,4 1560,0 1629,7 763,9 842,3 916,3 1002,1 

 

1026,9 

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

Indice de dotare cu 

carte /utilizator activ 
11,8 12,1 6,6 3,7 19,8 11,7 19,9 19,5 

Indice de dotare cu 

carte intrată în stoc 

/utilizator activ 

0,3 0,4 0,3 0,04 0,5 0,4 0,4 0,5 

Indice de 1-3 6,8 2,6 6,0 17,0 1,7 1,7 2,6 3,1 

circulaţie 5-6 9,0 1,2 5,2 36,0 1,8 4,6 4,7 5,3 

a stocului de  0,7 13,5 4,5 6,5 8,8 5,0 5,5 1,4 1,5 

documente pe 

domenii 

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

incl. 

820/ 

896 

1,7 2,9 2,3 6,4 1,6 3,1 - 

 

- 

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

lectură 5-6 5,9 2,0 4,0 3,7 2,6 2,6 3,3 4,0 

pe domenii 0,7 5,0 5,0 5,3 15,6 4,7 4,0 6,3 6,5 

 8 20,8 25,1 20,5 11,7 22,0 28,1 23,1 19,9 

incl. 

820/ 

896 

17,1 22,0 4,6 7,7 4,1 24,7 - 

 

- 

Ponderea 

fiecărei 
1-3 15,4 11,0 11,7 10,8 8,0 7,0 10,7 

 

13,5 

categorii de  5-6 15,7 5,1 11,9 10,4 7,0 7,0 9,0 11,3 

documente 0,7 13,4 13,4 15,8 45,5 13,0 10,8 17,2 18,5 

consultate 

(pe domenii) 
8 55,5 70,4 60,6 33,2 60,4 75,2 63,0 

56,7 

 incl. 

820/ 

896 

45,7 61,4 13,5 21,9 11,4 66,1 - 

 

- 

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

 

 

 

 

Tabel 17. Evoluţia măsurătorilor principali ai eficacităţii în perioada 2010-2013 

 
 2010 2011 2012 2013 

Utilizatori activi 

Nr. de utilizatori 13054 12529 12660 12377 

% creşterii + 2,6 - 4,0 + 0,1 - 2,2 

Împrumut de documente 

Nr. de împrumuturi 433308 465682 443750 454973 

% creşterii + 7,4 + 7,5 - 4,7 + 2,5 

Vizite 

Nr. de vizite 135240 141488 143771 140301 

% creşterii + 4,3 + 4,6 + 1,6 - 2,4 
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Tabel 18. Dinamica numărului de utilizatori activi după categorii în perioada 2010-2013 

 
 2010 2011 2012 2013 

Copii  

Inclusiv: 
11596 11332 11455 11267 

Preşcolari 765 1180 1393 977 

Elevi cl. I-IV 5462 5108 6001 5663 

Elevi cl. V-VI 2418 2516 2145 2893 

Elevi cl. VII-IX 2951 2528 1916 1734 

Adulţi 

Inclusiv: 
1458 1197 1205 1110 

Educatori 96 63 20 32 

Profesori 114 81 64 70 

Studenţi  179 178 160 124 

Elevi cl. X-XII 860 654 681 655 

Îndrumători de lectură 209 221 280 229 

Total 13054 12529 12660 12377 

 

 

 

Tabel 19. Dinamica împrumutului de documente în perioada 2010-2013 

 
Secţiile 

Activitate cu publicul 

2010 % schim-

bării 

2011 % schim-

bării 

2012 % 

schim-

bării 

2013 % 

schim- 

bării 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi de 7-

10 ani 

76958 + 21,2 80934 + 5,1 79802 -1,4 79535 - 0,3 

Activitate cu copii de 11-

16 ani 
114347 - 3,0 124972 + 9,3 113904 - 8,8 118561 + 4,0 

Mediatecă  51497 + 5,0 59154 + 14,9 64032 + 8,2 59437 - 7,1 

Carte străină 40034 + 23,6 44938 + 12,2 48813 + 8,6 51231 + 4,9 

Filiala 1 72632 + 6,3 76335 +5,0 58298 - 23,6 63985 + 9,8 

Filiala 2 74553 -7,2 75650 + 1,5 75333 - 0,4 78768 + 4,6 

Depozit central 3287 - 29,5 3699 +12,5 3568 - 3,5 3456 -3,1 

Total 433308 + 4,1 465682 + 7,5 443750 - 4,7 454973 + 2,5 

 

 

Tabel 20. Dinamica vizitelor în perioada 2010-2013 

 
Secţiile Activitate cu 

publicul 

2010 % 

creşte-

rii 

2011 % 

creşte-

rii 

2012 % 

creşte- 

rii 

2013 % 

creşte-rii 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi de 7-

10 ani 

23850 + 24,0 25237 + 5,8 24742 -1,9 24524 -0,9 

Activitate cu copii de 11-

16 ani 
33395 - 1,5 34818 + 4,3 35299 + 1,4 34319 - 2,7 

Mediatecă  16880 + 24,2 16301 -3,4 17982 + 10,3 19861 + 10,4 

Carte străină 15161 - 0,8 15223 +0,4 22809 + 49,8 16297 - 28,5 

Filiala 1 21302 - 9,0 25278 + 18,7 16929 - 33,0 16847 - 0,5 

Filiala 2 23542 + 3,1 23562 + 0,8 24998 + 6,1 27490 + 10,0 

Depozit central 1110 - 20,2 1069 - 3,7 1012 - 5,3 963 - 5,0 

Total 135240 + 4,3 141488 + 4,6 143771 + 1,6 140301 - 2,4 
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Tabel 21. Activităţi cultural-educative şi informaţionale 

 

  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  12 32 28 59 3 8 15 25 2 2 8 8 68 134 

2. Zile ale uşilor 

deschise 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 7 

3. Expoziţii complexe   7 7     1 1   8 8 

4. Expoziţii de 

documente 

37 42 48 63 18 19 18 19 53 51 40 61 214 255 

5. Reviste bibliografice 11 21 47 227 5 8 1 11 18 17 20 17 102 301 

6. Prezentări ale 

colecţiilor de carte 

   3          3 

7. Reviste ale presei   6 6 17 13       23 19 

8. Reviste bibliografice 

a site-urilor web, a 

CD-urilor 

      15 43     15 43 

9. Lansări de carte 8 10 6 10    7   4 13 18 40 

10. Discuţii asupra cărţii   2 7 5 5 2 2 2 7 6 9 17 30 

11. Lecturi comentate 15 26 89 89 2 4 10 22 4 4 7 8 127 153 

12. Lecturi publice       20 20     20 20 

13. Călătorii literare         6 6 1 1 7 7 

14. Călătorii virtuale    3    7 1 1   1 11 

15. Ore de poveste 21 39  1 3 5 10 25 4 3   38 73 

16. Ore de poezie 1 1  4   1 5 2 2 3 1 7 13 

17. Ore de umor    3          3 

18. Ore literar-muzicale  1     2 3    1 2 5 

19. Lecţii de ecologie    1   2 2 2 2   4 5 

20. Lecţii de cultură a 

informaţiei „Învaţă 

să te informezi” 

5 16 22 46 1 1 12 36   23 14 63 113 

21. Audieri, vizionări 10 21  2   52 45 4 3 4 1 70 72 

22. Matinee literare       3 3 1 1   4 4 

23. Scenete  5            5 

24. Jocuri interactive        3      3 

25. Şezători literare        3      3 

26. Medalioane literare, 

muzicale, portrete de 

creaţie, portrete în 

timp 

  12 23 1 1 2 14   1 5 16 43 

27. Salon literar       1 1     1 1 

28. Convorbiri tematice 

în grup 

20 20 31 115 2 2 17 42 13 7 12 23 95 209 

29. Concursuri şi 

victorine 

2 5 4 2 1 2 4 8 1 1 7 11 19 29 

30. Concursuri de 

desene 

1        6 6 3 2 10 8 

31. Întâlniri cu 

personalităţi 

2 7  1  5   4 3   6 16 

32. Dezbateri    3 2   2 3     5 5 

33. Ringuri intelectuale   1 1   1 1     2 2 

34. Mese rotunde   1 1 1 1   1 1   3 3 

35. Brainstorming-uri     1        1 - 

36. Conferinţe video        1      1 

37. Conferinţe ale 

cititorilor 

       1      1 

38. Conferinţe de presă   1 1         1 1 

39. Itinerare culturale   4 4         4 4 

40. Lecţii de limbi 

străine 

    56 42 6      62 42 
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41. Cursuri pentru 

beneficiari „Internet 

pentru toţi” 

       2      2 

42. Cursuri pentru 

bibliotecari şcolari 

       3      3 

43. Ziua informaţiei   1  1 1       2 1 

44. Ziua gimnazistului        1      1 

45. Anul Nou Chinezesc              1 

46. Salonul literar-

artistic „La 

Creangă” 

          14 13 14 13 

47. Cenaclul “Conştiinţa 

Naţională” 

          12 11 12 11 

48. Cenaclul „Dialogul 

generaţiilor” 

          4 1 4 1 

49. Salonul Muzical           11 10 11 10 

50. Ciclul „Marile 

muzee ale lumii” 

          14 11 14 11 

51. Ciclul „Codul 

bunelor maniere” 

          9 12 9 12 

52. Clubul de discuţii 

„Universitatea 

copiilor” 

   2   2 2     2 4 

53. Clubul „Yin şi 

Yang” 

    21 22       21 22 

54. Clubul “Deceluş” 9 9           9 9 

55. Club „Всезнайка” 9 9           9 9 

56. Cinemateca Picilor 9 4           9 4 

57. Programul „Arta de 

a fi părinte” 

 3            3 

58. Clubul  

„MeşteRICH” 

      24 30     24 30 

59. Clubul „Generaţia 

Next” 

        9 9   9 9 

60. Salonul Internaţional 

de Carte pentru 

Copii şi Tineret 

            1 1 

61. Concursulliterar 

republican „La 

izvoarele 

înţelepciunii” 

            1 1 

62. Concursul 

republican „Suedia – 

bijuteria nordică a 

Europei” 

            1 - 

63. Concursul 

republican „Pe 

aripile fanteziei în 

Ţara Copilăriei: 

Omagiu lui Spiridon 

Vangheli” 

            1 1 

64. Concursul 

republican al 

declamatorilor 

„Clasica vie” 

            1 1 

65. Concursul „Cititor-

model” 

            1 1 

66. Campania „Copiii 

Moldovei citesc o 

carte” - 2013 

             1 

 TOTAL 173 272 314 684 139 140 223 391 135 128 204 235 1194 1857 
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Tabel 22. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE 

 
Termen 

realizare 

Temă Activităţi Realizatori 

IANUARIE    

 Anul Spiridon Vangheli   

 2013 – Anul Spiridon 

Vangheli 

Festivitatea de 

inaugurare 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

 

Spiridon Vangheli – prieten 

al copiilor 

Спиридон Вангели 

„Медвежьи конфеты” 

Спиридон Вангели 

„Панталония – страна 

чудаков” 

Expoziţie permanentă 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Lecturi publice din 

Ciclul „Спиридон 

Вангели и права 

ребенка” 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 

 

Secţia Mediatecă 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 

 

Fantasticul şi enigmaticul 

Jules Verne 

„Insula misterioasă” 

Expoziţie permanentă 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Vizionare comentată 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Cărţile – aliaţii tăi puternici Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 I. Al. Brătescu-Voineşti – 

145 de ani de la naştere 

  

 I. Al. Brătescu-Voineşti – un 

cultivator al sufletului 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Emil Gîrleanu – 135 de ani 

de la naştere 

  

 Clipe din „Lumea celor 

care nu cuvântă” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Discuţie asupra cărţii 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 Emil Gârleanu – plecat 

devreme, rămas pentru 

vecie 

Clipe din „Lumea celor 

care nu cuvântă” 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cel ce a trăit în literatură şi 

prin literatură 

Clipe din „Lumea celor 

care nu cuvântă” 

Expoziţie 

Convorbire 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Alexei Tolstoi – 130 ani de 

la naştere 

  

 Наш друг Буратино Oră de poveste Filiala nr. 1 

 Victor Ciutac – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Victor Ciutac în luminile Convorbire Secţia Activitate cu 
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rampei copii de 11-16 ani 

 Charles Perrault – 385 de 

ani de la naştere 

  

 Lumea poveştilor lui 

Charles Perrault 

„Frumoasa din pădurea 

adormită” 

Charles Perrault 

„Frumoasa şi bestia” 

„Neisprăvitul” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare 

 

Vizionare de film 

Oră de poveste 

Oră de poveste 

Biblioteca Picilor 

 Lumea poveştilor lui 

Charles Perrault 

Expoziţie 

Ore de poveste din 

Ciclul „Bucuriile 

lecturii” 

Vizionare de film 

Expoziţie  

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 

 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Trei veacuri de poveste cu 

Charles Perrault 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Filiala nr. 1 

 Les contes de Charles 

Perrault 

Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 

 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai 

Eminescu” 

  

 Eminescu este un Beethoven 

al graiului românesc 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Eminescu – un meteor din 

alte lumi 

Eminescu – eternă statuie a 

spiritualităţii 

Ei l-au văzut pe Eminescu 

O, mamă, dulce mamă... 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

 

Convorbire 

Oră de poezie 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Călăuziţi mereu de Steaua 

Eminescu 

Eminescu necunoscut 

 

 

Peste secolele toate 

Eminescu – poet nepereche 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Oră literar-muzicală 

Medalion literar  

Secţia Mediatecă 

 Geniul tău coboară prin 

versuri dulci 

Mihai Eminescu „Făt-

Frumos din lacrimă”, 

„Crăiasa din poveşti” 

Expoziţie 

 

Oră de poveste 

Filiala nr. 1 

 Al meu nume o să-l poarte 

secolii din gură-n gură 

 

Eminescu – străin în secolul 

său, contemporan cu noi 

Eminescu – deschidere spre 

adevăr 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 
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 Alla Korkina – 70 de ani de 

la naştere 

  

 Алла Коркина – поэт 

открытых эмоций 

Я вся открыта свету и 

добру 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Filiala nr. 1 

 Ioan Slavici – 165 de ani de 

la naştere 

  

 Lumea de basm a copilăriei 

lui Slavici  

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Premergător şi explorator 

al frumuseţii graiului 

poporului nostru 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Iulian Filip – 65 de ani de la 

naştere 

  

 Iulian Filip – un tânăr poet 

de la Sofia 

„Ajutorul mamei” 

„Ce-i cu nasul lui Dănuţ” 

 

Expoziţie 

Scenetă 

Scenetă 

Biblioteca Picilor 

 Frumoase clipe de poezie cu 

Iulian Filip 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Bucurii pentru copii de la 

Iulian Filip 

Oră de poezie Secţia Mediatecă 

 Cuvintele şi liniile lui Iulian 

Filip 

Neîmpăcatul meşter al 

slovelor scrise 

Oră de poiezie  

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Poetul şi înalta misiune 

Iulian Filip „Plăcinţele cu 

mărar” 

Cumpăna talentului iulian 

Expoziţie 

Discuţie asupra cărţii 

 

Medalion aniversar 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 

  

 Помни все … Забыть не 

вправе 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Tu mon livre, mon desire 

ami! 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Душа моя стремится 

ввысь и вширь (А. П. 

Чехов) 

Medalion literar Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Smărăndiţa din Humuleşti Corvorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Журнал „Костер” в 2012 

году 

Revistă a presei Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 „Cei trei muşchetari” 

„Старуха, дверь закрой!” 

„Дневник слабака” 

Vizionări comentate Secţia Mediatecă 

 Библиотека им. И. Крянгэ 

– царство книг 

Поиграем в радость с 

Поллианной 

Convorbiri Secţia Mediatecă 



 48 

 В гости к Корнею 

Чуковскому 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Puiul isteţ” Scenetă Biblioteca Picilor 

 Nicolae Spătaru „Pisicul 

informatician” 

Întâlnire cu scriitorul 

Nicolae Spătaru 

Lansare de carte 

 

Întâlnire  

Biblioteca Picilor 

 Hans Christian Andersen 

„Fetiţa cu chibrituri” 

Николай Некрасов 

„Мороз, красный нос” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Oare de ce … răsare 

soarele? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Знаменитые места Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 

 „Frumoasa din pădurea 

adormită” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Кейт Ди Камило 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда ” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем 

вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Жан-Клод Мурлева 

„Зимняя битва” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Les loisirs Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 

 Hobbies Curs de limba 

engleză 

Secţia Carte străină 

 The rewievs – the source of 

information for us 

Revista presei Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Secţia Carte străină 

 Уроки Фрама 

 

 

Convorbire din 

Programul de lectură 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 „Cenuşăreasa” Vizionare comentată 

din Ciclul „Bucuriile 

lecturii” 

Secţia Mediatecă 

 Somnoroase păsărele 

Un nufăr roşu pentru Anul 

Nou Chinezesc 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Безопасные ИТ: 

физическое здоровье 

Безопасные ИТ: 

психическое здоровье 

 

Lecţii de cultură a 

informaţiei din 

Programul 

„Безопасные 

информационные 

Secţia Mediatecă 
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технологии” 

 Internet-ul poate înlocui 

biblioteca? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Cum arată şi cum se poartă 

un om manierat 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Muzeul Ermitaj – Sankt 

Petersburg 

Convorbire din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

 Tradiţii de Crăciun. Balul 

eroilor dragi 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Treci, inimă, Prutul Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Poetul viorii - Nicolae 

Botgros  

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

FEBRUARIE    

 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

 

 

Expoziţie permanentă 

 

 

Revistă bibliografică 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Spiridon Vangheli – 

universul copiilor 

 

 

Spiridon Vangheli „Oul 

învaţă găina” 

 

Спиридон Вангели „Крис и 

Доруца” 

Спиридон Вангели „Чубо 

из села Туртурика” 

Concurs teatralizat 

(faza locală, faza de 

sector, faza 

municipală) 

Vizionare comentată 

din Ciclul „Spiridon 

Vangheli şi drepturile 

copilului” 

Lecturi publice din 

Ciclul „Спиридон 

Вангели и права 

ребенка” 

Secţia Mediatecă 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Fantasticul şi enigmaticul 

Jules Verne 

Revistă bibliografică 

 

Vizionare comentată 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Fondul de aur al Bibliotecii Revistă bibliografică Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cărţile - aliaţii tăi puternici  Revistă bibliografică Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Books are the children of 

the brain 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Cele mai importante colecţii 

de carte ale Filialei 

Revistă bibliografică 

 

Filiala nr. 2 

 Anul Nou Chinezesc Acţiune în colaborare 

cu Ambasada Chinei 

Toate secţiile 

Activitate cu 
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publicul 

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

  

 Un Internet mai sigur 

pentru copii! 

Prezentări de site-uri 

web 

Secţia Mediatecă 

 Ziua Europeană a 

Siguranţei pe Internet 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Mihail Prişvin – 140 de ani 

de la naştere 

  

 Под зеленым покровом Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Geo Bogza – 105 ani de la 

naştere 

  

 Geo Bogza – artist al frazei 

scrise 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Jules Verne – 185 de ani de 

la naştere 

  

 Cărţile lui Jules Verne – 

prietenii casei 

„O călătorie spre centrul 

pământului” 

Revistă bibliografică 

 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Jules Verne „Cinque 

semaines en balon”(„Cinci 

săptămâni în balon”) 

Discuţie asupra cărţii Secţia Carte străină 

 Părintele literaturii de 

anticipaţie 

Жюль Верн – неутомимый 

путешественник во 

времени 

Жюль Верн – пророк 

прогресса 

„Insula misterioasă 

„Călătorie în centrul 

Pământului” 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

 

 

Convorbire 

Vizionări comentată 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 

 Călătorii neobişnuite cu 

eroii lui Jules Verne 

Jules Verne-scriitor, 

călător, visător 

Lecturi comentate 

 

Expoziţie 

Filiala nr. 1 

 În jurul lumii cu Jules Verne Revistă bibliografică 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Iurii Kovali – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Юрий Коваль „Весь день 

было утро” 

Convorbire 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Trei veacuri de poveste cu 

Charles Perrault  

Revistă bibliografică Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

  

 Limba maternă este maica 

mea  

Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Limba maternă ca floarea 

eternă de busuioc şi de dor  

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Din istoria limbilor Convorbire Secţia Carte străină 
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 Mult e dulce şi frumoasă 

limba ce-o vorbim 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

Concurs Filiala nr. 2 

 Ziua Dragostei şi a 

Bunăvoinţei – Dragobete 

  

 Dragobete – Sărbătoarea 

tinereţii şi a dragostei 

Prietenie, îndrăgostire, 

iubire: De ce merită să 

aştepţi împlinirea? 

Expoziţie 

 

Dezbatrei din Ciclul 

„Zidirea de sine şi 

creaţia” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ce tradiţii există de 

Dragobete? 

Avem nevoie de iubire 

Prezentare de site-uri 

web 

Audiţii comentate 

Secţia Mediatecă 

 Dragostea – comoara 

sufletului 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cuvinte de dragoste 

 

 

Veronica Micle, Mihai 

Eminescu „Dragoste 

eternă” 

Dragobete – sărbătoarea 

dragostei 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Lansare de carte  

 

 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 L’amour est une amitie qui 

a pris une feu 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Bogdan Petriceicu Hasdeu – 

175 de ani de la naştere 

  

 Bogdan Petriceicu Hasdeu 

– vocaţia universală a 

culturii româneşti 

Expoziţie  

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Bogdan Petriceicu Hasdeu 

în universul culturii 

naţionale 

Un titan al stilului polemic 

românesc 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Nicolae Rusu – 65 de ani de 

la naştere 

  

 Scriitorul care trăieşte 

pentru şi prin literatură 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Nicolae Rusu – prozator de 

excepţie 

Nicolae Rusu în dialog cu 

cititorii şi cu sine însuşi 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu scriitorul 

 

Filiala nr. 1 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Greieraşul meu cuminte s-a 

ascuns printre cuvinte 

Arcadie Suceveanu 

„Greierul care s-cri-cri-e” 

Expoziţie 

 

Lansare de carte 

Biblioteca Picilor 

 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Felix Zalten „Bambi” Oră de poveste Biblioteca Picilor 
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Vizionare 

 „Darnicul şi zgârcitul” Oră de poveste  

 Oare de ce … munţii au 

zăpezi pe culme? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Откуда у кита такая 

глотка? 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Hans Christian Andersen 

„Crăiasa zăpezii” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Cu sau fără tabu în 

societatea modernă ? 

Ring intelectual din 

Ciclul „Adolescentul 

în lumea cunoaşterii” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani  

Secţia Mediatecă 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Кейт Ди Камило 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда ” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем 

вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Анника Тор „Остров в 

море” 

Владислав Крапивин 

„Голубятня на желтой 

поляне” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Виктор Астафьев 

„Последний поклон” 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 A l’ecole Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 

 At school 

The sitting room 

Curs de limba 

engleză 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Secţia Carte străină 

 În lumea poveştilor lui 

Charles Perault 

Vizionare comentată 

din Ciclul „Bucuriile 

lecturii” 

Secţia Mediatecă 

 Дом, который построил 

Маршак 

Э. Портер „Поллианна” 

Самуил Маршак 

предупреждает! 

Звери и птицы Евгения 

Чарушина 

„И не забывай гладить 

ребенка” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Безопасные ИТ: 

Зависимость 

Несколько советов 

подросткам по защите 

личности в сети 

Lecţii de cultură a 

informaţiei din 

Programul 

„Безопасные 

информационные 

технологии” 

Secţia Mediatecă 

 Din toată inima 

Cadou surprinzător pentru 

mama 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Ce simboluri ar trebui Şedinţa Clubului Filiala nr. 1 
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interzise? „Generaţia NEXT” 

 Muzeul Luvru – Paris 

 

Convorbire din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

 Muzica ne aduce lumina 

lumii 

Şedinţa Salonului 

Muzical  

Filiala nr. 2 

 Campania Naţională de 

promovare a lecturii 

„Copiii Moldovei citesc o 

carte 2013” 

Lansarea campaniei Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

27-3 martie Zilele Creangă în Biblioteca 

Naţională pentru Copii ,,Ion 

Creangă” 

Ciclu de activităţi 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Inaugurarea Zilelor 

Creangă 

Basme crengiene – farmec 

şi haz 

Festivitate de 

inaugurare 

Spectacol 

Teatrul Republican 

de Păpuşi 

„Licurici” 

 Ion Creangă – copilul şi 

imaginea copilăriei 

Ion Creangă „Cinci pâini” 

„Pupăza din tei” 

„Punguţa cu doi bani” 

Ion Creangă „Свекровь с 

тремя невестками” 

Ion Creangă „Amintiri din 

copilărie” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare 

Scenetă 

Scenetă 

Lecturi literare 

 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Coboară eroii lui Creangă 

spre noi, glumeţi şi tot atât 

de vii... 

Un învăţător universal 

Cel mai frumos mărţişor 

pentru Ion Creangă 

Basme crengiene – farmec 

şi haz 

Revistă bibliografică 

 

 

Călătorie literară 

Concurs de 

mărţişoare 

Victorină literară 

Filiala nr. 2 

 Ion Creangă între marii 

povestitori ai lumii 

Pe paginile poveştilor lui 

Ion Creangă 

Fantasticul povestitor 

Cu dragoste de casa 

părintească 

Titus Ştirbu-scriitorul cu o 

sută de poveţe 

Expoziţie 

 

Oră de poveste 

 

Vizionarea filmului 

Călătorie literară 

 

Întâlnire cu scriitorul 

Filiala nr. 1 

 Miss Smărăndiţa – 2013, ed. 

a XII-a 

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Перечитывая сказки Иона 

Крянгэ 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Căsuţa cu poveşti (Casa-

muzeu „Ion Creangă”) 

Călători prin lumea marelui 

humuleştean 

Prezentare de site-uri 

web 

Expoziţie 

 

Secţia Mediatecă 
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Marele păcălici Ion 

Creangă 

Victorină 

MARTIE    

 Ion Creangă – marele 

povestitor al românilor 

Colecţia „Crengiana” 

Ion Creangă în oglinda 

timpurilor 

 

Expoziţie complexă 

 

Revistă bibliografică 

Dezbateri din ciclul 

„Adolescentul în 

lumea cunoaşterii” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16ani 

Secţia Mediatecă 

 În lumea poveştilor 

Crengiene 

Revistă bibliografică Secţia Mediatecă 

 Creangă donne le feu vert a 

l’eternite 

Souvenirs d’enfance – 

Memories of my Boyhood 

Expoziţie 

Victorină 

 

Secţia Carte străină 

 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 

 

„Insula misterioasă” 

Expoziţie permanentă 

 

 

Vizionare comentată 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Mediatecă 

 Cărţile – aliaţii tăi puternici Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ziua Mărţişorului   

 Mărţişorul dăruieşte fericire Expoziţie Filiala nr. 1 

 Весна идёт - весне дорогу! Oră de poezie Secţia Mediatecă 

 Gheorghe Asachi – 225 de 

ani de la naştere 

  

 Deschizător de drumuri în 

cultura naţională 

Expoziţie 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 S-aduni flori în şezători Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Femeii   

 Mamele – veşnice izvoare 

ale vieţii 

Mai frumoasă decât floarea, 

doar femeia poate fi 

Expoziţie 

 

Oră literar-muzicală 

Biblioteca Picilor 

 Femeile din şi în umbra 

istoriei 

Apari să dai lumină  

Convorbire 

Expoziţie 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cea mai dulce de pe lume Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cuvântul „mama”-i sinonim 

cu primăvara 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Edmondo de Amicis – 105 

de ani de la trecerea în 

eternitate 

  

 Edmondo de Amicis 

„Cuore, inimă de copil” 

Lecturi comentate Filiala nr. 1 
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 Serghei Mihalkov – 100 de 

ani de la naştere  

  

 Serghei Mihalkov 

„Iepuraşul îngâmfat” 

Сергей Михалков – 

талант добрый и веселый 

Сергей Михалков „Жил-

был король” 

Сергей Михалков „Сказки 

в картинках” 

Oră de poveste 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Сергей Михалков – 

талант добрый и веселый 

Дядя Степа и другие 

стихи С. Михалкова 

Convorbire 

 

Lecturi comentate 

Secţia Mediatecă 

 Был он самым лучшим 

другом всех ребят со всех 

дворов 

Мой читатель! Мой 

мечтатель! С новой 

былью к вам стучусь … 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Filiala nr. 1 

 

 

 

 

 Веселые истории 

послушать не хотите ли? 

Давайте улыбнемся 

Convorbiri Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Alexei Mateevici – 125 de 

ani de la naştere 

  

 Poetul – flacără de dor de 

Ţară, Limbă şi Credinţă 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Filiala nr. 1 

 Cântăreţul limbii noastre Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Gennadij Snegirev – 80 de 

ani de la naştere 

  

 Генадий Снегирев – 

замечательный знаток 

природы 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  

 Apprendre le Français en 

s’amusant 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

ale site-urilor web 

Secţia Mediatecă 

 La Francophonie – une 

canale de communication et 

un vecteur culturel  

Expoziţie 

Masă rotundă 

Secţia Carte străină 

 Univers francofon Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 

Tineret 

  

 Teatrul – forma cea mai 

frumoasă de prietenie 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială a Poeziei   

 Poezia – chipul sufletului Expoziţie 

Recital de poezie 

Biblioteca Picilor 

 Весна в русской поэзии Oră de poezie Secţia Activitate cu 
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copii de 11-16 ani 

 Poezia – muzica limbii Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Poeziei Concurs Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Apei   

 Apa – izvorul vieţii Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Apa – sursă pentru viaţă Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Elena Farago – 135 de ani 

de la naştere 

  

 Elena Farago – mesager al 

iubirii 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Oră de poezie 

Biblioteca Picilor 

 Drumurile de poezie ale 

Elenei Farago 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Filiala nr. 2 

 Elena Farago „Sfatul 

degetelor” 

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Nichita Stănescu – 80 de ani 

de la naştere 

  

 Nichita Stănescu – un poet 

al tuturor timpurilor 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Mă va asculta numai mersul 

stelelor 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Cu gândul la Nichita 

Stănescu 

 

Înger blond cu aripi 

răsfirate 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Ada Zaporojan „Nici o 

plată fără răsplată” 

Lansare de carte Filiala nr. 2 

 Trăieşte-ţi clipa Concurs teatralizat 

(faza de sector) 

Secţia Mediatecă 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Scriitorul Nicolae Spătaru Întâlnire cu scriitorul Biblioteca Picilor 

 „Greierul şi furnicile” 

„Atingerea de aur” 

Vizionare de film Biblioteca Picilor 

 Zully Mustafa „Povestea 

curcubeului” 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Oare de ce … săpunul face 

balonaşe? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Загадки моря Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Charles Perrault 

„Cenuşăreasa” 

„Cei trei purceluşi” 

Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Convorbire, vizionare 

de film din Ciclul 

„Читаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 
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 Анника Тор „Остров в 

море” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Подростку о 

подростке” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Poveştile Fraţilor Grimm Revistă bibliografică Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Конкурс на самого 

внимательного читателя 

Concurs Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Les metiers 

Les petites choses 

La journee d’un enfant 

Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 

 Jobs 

Little things 

Curs de limba 

engleză 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Secţia Carte străină 

 În lumea poveştilor Fraţilor 

Grimm 

Oră de poveste din 

Ciclul „Bucuriile 

lecturii” 

Secţia Mediatecă 

 Ciclul „Trepte în lumea 

cărţilor” 

Дом который построил 

Маршак 

„И не забывай гладить 

котенка” 

Поллианна или Анна? 

 

 

Lecturi comentate 

 

 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Безопасные ИТ: 

Физическое здоровье 

Я в мире ИТ 

Lecţii de cultură a 

informaţiei din 

Programul 

„Безопасные 

информационные 

технологии” 

Secţia Mediatecă 

 Căţeluşul vesel 

Prevestitorii primăverii 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Prezenţa camerelor de luat 

vederi în şcoli este 

justificată? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Constantin Rusnac – 65 de 

ani 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Vreau să fiu tânăr o viaţă 

(Mihai Ciobanu - 60 de ani) 

Rugă pentru noi 

Întâlnire cu 

interpretul 

Lansarea CD-ului cu 

cântece pe versurile 

lui Vasile Romanciuc 

interpretate de Mihai 

Ciobanu 

Filiala nr. 2 

 Primăverile lui Saveliu 

Cojocaru 

(60 de ani de la naştere) 

Medalion muzical Filiala nr. 2 

 Programul Microsoft Office 

Word 

Cursuri de instruire 

pentru bibliotecari 

şcolari 

Secţia Mediatecă 

APRILIE    
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 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

 

Spiridon Vangheli – 

scriitorul copiilor 

Expoziţie permanentă 

 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Mediatecă 

 Spiridon Vangheli „Copii în 

cătuşele Siberiei” 

Discuţie asupra cărţii Filiala nr. 2 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 

 

Expoziţie permanentă 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Umorului   

 Hai să mai râdem Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cine râde e om bun şi 

prieten bun la drum! 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

1-7  Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 Lectura înaripează sufletul 

Hans Ch. Andersen 

„Lebedele sălbatice” 

„Firul magic” 

Hans Ch. Andersen 

„Veşmântul cel nou al 

împăratului” 

Astrid Lindgren „Emil din 

Lonneberga” 

Scriitorul Iulian Filip 

Expoziţie 

Oră de poveste 

 

Oră de poveste 

Vizionare de film 

Lecturi literare 

 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

 Cărţi glorificate de timp  

(Cărţi jubiliare în 2013) 

2 aprilie – Ziua 

Internaţională a Cărţii 

pentru Copii 

Cartea – dimensiunea 

simbolică a valorii 

„Снежная королева” в 

иллюстрациях Владислава 

Ерко 

Памятники Андерсену и 

его героям 

Expoziţie 

 

Expoziţie complexă 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

 

Convorbire 

 

Excursie virtuală 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 De ce ne fac glumele să 

râdem? 

Şedinţa Clubului de 

discuţii 

„Universitatea 

copiilor” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Le livre est un monde secret 

cree par un homme doue de 

genie 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 La mulţi ani, CARTE! 

 

Expoziţia cărţilor 

jubiliare ale anului 

2013 

Secţia Mediatecă 

 

 În căutarea aventurilor 

Împreună cu Andersen prin 

Revistă bibliografică 

Oră de poveste 

Filiala nr. 1 
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lumea basmelor 

Poveşti literare de Ioan 

Slavici şi Petre Ispirescu 

Cel mai bun citiror al 

Filialei nr. 1 

 

Revistă bibliografică 

Concurs 

 Cărţile preferate ale 

copiilor 

Biblioteca – comoara 

cunoştinţelor 

Hans Christian Andersen 

„Dârzul soldăţel de plumb” 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

 

Lecturi literare 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Păsărilor 

  

 Păsări călătoare, bun venit! Lecţii de ecologie Secţia Mediatecă 

 Ziua Mondială a Sănătăţii   

 Nu există în viaţă nimic mai 

bun ca sănătatea 

Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Cel mai important lucru în 

viaţă – sănătatea 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Barbu Delavrancea – 155 de 

ani de la naştere 

  

 Artist în tot ce a scris Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Aviaţiei şi 

Cosmonauticii 

  

 Universul în căutarea altor 

civilizaţii 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Spaţiul cosmic cu Maeştrii 

Cunoaşterii 

Prezentare de CD-uri Secţia Mediatecă 

 Космос и связь с другими 

мирами 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Costache Negruzzi – 205 

ani de la naştere 

  

 Primul prozator de seamă a 

literaturii noastre 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Culturii 

  

 Cultura este arta înălţată la 

un set de credinţe 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Monumentelor şi Locurilor 

Istorice 

  

 Păstrare monumentelor 

istorice – o datorie sfântă 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Paula Fox – 90 de ani de la 

naştere 

  

 Paula Fox – laureată a 

Premiului Hans Christian 

Andersen 

Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Planetei Pământ 

  

 Terra – copilul răsfăţat al 

Soarelui 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 



 60 

 Ziua Mondială a Cărţii şi 

Dreptului de Autor 

  

 Carte modernă pentru 

lumea modernă 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Ziua Bibliotecarului   

 Bibliotecarul – călăuză spre 

cultură 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Rafael Bobeica – O vedetă 

în bibliotecă 

Vladimir Colin „Legenda 

cântecului” 

Întâlnire în cadrul 

Campaniei „O vedetă 

în bibliotecă” 

Oră de poveste 

Biblioteca Picilor 

 Bibliotecarul – permanenţă 

în viaţa cărţilor 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Cu sufletul printre cărţi Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova 

  

 Tricolorul – parte a 

sufletului neamului nostru 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Filiala nr. 1 

 Trei culori şi-o singură 

iubire 

Şedinţa comună a 

Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” şi a 

Salonului Muzical  

Filiala nr. 2 

 Ioan Mânăscurtă – 60 de ani 

de la naştere 

  

 Ales de clipa cea cu har Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Filiala nr. 2 

 Ioan Mânăscurtă – fantastul 

care trăieşte cuvântul 

O lecţie de suflet cu Ioan 

Mânăscurtă 

Expoziţie 

 

Întâlnire cu scriitorul 

Filiala nr. 1 

 De la realitate la ficţiune cu 

prozatorul Ioan Mânăscurtă 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Honoré de Balzac - le grand 

ecrivain francais 

Honoré de Balzac „Le 

Colonel Chabert” 

Expoziţie  

 

Discuţie asupra cărţii 

Secţia Carte străină 

 Toleranţa – receptivitate, 

tact şi respect 

Cuvintele vrăjite din 

poeziile Claudiei Partole 

Журнал „Муравейник” – 

наше окно в мире природы 

Журналы „Ровесник” и 

„Костер” за 2013 

Reviste bibliografice Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Învierea Domnului – prilej 

de bucurie şi smerenie 

Что произошло на 

Голгофе? 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 
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 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „A cui muncă e mai grea” 

Hans Ch. Andersen 

„Talismanul” 

„Păcală şi Tândală” 

„Приключения маленького 

щенка” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Oare de ce … vrem să 

cunoaştem trecutul? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Стихийные бедствия Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Insula misterioasă” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Muzeul Ermitaj Itinerar cultural din 

Ciclul „Marile muzee 

ale lumii” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Gheorghe Bezviconi – 

ultimul romantic al istoriei 

basarabene 

Medalion din Ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Vincent van Gogh – unul 

dintre cei mai importanţi 

pictori din istoria artei  

Medalion din Ciclul 

„Pictori de geniu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 A child’s day 

Clothes 

Curs de limba 

engleză 

Secţia Carte străină 

 Les vetements 

 

Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 

 The magazines - the source 

of information for us 

Revista presei Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Secţia Carte străină 

 Ciclul „Trepre în lumea 

cărţilor” 

Сказки-не сказки Виталия 

Бианки 

Оскар Уайльд „Мальчик-

звезда” 

Кто? Чем? Чей? Где? – и 

другие вопросы в книгах В. 

Бианки 

На крыльях диких лебедей 

в страну Андерсена 

Сказки Андерсена о 

растениях и животных 

Великий сказочник 

Свинопас и принцеса 

 

 

Lecturi comentate 

 

 

 

 

 

Oră de poveste 

 

 

 

Convorbiri 

Victorină 

Secţia Mediatecă 

 Ciclul „Bucuriile lecturii” 

Leonardo da Vinci: Visul 

Zborului 

„Degeţica” 

 

Vizionări comentate 

 

 

Secţia Mediatecă 

 Безопасные ИТ: 

Психическое здоровье 

Lecţie de cultură a 

informaţiei din 

Secţia Mediatecă 
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 Programul 

„Безопасные 

информационные 

технологии” 

 Litere hazlii 

 

Şedinţa Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Copiii sunt mai bine educaţi 

acasă sau la şcoală? 

Şedinţa Clubului 

,,Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Cum arată şi cum se poartă 

un om manierat 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere”   

Filiala nr. 2 

 Muzeul Prado – Madrid Convorbire din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

 Valentina Moşneaga-

Mitrofan „Ieduţii supăraţi” 

Lansare de carte Filiala nr. 2 

18-21 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XVII-a 

 Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Forumul laureaţilor 

Concursului republican „Pe 

aripile fanteziei în Ţara 

Copilăriei: Omagiu lui 

Spiridon Vangheli” 

Festivitatea de 

premiere 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Spiridon Vangheli – călător 

în lumea visului curat 

 

Medalion literar Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Master class – modelare din 

hârtie 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Современная книга 

глазами подростков 

Conferinţă video 

Moldova - Rusia 

Secţia Mediatecă 

 Efim Tarlapan „Aerul de- 

acasă” 

Nina Dănilă „Drumul spre 

şcoala veţii” 

Nina Slutu-Soroceanu 

„Castele pân-la stele” 

Svetlana Botnariuc „Învaţă 

de la Dumitraş” 

Ala Bujor „Raliul din 

pădure”, „Cel mai frumos 

creion” 

Nicolae Spătaru „Pisicul 

informatician” 

Sergiu Afanasiu „Unde 

cresc cuvintele” 

Lansări de carte Biblioteca Picilor 

 

 Vitalie Filip „A fost odată 

ca nici odată...”, „Poezia 

anotimpurilor” 

Ion Anton „Foca” 

Nicolae Dabija „Nu vă 

îndrăgostiţi primăvara” 

 SecţiaActivitate cu 

copii de 11-16 ani 
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„Alege sănătatea” 

Steliana Grama „O oază de 

sinceritate”, „La Ţepilova, 

la bunici” 

Ion Diordiev „Culegând 

frumoasele poveţe” 

 Aurelian Silvestru 

„Aventurile lui Ionuţ” 

Silvia Ursache „Dacul” 

„Pioneria” 

Мирослава Метляева 

„Страна Буквария” 

Elena Ţîrdea-Spinei 

„Fetiţe-garofiţe” 

„Cu mami şi cu tati ai spor 

la carte” 

 Secţia Mediatecă 

 

 Valentina Moşneaga-

Mitrofan „Ieduţii supăraţi” 

Gheorghe Vîrtosu „Inimă 

de broscuţă” 

 Filiala nr.2 

 

 

 Târgul ideilor de succes Conferinţa 

bibliotecarilor de la 

Biblioteca Naţională 

pentru Copii „Ion 

Creangă”  

Toate secţiile 

Bibliotecii 

MAI    

 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Sub căciula lui Guguţă Conferinţă de presă 

pentru admiratorii lui 

Guguţă 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Jules Verne – celebrul 

călător în viitor 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Books are ships which pass 

through the vast seas of time 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Solidarităţii Oamenilor 

Muncii 

Convorbire Filiala nr. 2 

 

 Ion Popescu-Gopo – 90 de 

ani de la naştere 

  

 „Maria-Mirabela” Vizionare comentată 

a filmului 

Secţia Mediatecă 

 Ziua Europei   

 Europa – casa mea Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Descoperă Universul 

Europei 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Culturi şi civilizaţii 

europene 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Europei şi a Expoziţie Filiala nr. 2 
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reconcilierii naţiunilor 

europene 

 Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei 

  

 Никогда не забудем Revistă bibliografică Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Calea Victoriei 

Noi suntem copiii Victoriei 

 

Expoziţie 

Întâlnire cu veteranii 

de război 

Filiala nr. 1 

 Carlo Collodi „Aventurile 

lui Pinocchio”  

Discuţie asupra cărţii Secţia Carte străină 

 Nicolae Grigorescu – 170 de 

ani de la naştere 

  

 Nicolae Grigorescu – un 

mare poet al picturii 

româneşti 

Medalion din Ciclul 

„Pictori de geniu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ziua Internaţională a 

Familiei 

  

 Familia – comoara 

copilului 

Lângă cei dragi 

Expoziţie 

Convorbire 

Concurs de ghicitori 

Biblioteca Picilor 

 Familia – nucleul 

civilizaţiei 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Сколько „Я” в семье? Revistă bibliografică Secţia Mediatecă 

 Lângă mama, lângă tata 

Fiecare copil are dreptul la 

familie 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Familia este locul unde ar 

trebui să ne simţim protejaţi 

Miracolul cărţii în familie 

Expoziţie 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Sportului   

 Sportul înseamnă sănătate Discuţie Filiala nr. 1 

 Robert Louis Stevenson 

„Treasure Island” 

Lecturi comentate Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

  

 Vizită virtuală prin muzee 

trăsnite 

Galeria Naţională de 

Pictură - Berlin 

Prezentare de site-uri 

web 

Lecţie de artă din 

ciclu „Marile muzee 

ale lumii” 

Secţia Mediatecă 

 

Filiala nr. 2 

 Muzeul Prado Itinerar cultural din 

Ciclul „Marile muzee 

ale lumii” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Muzeele povestesc Călătorie virtuală Filiala nr. 1 

 George Meniuc – 95 de ani 

de la naştere 

  

 George Meniuc şi florile 

dalbe ale sufletului 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 
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 Ziua Sfinţilor Kiril şi 

Metodiu 

  

 Молодые голоса 

Русские поэты Молдовы 

Salon literar 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Кирилл и Мефодий – 

просветители славян, 

создатели славянской 

азбуки 

В начале было слово 

Expoziţie 

 

 

 

Compoziţie literară 

Filiala nr. 1 

 L’enfance est le coeur de 

tous les ages 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Bucuriile Sfintelor Paşti 

Sfintele Paşti în datini şi 

obiceiuri 

Expoziţie 

Prezentare de site-uri 

web 

Secţia Mediatecă 

 Lumină din lumină 

Selma Lagerlöf „Legende 

despre Isus” 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Onisifor Ghibu – 130 de ani 

de la naştere 

  

 Onisifor Ghibu – ilustru 

cărturar şi mare patriot 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Onisifor Ghibu – îngerul 

luminii pentru Basarabia 

 

Medalion din Ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Scriitoarea Nina Slutu-

Soroceanu 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Biblioteca Picilor 

 Cei şapte porumbei 

Генадий Снегирев 

„Чембулак” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Ioan Al. Brătescu-Voineşti 

„Puiul” 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Oare de ce… copacii au 

frunze? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Удивительные растения Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Greuceanu” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Adio clasele primare Matineu Biblioteca Picilor 

 Книга на лето 

Ура, каникулы! 

Pe urmele „Amintirilor din 

copilărie” de Ion Creangă 

Reviste bibliografice Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 En ville Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 

 Shopping Curs de limba 

engleză 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Secţia Carte străină 

 Cele mai îndrăgite cărţi Expoziţie Secţia Carte străină 

 Ciclul „Bucuriile lecturii”  Secţia Mediatecă 
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Casa memorială Ion 

Creangă 

„Amintiri din copilărie” 

„Ion Creangă. Enciclopedie 

virtuală” 

Vizionări comentate 

 Ciclul „Trepte în lumea 

cărţilor” 

Грустный рассказ 

веселого писателя 

Уроки арбузного переулка 

Л. Воронкова „Девочка из 

города” 

Вiршi Гр. Вiэру мовуу 

перекладi на украïнську 

Веселые стихи Успенского 

„Приключения Тома 

Сойера” 

„Где обедал, воробей?” 

Э. Портер „Поллианна” 

Читаем и смотрим летом 

Граждане страны 

Библиотека 

 

 

Lecturi comentate 

 

 

 

 

 

 

 

Vizionare comentată 

 

 

Revistă bibliografică 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Дети в Интернете: 

правила безопасности для 

родителей 

 

Lecţie de cultură a 

informaţiei din 

Programul 

„Безопасные 

информационные 

технологии” 

Secţia Mediatecă 

 Micii Picasso Şedinţa Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Media de bacalaureat ar 

trebui să conteze la 

admiterea la facultate? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Bunele maniere la masă Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Veşnica lor pomenire Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Actualitatea adusă în scenă  Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Zlata Tcaci – 85 de ani Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Silvia Ursache „Dacul” Prezentare de carte Filiala nr. 2 

 Dulcea mea copilărie Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Festivalul Internaţional de 

Poezie „Grigore Vieru”, 

ediţia a V-a 

 

Concursul interpreţilor de 

cântece pe versurile lui 

Duplex Chişinău-Iaşi 

 

 

 

Concursul 

interpreţilor 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

Toate secţiile 

Activitate cu 
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Grigore Vieru 

Şi sufletul e poezie... 

 

Autografe pe cer şi suflet 

Copiii mei, las vouă 

moştenire... 

 

Concursul 

declamatorilor 

Expoziţie 

Medalion literar 

publicul 

 

 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXIII-

a, „Jules Verne” 

Concurs Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Concurs pentru titlul 

„Cititor-model”, ediţia a 

VIII-a 

Concurs Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

IUNIE    

 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

Expoziţie permanentă 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Откуда пришел Гугуцэ Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Sub steaua norocoasă a 

copilăriei 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Человек, который 

придумал Гугуцэ 

Чубо из села Туртурика 

Hai cu toţii de mânuţă sub 

căciula lui Guguţă 

Spiridon Vangheli „Ploaia” 

Medalion literar 

 

Lecturi comentate 

Convorbire 

 

Discuţie 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 

 

Secţia Carte străină  

1 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

  

 Cărţile Copilăriei 

(Ziua Copiilor – Ziua 

Editurii „Prut 

Internaţional”) 

Ziua editurii Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Copilăria – regatul unde nu 

moare nimeni 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Copilăria – inima tuturor 

vârstelor 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Lumea mirifică a copilăriei 

Copilul – o floare, o rază de 

soare 

Expoziţie 

Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

 Adevărata universitate a 

zilelor noastre este 

biblioteca 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Ziua Mondială a Mediului   

 Nu distruge ceea ce nu ai 

creat 

 

 

Как понять язык природы 

Expoziţie 

Convorbire 

Concurs de ghicitori 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Un mediu curat începe cu 

tine 

Convorbire 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 
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O călătorie prin Cartea 

Roşie a Moldovei 

Oră de ecologie 

 Un mediu curat – o viaţă 

sănătoasă 

Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională 

împotriva Exploatării prin 

Muncă a Copiilor 

Convorbire Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Vasile Alecsandri – 195 de 

ani de la naştere 

  

 Vasile Alecsandri – rege al 

poeziei 

Expoziţie 

 

Biblioteca Picilor 

 Poetul Doinelor şi 

Lăcrămioarelor 

Vasile Alecsandri 

„Concertul în luncă” 

Expoziţie 

 

Călătorie literară 

Filiala nr. 1 

 Alecsandri – triumful limbii 

româneşti 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Spiridon Vangheli – 81 ani 

de la naştere 

  

 Sub steua norocoasă a 

copilăriei 

Atelier de creaţie literară 

 

Master-class de la Clubul 

„MeşteRICH” 

Atelier de desen 

Spectacol literar-

muzical 

Atelier cu scriitoarea 

Claudia Partole 

Master-class 

 

Atelier cu Alexei 

Colâbneac 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Mihai Eminescu în 

enciclopediile şi 

dicţionarele lumii 

Revistă bibliografică Filiala nr. 2 

 Ziua Suveranităţii 

Republicii Moldova 

  

 Ziua Suveranităţii 

Republicii Moldova 

Să descoperim Republica 

Moldova 

Что ты знаешь о 

государственных 

символах 

Expoziţie 

 

Convorbire 

 

Сălătorie virtuală 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Ziua Internaţională 

Împotriva Consumului şi a 

Traficului Ilicit de Droguri 

  

 Drogurile – o fericire 

iluzorie 

Convorbire 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Spune NU consumului de 

droguri 

 Filiala nr. 2 

 Bonjour! 

Les transports 

Les cinq sens  

Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 

 Cea mai bună Ghiocică 

Flori de munte, flori de 

câmp 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 
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 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate  secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 La balul poveştilor 

„Din pildele lui Esop” 

Oscar Wilde „Prinţul 

fericit” 

„Bambi” 

Astrid Lindgren „Emil din 

Lonneberga” 

Aurelian Silvestru 

„Aventurile lui Ionuţ” 

„На речке” 

Астрид Линдгрен 

„Приключения Эмиля из 

Леннеберга” 

Nicolae Roşca „Are soarele 

bunic?” 

Zorina Băldescu „Poveste 

din pădurea zânelor” 

„Găinuşa înţeleaptă” 

Cărţi jubiliare 

Miturile şi legendele lumii 

Мифы мира 

Ghicitori în culori 

Lunile anului în tradiţia 

populară 

Scriitoarea Marcela 

Mardare 

 

Lecturi literare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore de poveste 

 

 

 

Vizionare de film 

Reviste bibliografice 

 

 

Joc-victorină 

Convorbire 

 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Biblioteca Picilor 

 Copiii de ieri, copii de azi 

Călătorie fascinantă în 

exploatarea minţii şi a 

trupului 

În lumea basmelor 

O sută una poveşti cu 

animale 

Adevăraţi eroi tăcuţi ai 

neamului 

Poveştile copilăriei mele 

Oscar Wilde „Prinţul 

fericit” 

Un milion de zâmbete în 

inimile voastre 

Florile zburătoare 

Muzeul naturii 

Orice gâză, orice floare are 

rostul ei sub soare  

Cartea – izvor de 

înţelepciune 

Pământul, Omul şi 

Cosmosul 

Din moşi-strămoşi 

Lecturi comentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convorbiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 
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Descoperim povestirile 

milenare 

Sadaco şi o mie de cocori 

Был он самым лучшим 

другом всех ребят со всех 

дворов 

„Старик Хоттабыч”: К 

75-летию со дня выхода в 

свет 

Астрид Линдгрен – 

волшевница из 

Стокгольма 

Карло Коллоди 

„Приключения Пиннокио” 

Mirifica lume a plantelor 

medicinale 

Trucuri, magii şi labirinturi 

Веселые стихи Эдуарда 

Успенского 

Fascinante mărturii ale 

marilor civilizaţii 

Sfaturi utile pentru tine şi 

prietenii tăi 

Государственные символы 

Молдовы 

Amuzament şi voie bună 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecţie interactivă 

 

 

Medalion literar 

Oră de poezie 

Prezentarea colecţiei 

„Cotidianul” 

Prezentarea colecţiei 

„Strict secret” 

Călătorie virtuală 

Ora veselă 

 Toată vara în compania 

eroilor preferaţi = Всё лето 

– в компании любимых 

героев 

Biblioteca – cetate de 

lumină 

Sadako şi o mie de cocori 

Был он самым лучшим 

другом всех ребят со всех 

дворов 

Волшебные сказки, 

сказочные волшебники 

Волшебница из 

Стокгольма 

„Пиноккио” – 130 лет 

„Aladin” 

„Ali-Baba şi cei 40 de hoţi” 

„Sindbad” 

„Aventurile lui Pinocchio” 

„Fata babei şi fata 

moşneagului” 

„Gâsca cu pene de aur” 

„Cei trei muşchetari” 

„Малыш и Карлсон” 

Про Фому, про дядю 

Степу, про ребят и про 

 

 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Convorbiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizionare comentată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secţia Mediatecă 
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зверят 

Трое из Простоквашино 

Солнце русской поэзии 

În spatele cortinei 

Pinocchio - vacanţa non-

stop pentru copi 

Веселые стихи Эдуарда 

Успенского 

PitiClic, Dinţişor şi Zâna 

Măseluţa  

PitiClic şi bunele maniere 

„Insula misterioasă” 

 

 

Medalion literar 

Călătorie virtuală 

Oră poveste 

 

Oră de poezie 

 

Joc interactiv 

 

Vizionare comentată 

 Book are the children 

Lecturi de vacanţă 

Iulian Filip, IanoşŢurcanu, 

Vitalie Răileanu – prietenii 

copiilor 

Marcela Mardare şi cărţile 

de poveşti 

 

Nicolae Popa şi Marele 

Ciulică 

 

Charles Perrault „Le chat 

botte” 

Iulia Haşdeu „Les contes 

bleus” 

Lewis Carroll „Alice au 

pays des merveilles” 

Grigore Vieru „Cele mai 

frumoase poezii” 

Expoziţii 

 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorii 

la Tabăra „Zâmbetul” 

Expoziţie 

Întâlnire cu 

scriitoarea 

Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

la Tabăra „Zâmbetul” 

 

Ore de poveste 

 

 

 

 

Oră de poezie 

Secţia Carte străină 

 Lecturile verii 

Biblioteca pentru toţi copiii  

Ion Creangă „Povestiri. 

Poveşti. Amintiri” 

P. D. Popescu „Legende şi 

povestiri istorice” 

Emil Gârleanu „Din lumea 

celor care nu cuvântă” 

Ion Agârbiceanu 

„Fefeleaga” 

Wilhelm Hauff „Basme” 

Mihai Drumeş „Povestiri 

despre cutezători” 

Daniel Defoe „Robinson 

Crusoe” 

E.T.A. Hoffmann „Urciorul 

de aur. Spărgătorul de 

nuci” 

Marcela Mardare „Legende 

despre flori” 

Spiridon Vangheli „Copii în 

Expoziţie 

Ciclu de lecturi 

comentate, discuţii 

asupra cărţilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiala nr. 2 



 72 

cătuşele Siberiei” 

Codul bunelor maniere 

Bunele maniere la masă 

Comportamentul civilizat în 

viaţa de zi cu zi 

Comportamentul civilizat în 

timpul jocului 

Bunele maniere la şcoală 

Codul bunelor maniere în 

societate 

Bunele maniere în diferite 

ocazii deosebite 

 

Ciclu de convorbiri 

 Înfrăţire prin carte şi cuvânt 

 

Claudia Partole „Copilul 

din colivie” 

Şedinţe ale Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Lansare de carte 

Filiala nr. 2 

 Cu gândul la Luceafăr Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 O veche şi nouă bucurie – 

vacanţa! 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 

 Iulia Ţibulschi – 80 de ani Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Poetry Night Seară de poezie 

organizată în 

colaborare cu 

Consiliile Americane 

Filiala nr. 2 

 Internet pentru toţi Cursuri pentru 

utilizatori din 

Programul „Învaţă să 

te informezi” 

Secţia Mediatecă 

 

IULIE    

 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

Spiridon Vangheli 

„Isprăvile lui Guguţă” 

(editura „Doxologia”) 

Expoziţie permanentă 

 

Lansare de carte în 

cadrul Festivalului 

Internaţional al 

Educaţiei la Iaşi 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Ziua Comemorării lui 

Ştefan cel Mare şi Sfânt 

  

 Ştefan cel Mare şi Sfânt- 

conducător prin excelenţă 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ştefan cel Mare – apărător 

al creştinătăţii 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Ştefan cel Mare – cel mai 

iubit dintre Domnitori 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Ştefan cel Mare – 

personalitate legendară a 

tuturor timpurilor 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Marele părinte al Moldovei Expoziţie Filiala nr. 1 
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Ştefan cel Mare şi Sfânt – 

apărător al Porţii 

Creştinătăţii 

Vizionare de film 

 Ştefan, Ştefan, Domn cel 

Mare 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Pavel Boţu – 80 de ani de la 

naştere 

  

 Poet al liricului autentic Expoziţie Filiala nr. 1 

 Nicolae Dabija – 65 de ani 

de la naştere 

  

 Nicolae Dabija – poet şi 

publicist 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Universul liricii lui Nicolae 

Dabija 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Nicolae Dabija în biblioteca 

pentru toţi 

Nicolae Dabija „Temă 

pentru acasă” 

Expoziţie 

 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 1 

 Sufletul meu e o carte pe 

care-o traduc în cuvinte 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Adrian Păunescu – 70 de ani 

de la naştere 

  

 Adrian Păunescu – cel care 

a fost şi care este 

A scris cu iubire şi speranţă 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Filiala nr. 1 

 Adrian Păunescu – Flacăra 

iubirii noastre 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Şahului   

 O ştiinţă? Un joc? Un 

sport? 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Şahul – jocul minţii şi al 

logicii 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Şahul – o punte între 

gândire şi sport 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Mihai Vâlcu „Lucrurile 

importante” 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Williams Margery „The 

velveteen rabbit” 

Oră de poveste Secţia Carte străină 

 Acvariu fermecat Şedinţa Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 La lecture est une voyage 

interieure 

Expoziţie 

Revista presei 

Secţia Carte străină 

 Faza finală a Concursului 

literar  ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXIII-

a, „Jules Verne” 

Concurs Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

AUGUST    

 Anul Spiridon Vangheli   
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 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Guguţă în ţara eternei 

primăveri - Portugalia 

Expoziţie de pictură a 

copiilor din diasporă, 

organizată în 

colaborare cu 

Ambasada Republicii 

Moldova în 

Portugalia şi Centrul 

de Cultură şi Artă 

„Trei culori” din 

Almada, Portugalia 

Filiala nr. 2 

 Am primit o carte nouă Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Tineretului 

  

 Tineretul – mândria, 

onoarea şi speranţa de 

viitor a Republicii Moldova 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Raisa Lungu-Ploaie – 85 de 

ani de la naştere 

  

 Raisa Lungu-Ploaie 

„Prietenie ciudată”, 

„Феясказка” 

Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Mihail Munteanu – 70 de 

ani de la naştere 

  

 Pentru dar nepreţuit, 

muzică, îţi mulţumesc 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Leonid Panteleev – 105 ani 

de la naştere 

  

 Леонид Пантелеев 

„Честное слово” 

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 „Statuetele de aur” Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Tove Jansson şi lumea 

fermecătoare a personajelor 

din Mumin-Troll 

Ore de lectură Secţia Carte străină 

 Creaţii – impresii din 

Vacanţa cea Mare 

Şedinţa Salonului 

luterar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

26-31 Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Independenţei” 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea română” 

Ciclu de activităţi  

 Mult e dulce şi frumoasă 

limba ce-o vorbim 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Independenţa – o şansă 

pentru realizare ca neam 

Limbă corectă şi istorie 

adevărată – aripi ale 

renaşterii naţionale 

Limba mamei – leagănul 

copilăriei 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Convorbire 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 
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Aşa am fi vorbit 

(Cărţi din anii 30 ai sec. XX 

din RASSM) 

Expoziţie 

 

 La langue est donc pour 

ainsi dire l’espace social 

des idees 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Întâiul mare poem al unui 

popor 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Unitate şi sfinţenie: Patria – 

Memoria – Limba 

Moldova din imaginea mea 

Limba – cartea înţelepciunii 

noastre 

Limba – perla unei naţiuni 

Expoziţie 

 

Concurs de desene 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Filiala nr. 1 

 Când vorbesc de tine, Ţară 

Limba este cartea de 

nobleţe a unui neam 

Expoziţie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Să învăţăm limba română Expoziţie virtuală Secţia Informare 

bibliografică şi 

documentară 

 Vorbesc corect – gândesc 

corect 

Concurs-maraton Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 La cloche sonne de nouveau Expoziţie Secţia Carte străină 

SEPTEMBRIE    

 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

 

Spiridon Vangheli 

„Pantalonia - Ţara 

năstruşnicilor” 

Expoziţie permanentă 

 

 

Lecturi publice 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Mediatecă 

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Comunicarea este esenţa 

cunoaşterii 

Ziua Informaţiei Secţia Carte străină 

 Biblioteca – templul 

cunoştinţelor 

Revistă bibliografică Secţia Mediatecă 

 Ziua Cunoştinţelor Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Tudor Cozari „Atlas 

zoologic” 

Lansare de carte Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Cultura Republicii Moldova 

la 22 de ani de 

independenţă 

Культура Республики 

Молдова 

Молдова – земля, которой 

я горжусь 

Expoziţie 

Convorbire 

Prezentare de site-uri 

web 

Călătorie virtuală 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Ion Druţă – 85 de ani de la 

naştere 

  

 Ion Druţă – dramaturg şi Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 
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eseist 

Ион Друцэ „Голуби в 

косую линейку” 

 

Oră de poveste 

 Omul cu cele mai multe 

doruri 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Slujitor al sufletului mioritic Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cu dor de oameni 

 

 

Ion Druţă „Balada celor 

cinci motănaşi” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 2 

 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2  

 Ziua Armatei Naţionale   

 Apărarea Patriei – onoare 

şi obligaţie pentru fiecare 

cetăţean 

Convorbire Filiala nr. 1 

 

 Alexandru Vlahuţă – 155 de 

ani de la naştere 

  

 Alexandru Vlahuţă – mare 

maestru al prozei româneşti 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială de Prevenire 

a Suicidului 

  

 Учитесь радоваться 

жизни 

Dezbateri Secţia Mediatecă 

 Lev Tolstoi – 185 de ani de 

la naştere 

  

 Лев Толстой – писатель с 

мировой душой 

Сердце русской 

литературы 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Robert Louis Stevenson – 

mare călător 

Robert Louis Stevenson 

„Treasure Island” 

Expoziţie 

 

Oră de lectură 

Secţia Carte străină 

 Antioh Cantemir – 305 ani 

de la naştere 

  

 Родоночальник русской 

литературы  

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Păcii   

 Pacea începe cu un zâmbet Expoziţie 

Convorbire 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Pacea – câmpul unde creşte 

şi se coace fericirea 

Concurs de desene 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Maria Tănase – 100 de ani 

de la naştere 

  

 Regina cântecului românesc Medalion aniversar Secţia Mediatecă 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 O voce fără asemănare – Şedinţa Salonului Filiala nr. 2 
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Maria Tănase 

 

Maria Tănase – Pasărea 

Măiastră  

literar-artistic „La 

Creangă” 

Expoziţie 

 Ziua Limbilor Europene   

 Ziua Limbilor Europene Expoziţie Secţia Carte străină 

 Întâlnire cu Marine 

Belondrade - Alianţa 

Franceză 

Întâlnire cu 

personalităţi 

 

 Comunicare fără hotare Expoziţie Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Through the eyes of 

magazines 

Revista presei Secţia Carte străină 

 Prietenii noştri - revistele Revistă bibliografică Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Caprele” Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 „Stăpâna ploii” 

Nicolae Roşca „Are soarele 

bunic” 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 

 Oare de ce… caii poartă 

potcoave? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 История денег Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Greierul şi furnicile” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Când trebuie să mă 

îngrijoreze comportamentul 

copilului meu 

Seminar în cadrul 

Programului „Arta de 

a fi părinte” 

Biblioteca Picilor 

 Prietenia este egalitatea 

armonioasă 

Lecturi comentate Secţia Carte străină 

 Bonjour! 

Les nombre 

La chambre  

Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 

 Hello! 

Numbers  

Curs de limba 

engleză 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Secţia Carte străină 

 Protecţia sănătăţii în timpul 

lucrului îndelungat la 

calculator 

Lecţie de cultură a 

informaţiei din 

Programul 

„Tehnologii 

informaţionale 

securizate” 

Secţia Mediatecă 

 Dacă suntem mai informaţi 

suntem mai democraţi? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Şcoala te face mare om Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Time Management – 

Organizarea eficientă a 

Seminar în cadrul 

Programului de 

Filiala nr. 2 

Secţia Activitate cu 
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timpului formare pentru 

adolescenţi 

„Autodezvoltarea 

personalităţii” 

copii de 11-16 ani 

 Târgul de Carte 2013 

Moldexpo 

  

 Aventura lecturii Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Master class Şedinţa Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Viaţa în literatură şi 

literatura în viaţa mea 

Forumul olimpicilor 

la limba şi literatura 

română 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Diana Carauş, Nina 

Ciobanu „Ortograme 

vesele” 

Ala Bujor „Raliul din 

pădure”, „Cel mai frumos 

creion” 

Cristina Duca „Ospăţul din 

savană” 

Lansări de carte 

 

 

Biblioteca Picilor 

 George Topârceanu 

„Balada greierului mic” 

 Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Claudia Partole „Când 

eram înger” 

Lecturi publice Secţia Mediatecă 

 Revista „a”Mic” – 20 de 

ani 

Spectacol aniversar Teatrul Republican 

de Păpuşi 

„Licurici” 

 OCTOMBRIE    

 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

 

Spiridon Vangheli 

„Pantalonia - Ţara 

năstruşnicilor” 

Spiridon Vangheli „Carte 

de citire şi gândire” 

Expoziţie permanentă 

 

 

Lecturi publice 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Mediatecă 

 New books 

Cartea bună ne adună 

Expoziţii Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Muzicii 

  

 Muzica – graiul sufletului Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Universul muzical Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Despre muzică şi muzicanţi 

Ziua Internaţională a 

Muzicii 

Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Oamenilor în Etate 

  



 79 

 Doi bătrâni cu plete albe 

Bunul meu, bunica mea 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională a 

Animalelor 

  

 Cel mai bun prieten 

 

„Bambi” 

„Trei purceluşi” 

Expoziţie 

Convorbire 

Concurs de ghicitori 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Din lumea celor care nu 

cuvântă 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 O călătorie fantastică în 

lumea animalelor 

Lecţie de ecologie Secţia Mediatecă 

 Animale pe cale de 

dispariţie 

Animale drăgălaşe, isteţe şi 

poznaşe 

Expoziţie 

Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a 

Pedagogului 

  

 Pedagogul – inginer al 

sufletelor omeneşti 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Îndrumătorii de carte Expoziţie Filiala nr. 1 

 Alexandru Plămădeală – 

125 de ani de la naştere 

  

 Artistul şi omul – Alexandru 

Plămădeală 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Giuseppe Verdi – 100 de ani 

de la naştere 

  

 Giuseppe Verdi – simbolul 

Italiei 

Prezentare de CD-uri Secţia Mediatecă 

 Suflet şi geniu Audiţii muzicale Filiala nr. 2 

 Vladislav Krapivin – 75 de 

ani de la naştere 

  

 Владислав Крапивин – 

романтик в жизни и в 

литературе 

Командир настоящих 

мальчишек 

Жить в мире людей 

Где начинаются звездные 

дороги? 

 

 

 

В поисках истинной 

дружбы 

Expoziţie 

 

 

Medalion 

 

Convorbire 

Revistă bibliografică 

din Ciclul 

„Подростку о 

подростках”  

Conferinţă a 

cititorilor 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Владислав Крапивин – 

романтик в жизни и 

в литературе 

Командор Страны 

Детства 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Ciprian Porumbescu - 160 

de ani de la naştere 
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 Un nume pentru eternitate – 

Ciprian Porumbescu 

Un tânăr cu chip romantic 

şi talent dumnezeiesc 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 

 Ziua Organizaţiei Naţiunilor 

Unite 

  

 Организация 

Объединенных Наций в 

нашей повседневной 

жизни 

Convorbire Secţia Mediatecă 

 Aureliu Busuioc – 85 de ani 

de la naştere 

  

 Lumea mirifică a copilăriei 

la Aureliu Busuioc 

Aureliu Busuioc 

„Întâmplări cu Nătăfleaţă” 

Аурелиу Бусуйок „Новые 

приключения Нэтэфляцэ” 

Expoziţie 

Convorbire 

Lecturi literare 

 

Oră de poveste 

Biblioteca Picilor 

 Cunoaşterea de sine – 

imperativ al operei lui 

Aureliu Busuioc 

Expoziţie 

 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Scriitorul faţă în faţă cu 

cititorul 

Aureliu Busuioc „Singur în 

faţa dragostei” 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Cizmele fermecate ale 

cocostârcului 

 

Mi-aş crea cuvântul muzicii 

asemeni 

Aureliu Busuioc „Marele 

Răţoi Max” 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 Dimitrie Cantemir – 340 de 

ani de la naştere 

  

 „Cantemir” Vizionare de film Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Internet-ului 

  

 Cum ne comportăm în 

lumea virtuală? 

Discuţie Secţia Mediatecă 

 Cel mai bun navigator în 

Internet 

Concurs Filiala nr. 2 

 Antoine de Saint-Exupery 

„Le Petit Prince” 

Oră de poveste Secţia Carte străină 

 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi  

 Descoperiri şi invenţii Expoziţie virtuală Secţia Informare 

bibliografică şi 

documentară 

 „O călătorie în... Europa” 

 

 

 

Scriitoarea Marcela 

Inaugurarea 

programului de 

lectură „O călătorie 

în ...” 

Expoziţie 

Biblioteca Picilor 
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Mardare Întâlnire 

 Cunoaşterea – deschidere 

spre noi orizonturi 

De ce aş vrea să trăiesc în 

lumea lui Guguţă? 

Expoziţie complexă 

 

Masă rotundă 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 De ce există pe lume săraci 

şi bogaţi? 

Şedinţa Clubului de 

discuţii 

„Universitatea 

copiilor” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

Secţia Mediatecă 

 Спасут ли книги мир? 

 

 

Путь в страну знаний 

Dezbatere după 

cartea „Fahrenheit 

451” de Ray 

Bradbury 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Les livres qui saint tout Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 Cartea – liantul dintre 

milenii şi generaţii 

Vocile vii ale scriitorilor 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Ochii adevărului” Oră de poveste Biblioteca Picilor 

 „Atingerea de aur” 

„Găinuşa înţeleaptă” 

Vizionare de film Bibliotea Picilor 

 Oare de ce… cămilele au 

cocoaşă? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 История денег 

Собаки – наши друзья 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Gestionarea corectă a 

crizelor de vârstă la copii 

Seminar în cadrul 

Programului „Arta de 

a fi părinte” 

Biblioteca Picilor 

 Ludovic Dauş – un prozator 

inspirat al Basarabiei 

Medalion din Ciclul 

„Personalităţi 

basarabene uitate” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Through the eyes of 

magazines  

Revista presei Secţia Carte străină 

 The bedroom 

My family 

Curs de limba 

engleză 

Secţia Carte străină 

 Ma famille 

Le petit dejeuner 

Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 

 Iulian Filip „My lasy little 

dress” 

Prezentare de carte 

Întâlnire cu scriitorul 

Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Secţia Carte străină 

 Trepte în lumea cărţilor 

В стране плюшевых 

мишек 

Сказки плюшевого мишки 

А. Милн „Винни-Пух и все-

все-все” 

 

Oră de poveste 

 

Lecturi publice 

 

 

Secţia Mediatecă 
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Знакомьтесь: Винни-Пух 

Всемирный День 

Плюшевого Медведя  

Праздник игрушек 

Lecturi comentate 

Şezători literare 

 Bucuriile lecturii 

„Muzicanţii din Bremen” 

 

Vizionare de film 

Secţia Mediatecă 

 Impactul tehnologiilor 

informaţionale asupra 

sănătăţii mintale  

Reţelele de socializare 

Protecţia sănătăţii în timpul 

lucrului îndelungat la 

calculator 

Lecţii de cultură a 

informaţiei din 

Programul 

„Tehnologii 

informaţionale 

securizate” 

Secţia Mediatecă 

 Ziua gimnazistului Festivitate la Liceul 

„Acad. Constantin 

Sibirskii”  

Secţia Mediatecă 

 În lumea animalelor 

Toamna de aur 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Preoţi basarabeni Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Petru Crăciun „Cruciada 

copiilor” 

Alexandru Plăcintă 

„Poveşti” 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Tradiţie şi creativitate 

(Valerii Poleacov – 100 de 

ani de la naştere) 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Cărţi care ne-au legănat 

copilăria 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Mind Mapping – 

Organizarea informaţiei 

corect, repede şi în culori 

Metode şi tehnici de 

memorizare 

Codul bunelor maniere 

Speed Reading – Tehnici de 

citire rapidă 

Seminare în cadrul 

Programului de 

formare pentru 

adolescenţi 

„Autodezvoltarea 

personalităţii” 

Filiala nr. 2 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

NOIEMBRIE    

 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

 

Planeta Vanghelia 

 

Spiridon Vangheli 

„Isprăvile lui Guguţă” 

Expoziţie permanentă 

 

 

Concurs de prezentări 

Power Point 

Lansare de carte în 

cadrul Târgului de 

Carte „Gaudeamus”, 

Bucureşti 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Mediatecă 

 

 

 La livre c’est mon cher ami Expoziţie Secţia Carte străină 
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 Eliza Botezatu – 75 de ani 

de la naştere 

  

 Eliza Botezatu – pedagog, 

critic şi istoric literar 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Albert Camus – 100 de ani 

de la naştere 

  

 Albert Camus – laureat al 

Premiului Nobel 

Revistă bibliografică Secţia Carte străină 

 Nikolai Nosov – 105 ani de 

la naştere 

  

 Un scriitor mare pentru cei 

mici 

В Солнечном городе 

Незнайки и его друзей 

Expoziţie 

 

Călătorie literară 

Filiala nr. 1 

 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi  

 Laureaţi ai Diplomei de 

Onoare IBBY în Republica 

Moldova 

Expoziţie virtuală Secţia Informare 

bibliografică şi 

documentară 

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

Medalion literar Filiala nr.1 

 Cartea şi biblioteca – 

tezaure ale cunoaşterii 

Muzeul Luvru 

 

 

Maestrul ochilor: Nicolae 

Tonitza 

Expoziţie complexă 

 

Itinerar cultural din 

Ciclul „Marile muzee 

ale lumii” 

Medalion din Ciclul 

„Pictori de geniu” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Par les yeux tu peux penetre 

dans l’ame d ela biblioteque 

Planeta înţelepţilor zisă 

bibliotecă 

Povestea este leagănul 

fermecat al copilăriei 

Expoziţie 

Revista presei 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Discuţie 

Secţia Carte străină 

 Дом который я люблю – 

библиотека 

Convorbire 

 

Secţia Mediatecă 

 Biblioteca – reper durabil al 

vieţii spirituale 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Biblioteca – reper durabil al 

vieţii spirituale 

Cum se face o carte 

Cărţi cu autograf la 

Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” 

Cartea – cea mai perfectă 

creaţie a omului 

Expoziţie 

 

Concurs 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Doina Aldea-Teodorovici – 

55 de ani de la naştere 

  

 O voce dumnezeiască a 

muzicii româneşti 

Oră literar-muzicală Secţia Mediatecă 

 Doina Aldea-Teodorovici – 

55 de ani 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 
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Suntem două poveşti 

tinereşti 

Expoziţie 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă  

  

 Toleranţa face prietenii Convorbire Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială de 

Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere 

  

 Fii atent la drum! Prezentare de CD-uri Secţia Mediatecă 

 Constantin Dragomir – 65 

de ani de la naştere 

  

 Constelaţia cărţilor lui 

Constantin Dragomir  

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Poetul cu suflet de copil 

Cărţile cu minuni ale lui 

Constantin Dragomir 

Zâmbete minuni şi păpădii 

pentru cei mai buni copii 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Expoziţie 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Selma Lagerlöf – 155 de ani 

de la naştere 

  

 Selma Lagerlöf, scriitoare 

suedeză, Laureată a 

Premiului Nobel  

Revistă bibliografică 

 

Biblioteca Picilor 

 Geografia cu minuni a 

Selmei Lagerlöf 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor 

  

 Ziua Internaţională a 

Drepturior Copiilor 

Convorbire 

 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Clive Staples Lewis – 115 

ani de la naştere 

  

 Создатель Нарнии Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Victor Dragunskij – 100 de 

ani de la naştere 

  

 Разноцветные рассказы 

Виктора Драгунского 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Виктор Драгунский – 

писатель щедрый и 

веселый 

Разноцветные рассказы 

Виктора Драгунского 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Manierele bune fac vecini 

buni 

Convorbire Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Valori europene Expoziţie itinerantă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Aureliu Busuioc „Cizmele 

cocostârcului” 

Аурел Скобиоалэ „Чему 

Ore de poveste Biblioteca Picilor 
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учит поговорка” 

 Oare de ce… în Sahara este 

frig noaptea? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Рыбы Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Desenul ca metodă de 

evaluare psihologică a 

copiilor 

Seminar în cadrul 

Programului „Arta de 

a fi părinte” 

Biblioteca Picilor 

 Breakfast 

Food 

Curs de limba 

engleză 

Secţia Carte străină 

 La nourriture 

Le temp qu’il fait 

Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 

 Through the eyes of 

magazines 

Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Secţia Carte străină 

 Educaţie şi cultură franceză 

 

Întâlnire cu Serge 

Bellini, director 

general al ACELF în 

Moldova 

Secţia Carte străină 

Filiala nr. 2 

 Trepte în lumea cărţilor 

А. Милн „Винни-Пух и все-

все-все” 

В. Драгунский „Друг 

детства”, „Расскажите 

мне про Сингапур”, 

„Заколдованная буква” 

Ключ от королевства  

 

Lecturi publice 

 

 

 

 

Oră de poveste 

Secţia Mediatecă 

 „Lebedele sălbatice” Oră de poveste din 

Ciclul „Bucuriile 

lecturii” 

Secţia Mediatecă 

 Reţelele de socializare 

Ce sunt viruşii informatici? 

„Eu” şi lumea TI  

Lecţii de cultură a 

informaţiei din 

Programul 

„Tehnologii 

informaţionale 

securizate” 

Secţia Mediatecă 

 Programul Microsoft Office 

PowerPoint 

Cursuri de instruire 

pentru bibliotecari 

şcolari 

Secţia Mediatecă 

 Lebedele sălbatice 

Mijloace de transport 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Comportamentul civilizat în 

viaţa de zi cu zi 

Salutul – mod de 

comunicare între oameni  

Convorbiri din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Galeria Naţională de 

Pictură - Berlin 

Muzeul Naţional Brukenthal 

– Sibiu 

Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 
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 Un magician al culorilor 

(Elena Bontea - 80 ani de la 

naştere) 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Mihail Gheorghe Cibotaru 

– Cavaler al Dreptăţii 

Mihail Gheorghe Cibotaru 

„Crestături pe tulpina unui 

destin” 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Lansare de carte 

Filiala nr. 2 

 Vera Crăciun „Rochiţa cu 

buline” 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Lansare de carte 

Filiala nr. 2 

 Redactarea CV-ului şi 

scrisorilor de motivaţie 

Iniţiere în drepturile omului 

Adolescenţii şi societatea 

civilă 

Leadership şi dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare 

Finalizarea programului, 

feedback  

Seminare în cadrul 

Programului de 

formare pentru 

adolescenţi 

„Autodezvoltarea 

personalităţii” 

Filiala nr. 2 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 eBibliophil – sistem 

automatizat de gestionare a 

bibliotecii 

Workshop pentru 

bibliotecari 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

DECEMBRIE    

 Anul Spiridon Vangheli   

 Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli 

Expoziţie permanentă Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Marcela Mardare – 

Romanciuc – 65 de ani de la 

naştere 

  

 Marcela Mardare – 

prozatoare marcată de 

sentimentul „loviturilor 

destinului” 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Sub o geană de pădure Expoziţie 

Oră de poezie 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială de 

Combatere şi Profilaxie a 

Maladiei HIV/SIDA 

  

 SIDA – enigma secolului Convorbire Filiala nr. 1 

 SIDA – între teamă şi 

speranţă 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Ziua Naţională a României   

 Unire-n suflet şi-n simţire Discuţie Filiala nr. 1 

 Viktor Dragunskij – 100 de 

ani de la naştere  

  

 Разноцветные рассказы 

Виктора Драгунского 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ziua Internaţională a   
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Persoanelor cu Dizabilităţi 

 Suntem alături de voi Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 La balul poveştilor Şezătoare literară Secţia Mediatecă 

 Ziua Drepturilor Omului   

 Să ne cunoaştem dreptul Convorbire Filiala nr. 2 

 Nicolai Costenco – 100 de 

ani de la naştere 

  

 Un poet basarabean 

crucificat pentru aspiraţiile 

naţionale 

Sunt o oază de mister într-

un spaţiu de lumină 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

Expoziţie 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 

 

Filiala nr. 2 

 Gheorghe Cutasevici – 75 

de ani de la naştere 

  

 În „Hora” cărţilor lui 

Gheorghe Cutasevici 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Igor Vieru – 90 de ani de la 

naştere 

  

 Pictorul care a reinventat 

curcubeul 

 

Igor Vieru – un pictor 

mereu aşteptat 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Scriitorul meu preferat din 

literatura universală 

Convorbire Secţia Carte străină 

 Ziua Actorului   

 Artiştii lumii – apostoli ai 

păcii 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Tradiţii şi obiceiuri de 

Sfântul Andrei 

Crăciunul pe glob 

Vine Moş Crăciun 

Leru-i ler… la Moş Ajun 

Vă urăm, vă colindăm 

О елке, о подарков и 

многом другом 

Prezentare de site-uri 

web 

 

Prezentare de CD-uri 

Matineu 

 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 The beautiful customs and 

habits – Merry Christmas 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Naşterea Domnului – 

începutul luminării noastre 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Crăciunul – Naşterea 

Domnului 

Vine, vine Anul Nou! 

Expoziţie 

 

Matineu literar 

Filiala nr. 1 

 Frumoase tradiţii ale 

neamului 

Recital de colinde şi 

urături 

Filiala nr. 2 

 „Bambi” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Muzeele egiptene Itinerar cultural din 

Ciclul „Marile muzee 

ale lumii” 

Secţia Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

 Sur la route Curs de limba 

franceză 

Secţia Carte străină 
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 The weather 

On the road 

Curs de limba 

engleză 

Secţia Carte străină 

 Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revista presei Secţia Carte străină 

  Şedinţele Clubului 

„Yin şi Yang”  

Secţia Carte străină 

  Şedinţele Cenaclului 

literar francofon 

Secţia Carte străină  

 Trepte în lumea cărţilor 

В. Драгунский „Пожар во 

флигеле или подвиг во 

льдах” 

А. Милн „Винни-Пух и все-

все-все” 

Ключ от королевства 

 

Lecturi publice 

 

 

 

 

Oră de poveste 

Secţia Mediatecă 

 Internet pentru bibliotecari Cursuri de instruire 

pentru bibliotecari 

şcolari 

Secţia Mediatecă 

 Cad fulgi de nea 

Scrisoare pentru Moş 

Crăciun 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Este ştiinţa o ameninţare 

pentru umanitate? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Florile dalbe Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Cum arată şi cum se poartă 

un om manierat 

Comportamentul civilizat în 

timpul jocului 

Convorbiri din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Egyptian Museum – Cairo 

Muzeul Prado – Madrid 

Convorbiri din Ciclul 

„Marile muzee ale 

lumii” 

Filiala nr. 2 

 Revista „Univers Om” Prezentarea revistei Filiala nr. 2 

 Festivitatea de închidere a 

Anului Spiridon Vangheli 

 Teatrul Republican 

de Păpuşi 

„Licurici” 

 Campania „Copiii Moldovei 

citesc o carte” 

Conferinţa de 

totalizare a campaniei 

de promovare a 

lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 
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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. 22 

 

buletin metod. 

şi bibliogr. 

 

I 

 

1 fasc. 

 

rom.-rus. 

 

tipografie 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

2 Aniversări culturale 

2014: calendar 

publicaţie 

metodico-

bibliografică 

III 1 volum rom.- rus. tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară; 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

3 Eugen Mamot biobibliografie IV 1 volum rom. tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

4 La Creangă 

 Nr. 27 

almanah literar I 2 fasc. rom. tipografie Redacţie şi 

secretariat –

arhivă 

5 Bibliografia cărţii pentru 

copii, anul 2012 

 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. xerox Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

6 În ajutor programei de 

studiu (bibliografie 

selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor 

din cl. IV-XII) 

a) fasc. 57 (sem. II, 2012) 

b) fasc. 58 (sem. I, 2013) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

xerox //-// 

7 Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XVII-a a 

Salonului de Carte pentru 

Copii şi Tineret) 

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

secretariat – 

arhivă 

8 Vino cu noi în lumea 

cărţilor 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., 

rus., ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

9 Citeşte, gândeşte, 

creează… 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. 

ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

10 Pentru îndrumătorii de 

lectură 

liste de 

recomandare 

I-IV  rom., rus. 

ş.a. 

versiune 

electroni

că 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

 

Seria „Scriitorii Moldovei – copiilor” 

11 Iulian Filip – 65 de ani de 

la naştere 

pliantă  I  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

 

12 Bogdan Petriceicu 

Hasdeu – 175 de ani de la 

naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

13 Nicolae Rusu – 65 de ani 

de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

//-// 

 

14 Gheorghe Asachi – 225 

de ani de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 
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15 Alexei Mateevici – 125 

de ani de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

16 Aurel Ciocanu – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

17 Ioan Mânăscurtă – 60 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

 

18 Nicolae Dabija – 65 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

// - // 

19 Nicolae Costenco – 100 

de ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

 

 

Seria „Oamenii Moldovei mele” 

20 Victor Ciutac – 75 de ani 

de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. el. 

 

21 Valeriu Gajiu – 75 de ani 

de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

 

22 Zlata Tcaci – 85 de ani de 

la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

 

23 Iulia Ţibulschi – 80 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. el. 

 

24 Mihai Munteanu – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

 

25 Maria Tănase – 100 de 

ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. el. 

 

26 Alexandru Plămădeală – 

125 de ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

 

27 Igor Vieru – 90 de ani de 

la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 

 

28 Alexei Colâbneac – 70 de 

ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. el. 
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Deschiderea Salonului Internaţional de Carte pentru 

Copii şi Tineret, ediţia a XVII-a, la CIE Moldexpo 

 

 
 

„Pârâiaşele” de copii dornici de a inunda spaţiul 

Salonului de Carte de la Moldexpo 

 
 

Expoziţia lucrărilor laureaţilor Concursului 

„Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui 

Spiridon Vangheli” 

 

 
 

Medalionul literar „Spiridon Vangheli – 

 călător în lumea visului curat” 

 
 

Lansarea cărţii-surpriză a Salonului  

„Aventurile lui Ionuţ” de Aurelian Silvestru 

 

 
 

Scriitorul Arcadie Suceveanu citind copiilor versuri din 

noua sa carte „Greierul care s-cri-cri-e” 
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Faza republicană a Concursului literar „La izvoarele 

înţelepciunii”, dedicat lui Jules Verne  

 
 

Faza republicană a Concursului literar „La izvoarele 

înţelepciunii”, dedicat lui Jules Verne 

 

 
 

Faza finală a Concursului „La izvoarele înţelepciunii” 

la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ, 

România 

 

 
 

Finaliştii Concursului „La izvoarele înţelepciunii” la 

Biblioteca Publică Bicaz, România 

 
Laureaţii Concursului „Cititor-model”, ediţia a VIII-a 

 

 
 

Concursul „Miss Smărăndiţa”, ediţia a XII-a 
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Lansarea Campaniei „Copiii Moldovei citesc o carte” - 

„Nu vă îndrăgostiţi primăvara” de Nicolae Dabija 

 

 
 

Nicolae Dabija la întâlnirea cu cititorii de la Floreşti 

 
 

Conferinţa de totalizare a Campaniei  

„Copiii Moldovei citesc o carte - 2013” 

 

 
 

Festivitatea de inaugurare a Anului Spiridon Vangheli 

 

 
 

Sala Teatrului „Licurici”arhiplină de copii dornici de a 

se reîntâlni cu scriitorul îndrăgit 

 
 

Expoziţia de carte „Popas în Ţara lui Spiridon 

Vangheli” 

 



 94 

 
 

„Sub steaua norocoasă a copilăriei” - eveniment 

organizat cu prilejul zilei de naştere a lui Spiridon 

Vangheli 

 
 

Ateliere de creaţie desfăşurate în cadrul evenimentului 

„Sub steaua norocoasă a copilăriei” 

 

 
 

Secvenţă de la Festivitatea de închidere a Anului 

Spiridon Vangheli 

 

 
 

Scriitorul Spiridon Vangheli oferă autografe copiilor 

 

 

 
 

Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor –  

Ziua Editurii „Prut Internaţional” 

 

 
 

Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor –  

Ziua Editurii „Prut Internaţional” 
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Lansare de carte la Târgul de Carte 2013 la Moldexpo 

 

 
 

Forumul elevilor olimpici la Târgul de Carte 2013 

 
 

Lecturi publice de Claudia Partole din cartea  

„Când eram înger” 

 

 
 

Master class „Un cocor pentru pace” oferit de  

Clubul MeşteRICH 

 
 

Standul Bibliotecii la Târgul inovaţiilor de bibliotecă, 

ediţia I 

 

 
 

Biblioteca la Târgul inovaţiilor de bibliotecă, ediţia I 
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Semnarea Contractului de grant de către E.S. Dl Toichi 

Sakata, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 

Japoniei în RM şi Claudia Balaban, director general  

al BNC „Ion Creangă” 

 

 
 

Bibliobusul procurat prin proiectul finanţat de Ambasada 

Japoniei în Republica Moldova 

 

 
 

Anul Nou Chinezesc împreună cu E.S. Dl Tong Mingtao, 

ambasador al Chinei în Republica Moldova 

 

 
 

Dans chinezesc interpretat de Ansamblul de dansuri 

„Paradis” 

 
 

Vernisajul expoziţiei „Guguţă şi prietenii săi”, realizată 

de copiii diasporei moldoveneşti din Portugalia 

 

 
 

Atelierul „eBibliophil – sistem automatizat de gestionare 

a bibliotecii” susţinut de Cosmin Sabo, director de 

proiect, Baia Mare, România 
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Festivitatea de inaugurare a Zilelor Creangă: Duplex 

Chişinău – Iaşi, ediţia a III-a 

 

 
 

Dezbateri la tema „Ion Creangă în oglinda timpului”, 

organizate în cadrul Zilelor Creangă 

 

 
 

Poeta Ileana Mălăncioiu (România) la Festivalul 

Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a V-a 

 

 
 

Actorul român Eusebiu Ştefănescu la Biblioteca 

Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 

 
 

Concursul interpreţilor de cântece pe versurile lui 

Grigore Vieru, organizat în cadrul Festivalului 

Internaţional de Poezie „Grigore Vieru” 

 

 
 

Rafael Bobeica – protagonist al Campaniei „O vedetă în 

bibliotecă”, organizată cu prilejul Zilei Bibliotecarului  
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Dezbaterile „Prietenie, dragoste, iubire... De ce merită 

să aştepţi împlinirea” 

 

 
 

Salonul Muzical cu maestrul Nicolae Botgros şi 

Orchestra „Lăutarii” 

 
 

Lansarea CD-ului „Rugă pentru noi”: cântece 

interpretate de Mihai Ciobanu pe versurile poetului 

Vasile Romanciuc 

 

 
 

Membrii Clubului „MeşteRICH” şi creaţiile lor 

 

 
 

Şedinţa Cenaclului literar francofon (moderator 

scriitoarea Maria Augustina Hâncu) 

 

 
 

Întâlnire cu scriitorul Iurie Colesnic în cadrul Clubului 

„Generaţia NEXT” 
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Lansarea cărţii „My lasy little dress” de Iulian Filip 

 

 
 

Scriitoarea Marcela Mardare în ospeţie la  

Biblioteca Picilor 

 

 
 

Întâlnire la Tabăra „Zâmbetul” de la Vadul lui Vodă 

 

 
 

„Internet pentru toţi” – cursuri de instruire pentru 

utilizatori 

 
 

Absolvenţii programului „Autodezvoltarea 

personalităţii”, organizat în colaborare cu Centrul de 

instruire şi dezvoltare GLOBO 

 

 
 

Seminar în cadrul Programului „Arta de a fi părinte”, 

realizat în parteneriat cu Centrul ABeZe 

 


