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INTRODUCERE 

 

În anul 2015 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” a avut 

următoarele priorităţi: 

- Continuarea reconstrucţiei sediului central al Bibliotecii; 

- Implementarea Proiectului Extinderea accesului bibliotecilor pentru copii 

din Republica Moldova la tehnologiile moderne şi instruire, în parteneriat 

cu Programul Novateca; 

- Implementarea sistemului integrat de informatizare a bibliotecii 

eBibliophil; 

- Implicarea în realizarea programelor şi proiectelor din cadrul Anului 

bibliologic 2015 – anul promovării valorilor europene şi a Programului 

Novateca; 

- Realizarea programelor de promovare a bibliotecii şi a lecturii, inclusiv a 

Programului Naţional BiblioMobilizarea Pro-Lectura (Bibliobus pentru 

copii); 

- Dezvoltarea unor servicii şi facilităţi noi pentru utilizatori; 

- Promovarea programelor de formare a culturii informaţiei; 

- Diversificarea 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 

 

2015 - Anul Grigore Vieru 

- Expoziţii permanente Crescător de perle în cuvinte, Grigore Vieru – 

writer of all ages, Écrivain pour lecteurs de tous âges; 

- Expoziţie virtuală Eu sunt poetu-acestui neam…; 

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

- Concursul declamatorilor Şi sufletul e poezie… (mai); 

- Concursul interpreţilor de cântece pe versurile lui Grigore Vieru (mai); 

- Medalion aniversar Poet al cetăţii graiului (februarie); 

- Colocviu pentru copii, părinţi şi bunici Vieru al meu (februarie); 

- Concursul de poezie dramatizată din creaţia lui Grigore Vieru Făguraşi 

(februarie). 

 

- Iniţierea Proiectului Extinderea accesului bibliotecilor pentru copii din 

Republica Moldova la tehnologii moderne şi instruire, organizarea 

procesului de aplicare şi evaluare a bibliotecilor pentru copii; 

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

Viaţa şi opera lui Mark Twain (ianuarie – iulie); 

- Concursul republican de creaţie literară Deapănă firul poveştii… (ianuarie 

– aprilie); 
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- Campania Naţională Copiii Moldovei citesc o carte, ediţia a IV-a 

(ianuarie – decembrie) – cartea Şi tu eşti singur? de Aurelian Silvestru; 

- Programul Naţional BiblioMobilizarea Pro-Lectura (Bibliobus pentru 

copii) (ianuarie – decembrie); 

- Festivalul Zilele Creangă, triplex Chişinău - Iaşi – Tîrgu-Neamţ (26 

februarie – 4 martie); 

- Concursul Miss Smărăndiţa, ediţia a XIV-a (martie); 

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

(23-26 aprilie); 

- Forumul Copiilor – laureaţilor Concursului republican de creaţie literară 

Deapănă firul poveştii… (aprilie); 

- Concursul Cititor-model, ediţia a X-a (mai); 

- Campania Lecturi de vacanţă (iunie–august); 

- Târgul de Carte Moldexpo 2015 (septembrie); 

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

- Completarea Bazei de date bibliografice „Ion Creangă”; 

- Editarea publicaţiei istorico-bibliografice Teatrul viselor ce se împlinesc 

(Titus Jucov - 65 de ani de la naştere şi Teatrul Republican de Păpuşi 

„Licurici” – 70 de ani de la fondare), biobibliografiei Ion Anton (60 de ani 

de la naştere); 

- Editarea seriilor de pliante bibliografice Scriitorii Moldovei – copiilor, 

Oamenii Moldovei mele; 

- Expoziţiile virtuale Poezia lui Mihai Eminescu în viziunea copiilor, Cărţi 

jubiliare 2015 pentru copii şi adolescenţi, De la Creangă moştenire, 

„Cârmuitor” al graficii de carte (Isai Cârmu – 75 de ani de la naştere), 

Sunt un copil ce ţine lumea ca un atlant în ochii săi… (Claudia Partole – 

60 de ani de la naştere); 

- Conferinţa Târgul ideilor de succes – 2014 (prezentarea celor mai bune 

proiecte, programe, activităţi realizate în Bibliotecă pe parcursul anului 

2014) (martie); 

- Sesiunea de comunicări Biblioteca – spaţiu de comunicare şi educaţie 

interculturală (24 aprilie); 

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

24; Aniversări culturale 2016: Ghid metodic-bibliografic; Bibliografia 

cărţii pentru copii, anul 2014: Anuar; În ajutor programei de studiu: 

buletin informativ, fasc. 62, 63; La Creangă: Almanah literar, nr. 29; 

Carte Pentru Copii : Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii 

şi Tineret. 
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR 

 

Activitatea în domeniul dezvoltării şi organizării colecţiilor Bibliotecii a fost 

axată pe: 

 asigurarea diversităţii tipologice, tematice şi lingvistice a colecţiilor în 

concordanţă cu necesităţile de lectură şi informare ale utilizatorilor reali şi 

potenţiali; 

 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; 

 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. 

 

ACHIZIŢII (documente pe suporturi fizice) – Anexe, Tabel 4–6 

 

Pe parcursul anului 2015, colecţia Bibliotecii pe suporturi fizice s-a 

completat cu 3290 exemplare în 2209 titluri (inclusiv 1545 titluri noi). 

Valoarea totală a documentelor intrate în colecţie constituie 97359,75 lei, 

valoarea documentelor achiziţionate prin cumpărare fiind 8468,70 lei (8,7%). 

Raportul de exemplare achiziţionate per titlu este de 1,5 ex. Indicele de 

dotare cu volume achiziţionate per utilizator activ constituie 0,3 ex. 

 

Dinamica achiziţiilor 2013-2015 

anul achiziţii,  

exemplare 

achiziţii, 

titluri 

exemplare 

achiziţionate 

per titlu 

exemplare 

achiziţionate 

per utilizator 

activ 

     

2013 4483 (-1578) 2659 (-623) 1,7 (-0,1) 0,4 (-0,1) 

     

2014 4707 (+224) 3117 (+458) 1,5 (-0,2) 0,4 (+0,0) 

     

2015 3290 (-1417) 2209 (-908) 1,5 (-0,0) 0,3 (-0,1) 

 

Criza economico-financiară şi aplicarea procedurii de suspendare a 

cheltuielilor bugetare a influenţat negativ procesul de dezvoltare a colecţiilor, 

determinând reducerea semnificativă a indicatorilor realizaţi. Astfel, numărul 

exemplarelor achiziţionate a scăzut cu 1417 faţă de anul precedent, iar volumul 

anual programat de 5000 ex. a fost realizat în proporţie de doar 65,8%. 
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De asemenea, a crescut semnificativ şi rata de înnoire a stocului, ajungând 

la 74,7 ani, în condiţiile în care rigorile la nivel internaţional recomandă o rată 

de înnoire de 8-10 ani. 

 

Rata de înnoire a stocului 2007-2015 

 

anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

          

rata de 

înnoire 

(ani) 

 

53,5 

 

51,5 

 

58,9 

 

63,5 

 

49,3 

 

40,8 

 

54,8 

 

52,5 

 

74,7 

 

Situaţia dată a influenţat şi raportul dintre sursele de achiziţie, accentuând 

şi mai mult tendinţa din ultimii ani, care se manifestă în descreşterea constantă a 

numărului de exemplare achiziţionate din mijloace bugetare. 

 

Raportul dintre sursele de achiziţie (2013-2015) 

 

 

Achiziţiile prin cumpărare au fost în scădere drastică faţă de anii 

precedenţi, constituind doar 7,9% din volumul total al achiziţiilor. Au fost 

procurate 261 ex. în semestrul I al anului. În semestrul II, din cauza suspendării 

cheltuielilor bugetare pentru achiziţii, nu s-a reuşit finalizarea a două contracte 

privind procurarea de carte, în special cărţi de beletristică din literatura naţională 

şi universală, solicitate frecvent de utilizatorii bibliotecii. Ca o consecinţă a 

situaţiei create, nu s-a reuşit completarea colecţiei în parametrii cantitativi 

planificaţi, iar o bună parte din titlurile editate pe parcursul anului sunt prezente 

în colecţiile bibliotecii doar într-un singur exemplar primit prin Depozit legal. 

De asemenea, multe dintre cererile utilizatorilor secţiilor Activitate cu publicul 

rămân a fi neonorate din cauza lipsei cărţilor solicitate. 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

2013

2014

2015

1,00% 

1,50% 

5,40% 

27,90% 

21,40% 

29,80% 

52,00% 

60,60% 

56,80% 

19,10% 

16,50% 

7,90% 

Achiziţii din buget

Donaţii

Exemplarul legal

În schimbul celor
pierdute
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Achiziţiile prin donaţie au constituit, ca şi în anii precedenţi, sursa 

principală de completare a colecţiilor Bibliotecii. Volumul documentelor primite 

cu titlu de donaţie constituie 1868 ex. sau 56,8% din totalul documentelor 

achiziţionate pe parcursul anului 2015. 

 

Donatori Număr exemplare 

Edituri din RM 298 

Edituri din România 387 

Autori 276 

Ambasade 234 

BNRM (inclusiv cărţi editate prin 

Programul pentru editarea cărţii naţionale) 

356 

Alte biblioteci din RM 5 

Biblioteci din România 75 

Biblioteci din Rusia 15 

Cititori, persoane particulare 209 

Alte 13 

Total 1868 

 

Cele mai multe donaţii au provenit de la edituri din România (387 ex.): 

Doxologia (174 ex.), Junimea (65 ex.), Princeps Multimedia (62 ex.), Carminis 

(25 ex.), Adenium (21 ex.), Eurocarpatica (17 ex.), Danaster (10 ex.), Vasiliana 

(9 ex.), alte (4 ex.). 

Editurile şi distribuitorii de carte din Republica Moldova au oferit ca 

donaţie 298 ex.: Baştina-Radog (93 ex.), Prut Internaţional (75 ex.), Silvius 

Libris (39 ex.), Mesager (29 ex.), ARC (14 ex.), Litera (13 ex.), Ştiinţa (9 ex.), 

Biblion (7 ex.), Cartier (5 ex.), alte (22 ex.). 

Donaţiile primite de la ambasadele altor state în RM au o pondere 

importantă în completarea colecţiei în limbi moderne. Pe parcursul anului de 

referinţă, asemenea donaţii au fost oferite de Ambasada Chinei (195 ex.), 

Ambasada Japoniei (17 ex.), Ambasada Italiei (9 ex.), Ambasada Turciei (7 

ex.), Ambasada Portugaliei (4 ex.). 

Prin intermediul oficiului Rezervă naţională de publicaţii al BNRM au 

fost primite 356 ex. editate în cadrul Programului pentru editarea cărţii 

naţionale. Alte 95 ex. de documente donate au provenit de la biblioteci din 

Republica Moldova (BŞ USARB, BM „B.P. Hasdeu”), biblioteci din România 

(BNR, BJ „Gh. Asachi” Iaşi, BJ „L. Blaga” Alba, ABR), Biblioteca de Stat 

pentru Copii din Rusia (dintre publicaţiile oferite de aceasta vom remarca câteva 

volume editate în condiţii poligrafice deosebite, în cadrul proiectului Bibliotecii 

de Stat din Rusia şi Asambleii Bibliotecare Euroasiatice „Classica mirovoi 

literaturî: Slovo i Obraz”). 

Şi autorii au dăruit bibliotecii 276 ex. de carte: Iulian Filip – 75 ex., 

Aurelian Silvestru – 39 ex., Valentina Stoica – 15 ex., Ion Anton – 13 ex., Iu. 

Sadovnic – 12 ex. ş.a.), iar 209 ex. au fost oferite în dar de către cititorii 

bibliotecii şi alte persoane particulare. 
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Depozitul legal este o sursă importantă de completare a colecţiilor 

Bibliotecii. Conform legislaţiei în vigoare, BNC „Ion Creangă” beneficiază de 

câte un exemplar din titlurile de cărţi şi alte documente destinate copiilor şi 

adolescenţilor, editate pe teritoriul Republicii Moldova. În anul 2015, prin 

intermediul Camerei Naţionale a Cărţii, au fost primite cu titlu de Depozit legal 

982 ex. (29,8% din totalul documentelor achiziţionate), din care 57 ex. publicaţii 

seriale şi 925 ex. cărţi, documente grafice şi alte tipuri de documente. 

Cota documentelor primite în schimbul celor pierdute de către cititori 

constituie 5,4% (179 ex.). 

În structura achiziţiilor după tipuri de documente prevalează cărţile 

(83,0%), cota celorlalte categorii de documente fiind reprezentată astfel: 

 
 

 

 
 

 

 

 

Publicaţiile seriale curente primite în Bibliotecă pe parcursul anului sunt 

în număr de 80 titluri (inclusiv 54 în limba de stat), din care 67 titluri reviste şi 

13 titluri ziare. 

În structura achiziţiilor după conţinut predomină publicaţiile din 

domeniul Lingvistică, filologie, literatură – 1981 ex. (60,2%), celelalte domenii 

fiind reprezentate după cum urmează: Filozofie, religie, ştiinţe sociale, istorie – 

692 ex. (21,0%), Matematică, ştiinţe naturale, ştiinţe aplicate, geografie – 170 

ex. (5,2%), Generalităţi, artă, sport – 447 ex. (13,6%). 

 

 

 

 

total: 
3290 ex. 

(100,00%) 

cărți: 2732 ex. 
(83,0%) 

publicații 
seriale:   

188 ex. (5,7%) 

documente 
audiovizuale: 
0 ex. (0,0%) 

documente 
electronice:  

65 ex. (2,0%)     

documente 
grafice:          

85 ex. (2,6%) 

alte tipuri 
documente: 

220 ex. (6,7%) 



 11 

 
 

 

 

 

În structura lingvistică a 

achiziţiilor prevalează documentele în 

limba de stat (75,8%), cota achiziţiilor în 

limbile minorităţilor naţionale constituie 

14,0%, iar a celor în limbi moderne – 

10,1%. 

 

 

 

 

În 2015 au fost catalogate, prelucrate şi transmise în subdiviziunile 

Bibliotecii 4109 exemplare documente. Cele mai multe achiziţii pe parcursul 

anului s-au înregistrat în Depozitul central (1592 ex.), secţiile Activitate cu 

publicul de 11-16 ani (793 ex.), Filiala nr. 2 (552 ex.), Activitate cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani (502 ex.), Filiala nr. 1 (276 ex.), Carte străină (248 ex.), 

Mediatecă (75 ex.). 

 

ELIMINĂRI (documente pe suporturi fizice) – Anexe, Tabel 7–9 

 

Deselecţia şi eliminarea documentelor deteriorate fizic, depăşite ca 

conţinut, a exemplarelor dublete şi titlurilor nesolicitate sunt procese importante 

care contribuie la menţinerea colecţiei în parametri cantitativi şi calitativi 

optimali. 

Pe parcursul anului 2015 au fost eliminate din colecţia Bibliotecii 4805 

ex., inclusiv: cărţi – 4560 ex., publicaţii seriale – 245 ex. Numărul de titluri 

eliminate este 872, inclusiv 864 titluri cărţi şi 8 titluri publicaţii seriale. 

 

 

• Generalități, 
artă, sport 

• Lingvistică, 
filologie, 
literatură 

• Matematică, științe 
naturale, științe 
aplicate, geografie 

• Filozofie, 
religie, științe 
sociale, 
istorie 

 

692 ex. 

(21,00%)  

 

170 ex. 

(5,20%) 

447 ex. 

(13,60%) 

1981 ex. 

(60,20%) 
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Structura după motivul eliminării: 

 

 
 

 

Structura lingvistică şi de conţinut a documentelor eliminate din colecţie: 

 

Structura lingvistică 
Total 

Structura după domenii 
limba  

de stat 

lb. minor. 

naţionale 

limbi 

străine 

a) b) c) d) 

2690 

(56,0%) 

1806 

(37,6%) 

309 

(6,4%) 
4805 

(100%) 

770 

(16,0%) 

629 

(13,1%) 

2990 

(62,2%) 

416 

(8,7%) 

a) Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. Istorie 
b) Matematică. Ştiinţe naturale. Ştiinţe aplicate 

Geografie 
c) Lingvistică. Filologie. Literatură 

d) Generalităţi. Artă. Sport 

 

Cele mai multe eliminări au fost efectuate în Depozitul central şi 

Activitate cu publicul de 11-16 ani: 

 
 

uzate fizic:                    2921 ex. 
(60,80%) 

uzate moral:                   995  ex. 
(20,70%) 

dublete / nesolicitate: 710 ex. 
(14,80%) 

nerestituite de cititori: 179 ex. 
(3,70%) 

total: 4805 ex. 
(100,00%) 

Depozit central 

1930 ex. 

uzate fizic: 

1132 ex. 

uzate moral: 

71 ex. 

dublete: 

710 ex. 

nerestituite: 

17 ex. 

APC 7-10 ani 

846 ex. 

uzate moral: 

750 ex. 

nerestituite: 

96 ex. 

AC 11-16 ani 

1005 ex. 

uzate fizic: 

1001 ex. 

nerestituite: 

4 ex. 

Filiala nr. 2 

849 ex. 

uzate fizic: 

788 ex. 

nerestituite: 

61 ex. 

Asist. metodică 

174 ex. 

uzate moral: 

174 ex. 
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EXISTENT (documente pe suporturi fizice) – Anexe, Tabel 1–3 

 

La 01.01.2016 colecţia de documente pe suporturi fizice constituie 

245620 exemplare în 121382 titluri. 

Numărul total de documente din colecţia Bibliotecii a scăzut cu 1515 

unităţi faţă de anul precedent. Numărul de exemplare per titlu şi numărul de 

exemplare ce revine unui utilizator activ constituie 2,0 şi 19,8 ex. (respectiv 2,0 

şi 19,2 ex. în 2014). 

 

Dinamica colecţiilor 2006-2015 (u.m.) 

 
 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

          
263433 258237 252937 249734 245217 244961 247117 245928 247135 245620 

          
+937 -5196 -5300 -3203 -4517 -256 +2156 -1189 +1207 -1515 

 

În structura colecţiei după tipuri de documente prevalează cărţile şi 

publicaţiile periodice (210633 ex. şi 27568 ex.), după care urmează documentele 

audiovizuale (3418 ex.), documentele electronice (1624 ex.) şi documentele 

grafice (525 ex.), alte tipuri de documente (3367 ex.): 

 

 

 
 

 

Ponderea documentelor în limba de stat este de 54,7% (134311 ex.). 

Documentele în limbile minorităţilor naţionale constituie 38,6% (94784 ex.), iar 

cele în limbile străine – 6,7% (16525 ex.). 

 

 

 

cărți:  
208805 ex. 

(85,0%) 

publicații 
seriale: 

27511 ex. 
(11,2%) 

documente 
audiovizuale

:3418 ex. 
(1,4%) 

documente 
electronice: 

1689 ex. 
(0,7%) 

documente 
grafice:     
610 ex. 
(0,2%) 

alte tipuri  
documente: 

3587 ex. 
(1,5%) 

Total: 245620 ex. 
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Structura lingvistică a colecţiei de documente 2013-2015 

 

 
 

În structura colecţiei după domenii nu au survenit schimbări substanţiale 

în comparaţie cu anii precedenţi (Anexe, Tabel 3). 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 domenii: 

 
 

Fondul Oficiului rezervă şi schimb de publicaţii s-a completat cu 17731 

ex. documente venite prin donaţii sau prin programul editorial al Bibliotecii, 
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precum şi din contul exemplarelor superflue sau nesolicitate excluse din 

colecţiile Bibliotecii. 

Pe parcursul anului de referinţă, oficiul Rezervă şi schimb de publicaţii a 

oferit 17917 ex. ca donaţii mai multor biblioteci şi instituţii din republică, 

inclusiv: bibliotecile publice din or. Şoldăneşti (106 ex.), s. Horodişte, Călăraşi 

(146 ex.), raionul Drochia (165 ex.), s. Molovata Nouă, Dubăsari (115 ex.), s. 

Paşcani, Hînceşti (83 ex.), s. Antoneşti, Ştefan-Vodă (195 ex.), s. Dimitrovca, 

Chilia, reg. Odesa (41 ex.), bibliotecile şcolare din s. Pîrîta, Dubăsari (88 ex.), s. 

Răscăieţi, Ştefan-Vodă (507 ex.), Liceul „M. Eminescu” Căuşeni (181 ex.), 

Şcoala-internat din Străşeni (118 ex.), biblioteca Centrului de cultură şi istorie 

militară din Chişinău (35 ex.), Spitalul Republican pentru Copii „E. Coţaga” 

(160 ex.), Diaspora moldovenilor din Italia (22 ex.), Redacţia Revistei „Noi” (25 

ex.) ş.a. 

Circa 485 ex. au fost oferite ca premii participanţilor la concursurile 

organizate de Bibliotecă. Un număr considerabil de publicaţii editate de Bibliotecă 

(circa 14950 ex.), printre care cartea–surpriză Comoara de Spiridon Vangheli, 

Cartea. Biblioteca. Cititorul, Aniversări culturale 2016 ş.a., au fost oferite 

bibliotecilor din republică, participanţilor la Salonul Internaţional de Carte pentru 

Copii şi participanţilor la întrunirile profesionale organizate pe parcursul anului. 

470 ex. din fondul Oficiului rezervă şi schimb de publicaţii au fost eliminate 

pe motiv de deteriorare fizică. 

La 01.01.2016 fondul Oficiului rezervă şi schimb de publicaţii constituie 

11793 u.m. 

 

Fondurile speciale: „Depozit legal” conţine 18659 u.m. (1306 ex. intrate în 

2015), „Cărţi cu autograf” – 947 u.m., „Crengiana” – 540 u.m. 

Colecţia Bibliobusului s-a completat cu 157 documente şi constituie 1441 

ex. 

 

Colecţia de resurse electronice (în reţea) s-a completat cu 13 titluri 

documente digitale şi 4 publicaţii electronice seriale. La 01.01.2016 ea include 

624 documente digitale (inclusiv 554 cărţi electronice şi 70 documente digitale 

create în formă digitală de Bibliotecă) şi 48 publicaţii electronice seriale create 

în formă digitală de Bibliotecă. 

 

Gestiunea colecţiei în perioada de referinţă a inclus procese de lucru 

privind asigurarea corectitudinii aranjării documentelor pe raft, amplasarea şi re-

amplasarea periodică a documentelor în Depozitul central şi secţiile Activitate 

cu publicul cu scopul utilizării cât mai eficiente a spaţiilor, completarea 

retrospectivă a Depozitului legal şi a colecţiilor speciale, menţinerea la zi a 

catalogului de gestiune, gestionarea fondului de publicaţii seriale (actualizarea 

Listei publicaţiilor seriale care se păstrează în bibliotecă, primirea din secţiile 

Activitate cu publicul, verificarea, constituirea în volume, evidenţa în catalogul 

de gestiune a publicaţiilor seriale, amplasarea la raft). 
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În conformitate cu Ordinul nr. 29 din 30.12.2014, a fost unificată evidenţa 

colecţiei de documente audiovizuale şi electronice prin transferarea datelor din 

registrele de evidenţă ale secţiei Mediatecă în RMF-ul Bibliotecii, gestionat de 

secţia Dezvoltare, evidenţă, catalogare şi indexare a colecţiilor, şi 

reinventarierea a 3295 u.m. din colecţia secţiei Mediatecă prin înregistrarea în 

Registrul inventar al Bibliotecii şi aplicarea pe fiecare document a barcodei cu 

număr inventar. De asemenea, au fost întocmite 3295 fişe pentru catalogul de 

gestiune a colecţiei secţiei Mediatecă. 

Pe parcursul anului 2015 au fost efectuate 4 verificări selective în secţiile 

Activitate cu publicul de 11-16 ani (ianuarie, februarie), Mediatecă (iunie, iulie), 

Carte străină (decembrie). 

În toate secţiile Bibliotecii s-au întreprins măsuri pentru menţinerea 

condiţiilor de păstrare şi conservare, igienizarea permanentă, asigurarea 

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

spaţiilor şi condiţiile inadecvate pentru păstrarea documentelor (în special 

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

a documentelor). 

 

 

ACTIVITATEA CU PUBLICUL 

 
Utilizatorii Bibliotecii 

 

În anul 2015 Biblioteca a fost frecventată de 12422 utilizatori activi, ceea 

ce constituie o realizare de 103,3% a programului. În comparaţie cu anul 

precedent se înregistrează o scădere cu 3,3% a numărului utilizatorilor activi. 

Pentru a atrage cât mai mulţi utilizatori la Bibliotecă, s-au organizat 180 

de tururi şi prezentări ale bibliotecii. De asemenea, au avut loc 76 activităţi de 

promovare a culturii informaţiei. În total pentru instruirea utilizatorilor au fost 

dedicate 162 ore astronomice, iar numărul de participanţi a fost de 11295 

utilizatori. 

Biblioteca are în prezent încheiate circa 80 de acorduri de colaborare cu 

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

copii şi adolescenţi. 

Biblioteca a avut relaţii de parteneriat cu mai multe organizaţii non-

guvernamentale pentru copii şi tineri: A. O. „Altruism”, Şcoala Liderilor 

Changemakers, Liga Tineretului din Moldova, Asociaţia Psihologilor 

Profesionişti din Moldova „Psiheea”, Corpul Păcii din Moldova, Fondul 

Copiilor din Republica Moldova şi altele. 

Serviciile şi activităţile Bibliotecii au fost promovate prin intermediul 

mass-media (revistele „Florile dalbe”, „a”Mic”, „Alunelul”, „Literatura şi arta”, 

„Univers pedagogic”; 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 
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„Magazinul copiilor” de la Moldova 1, interviuri la Jurnal TV, Publika TV, 

Vocea Basarabiei TV, CTC Moldova şi altele); site-ului web al Bibliotecii 

(www.bncreanga.md), blog-ului Bibliotecii (bibcreanga.blog.com) – 43 de 

articole (75 în 2014), paginii de Facebook 

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

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

(BibliotecaIonCreanga) – 5 expoziţii virtuale şi 103 albume fotografice (87 în 

2014), pe YouTube (www.youtube.com/user/BibliotecaCreanga). Clubul 

„MeşteRICH” a întreţinut pagina pe Google+ şi contul pe Youtube, unde 

plasează anunţuri despre şedinţe, materiale utilizate la ateliere, fotografii. 

Numărul de utilizatori activi se structurează după categorii de vârstă în 

felul următor: 611 preşcolari, 5610 elevi ai claselor I-IV, 2253 elevi ai claselor 

V-VI, 1759 elevi ai claselor VII-IX, 2189 utilizatori cu vârsta de peste 16 ani 

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

fiecărei categorii de utilizatori este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se poate constata că a crescut numărul utilizatorilor de peste 16 ani, fapt 

explicat prin aceea că s-a mărit numărul părinţilor care şi-au făcut permis la 

bibliotecă şi a fost extins accesul pentru elevii din clasele superioare de liceu. 

În anul 2015 au vizitat Biblioteca 58 (36 în 2014) copii cu diverse 

deficienţe. Aceştia sunt în special elevi de la Liceul tehnologic pentru copii cu 

vederea slabă şi copii de la Casa de copii „Concordia”. Copiii au participat la 

ore de poveste, concursuri, activităţi interactive. 

În anul 2015 s-au înregistrat 142033 intrări ale utilizatorilor în Bibliotecă, 

ceea ce constituie o realizare a programului de 116,7%. Indicele de frecvenţă 

este aproape la acelaşi nivel ca în 2014 – 11,4 intrări per utilizator. 

Biblioteca a avut 16069 (14388 în 2014) utilizatori virtuali şi s-au 

înregistrat 23231 (21378 în 2014) vizite virtuale prin site-ul web şi blog-ul 

bibliotecii. 

Unui bibliotecar din secţiile activitate cu publicul i-au revenit anual 496,9 

utilizatori activi şi 5681,3 intrări ale utilizatorilor. 

Biblioteca atrage utilizatorii desfăşurând o bună parte a activităţilor în 

şcoli şi grădiniţe. 
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14,20% 

17,60% 
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elevi cl. I-IV

elevi cl. V-VI

elevi cl. VII-IX

peste 16 ani



 18 

Comunicarea colecţiilor şi servicii pentru utilizatori 

 

În anul 2015 Biblioteca a împrumutat la domiciliu şi oferit spre consultare 

în sălile de lectură 461608 documente, ceea ce constituie 113,3% realizare a 

programului. Faţă de anul precedent este o creştere cu 0,2% a acestui măsurător 

al eficacităţii. Indicele de lectură este de 37,2 documente faţă de 35,8 în 2014. 

Structura împrumutului pe domenii nu variază faţă de 2014, predominând 

interesul pentru compartimentul Lingvistică. Filologie. Literatură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După criteriul lingvistic structura împrumutului este următoarea: 61,6% 

(66,6% - 2014) – în limba de stat, 26,1% (21,8% - 2014) – în limbile 

minorităţilor naţionale, 12,3% (11,6% - 2014) – în limbile străine. Se constată 

tendinţa creşterii împrumutului de documente în limbile minorităţilor naţionale. 

În anul 2015, accesul la OPAC (catalogul on-line pentru public) a fost 

asigurat pe web prin intermediul site-ului bibliotecii, ceea ce este foarte 

important pentru utilizatori şi non-utilizatori. Se poate constata creşterea 

numărului de utilizatori, care au găsit informaţia despre documentele necesare în 

Catalogul electronic pe web şi au venit la bibliotecă pentru a le împrumuta. 

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

reprezentative colecţii deţinute de Bibliotecă acţiunile organizate în acest scop: 5 

expoziţii complexe, 282 expoziţii de documente, 6 expoziţii virtuale, 171 reviste 

bibliografice ale cărţilor, 7 reviste ale presei, 13 reviste bibliografice ale 

documentelor electronice şi site-urilor web. 

Pe parcursul anului în toate secţiile pentru public au fost organizate 

expoziţia permanentă Crescător de perle în cuvinte, dedicată Anului Grigore 

Vieru şi Mark Twain – părintele literaturii americane, Mark Twain – a great 

American author and humorist, în sprijinul organizării Concursului republican 

„La izvoarele înţelepciunii”. 

Serviciul de oferire a unor expoziţii virtuale, introdus în anul 2013, a fost 

oferit şi în anul 2015. Au fost postate sau actualizate 6 expoziţii tematice 

virtuale: Poezia lui Eminescu în viziunea copiilor, Cărţi jubiliare 2015 pentru 

copii şi adolescenţi, „Eu sunt poetu-acestui neam...”, De la Creangă moştenire 

(din Colecţia „Creangiana”), Cârmuitor al graficii de carte (Isai Cârmu – 75), 

„Sunt un copil ce ţine lumea ca un atlant în ochii săi”(Claudia Partole – 60). 
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În afară de instruirea 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 6754 

servicii (faţă de 9144 în 2014), inclusiv: utilizarea Internet-ului (2204); 

redactarea de texte în programul Word (691); utilizarea altor programe de 

computer (2830); tipărirea documentelor la imprimantă (1029). Numărul 

acestor servicii a scăzut esenţial din motivul că a scăzut drastic numărul de 

calculatoare pentru public, acestea defectându-se, iar finanţarea procurării 

echipamentului nou nu a avut loc. 

De o tot mai mare popularitate se bucură serviciul tema pentru acasă în 

bibliotecă, crescând numărul utilizatorilor care beneficiază de acesta, mai ales a 

celor care pregătesc proiecte în echipă. 

 

Activităţi culturale, educaţionale şi informaţionale 

 
În anul 2015 în Bibliotecă s-au desfăşurat 1569 (programate 1259) 

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 republican Deapănă firul 

poveştii, Campania Naţională Copiii Moldovei citesc o carte şi altele. 

 

2015 – Anul Grigore Vieru 

Expoziţia virtuală Eu sunt poetu-acestui neam 

(http://bncreanga.md/expozitii.html) include 124 de volume ale operei 

scriitorului şi despre el. În toate secţiile Activitate cu publicul a fost vernisată 

expoziţia permanentă Crescător de perle în cuvinte.  

Utilizatorii Bibliotecii au participat la Medalionul aniversar Poet al cetăţii 

graiului, consacrat aniversării a 80-a de la naşterea poetului Grigore Vieru. 

Invitaţi la medalion au fost scriitorii Arcadie Suceveanu, Nicolae Dabija, actorul 

Ion Ungureanu, Raisa Vieru, soţia poetului. În cadrul medalionului a fost lansat 

volumul Omul Duminicii: Cuvinte înlăcrimate, cuvinte de neuitare pentru poetul 

Grigore Vieru, apărută la editura „Prut”. Cu acelaşi prilej a avut loc Colocviul 

pentru copii, părinţi şi bunici Vieru al meu şi Concursul de poezie dramatizată 

din creaţia lui Grigore Vieru Făguraşi. La concurs au fost prezentate 30 de 

poezii în interpretarea a 51 de elevi de la 9 instituţii de învăţământ preuniversitar 

şi s-au acordat 6 premii şi 8 menţiuni. 

 

Promovarea bibliotecii, cărţii şi a lecturii 

Programul 10 cărţi „Must-Read” pentru adolescenţi a continuat şi în 

2015. Biblioteca a colaborat cu mai multe licee, care au constituit echipe de 
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elevi pasionaţi de lectură şi au organizat conferinţe ale cititorilor. La conferinţa 

10 cărţi Must-Read despre dragoste au participat echipe de la 7 licee din 

Chişinău.  

Cu suportul bibliobusului a fost desfăşurat Programul Naţional 

BiblioMobilizarea Pro-Lectura, care a inclus deplasări în Grădina Publică 

„Ştefan cel Mare” din Chişinău la serbarea dedicată Zilei Copilului, la Tabăra 

„Camping” din Vadul lui Vodă, bibliotecile din s. Molovata Nouă, Dubăsari, s. 

Cotova, s. Ochiul Alb, s. Mândâc, s. Dominteni, Drochia, s. Ursoaia, Căuşeni, 

bibliotecile raionale din Leova, Orhei, Teleneşti, Anenii Noi, Cimişlia, Călăraşi, 

la Liceul „Nestor Vornicescu” din Lozova, Străşeni şi Liceul „Mihail 

Sadoveanu” din Hânceşti, la Tabăra „Dacia Marin” din Vadul lui Vodă în cadrul 

Taberei „DOR” pentru copiii din diasporă. Deplasările au inclus întâlniri cu 

scriitorii Aurelian Silvestru, Iulian Filip, Nicolae Dabija, Vladimir Beşleagă, 

Claudia Partole, Ianoş Ţurcanu. Mai multe deplasări ale Bibliobusului au avut 

loc în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii. 

Festivalul Zilele Creangă, triplex Tîrgu-Neamţ-Iaşi-Chişinău, ediţia a V-

a, s-a desfăşurat în perioada 26 februarie - 4 martie. Biblioteca a organizat 

Concursul de inteligenţă şi creativitate Miss Smărăndiţa, ediţia a XIV-a, care a 

întrunit 13 eleve de la liceele „Prometeu”, „Dante Alighieri”, „Spiru Haret”, 

„Minerva”, „Orizont”, „Gaudeamus”, „Alexei Mateevici” (Cricova), Puhoi 

(Ialoveni), Centrul de Plasament temporar „Curcubeul speranţei” din Vadul lui 

Vodă, Centrul de Educaţie Estetică „Lăstărel”. A câştigat titlul de Miss 

Smărăndiţa eleva Sabina Gheorghiţă de la Liceul „Orizont”. Pentru prima dată s-

a organizat Concursul maraton Să cunoaştem opera lui Ion Creangă, la care au 

participat toţi copiii care au vizitat biblioteca pe 1 martie. O iniţiativă 

comunitară deosebită a bibliotecii a fost realizarea unui serial de video-clipuri cu 

utilizatorii Citind din „Amintirile” lui Creangă, la care au participat 22 de copii. 

Video-clipurile au fost plasate pe YouTube şi contribuie la promovarea operei 

crengiene. 

Biblioteca a participat la organizarea Festivalului Internaţional de Poezie 

„Grigore Vieru”, duplex Chişinău-Iaşi, ediţia a VII-a (20-23 mai), în colaborare 

cu Centrul Cultural-Ştiinţific „Grigore Vieru” din Chişinău, Ministerul Culturii 

al Republicii Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” Chişinău, 

Asociaţia Culturală „Feed Back” din Iaşi, primăriile municipiilor Chişinău şi 

Iaşi, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie şi alte instituţii. În 

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

Concursul interpreţilor de cântece pe versurile lui Grigore Vieru,  prezentarea 

volumelor „Albinuţa”, „Mama”, „Ceasul” apărute la editura „Cartier” şi 

expoziţia de carte Grigore Vieru – perlă a neamului românesc. 

În preajma Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copiilor, a avut loc a X-a ediţie 

a Concursului pentru titlul Cititor-model, organizat în colaborare cu Fondul 

Copiilor din Republica Moldova. Au ajuns în finala concursului 32 cititori, 

reprezentând liceele „Gh. Asachi”, „C. Sibirschi”, „N. Gogol”, „Mihail 

Kogălniceanu”, „Antonin Ursu”, „Prometeu-Prim”, „Vasile Vasilache”, 

„Principesa Natalia Dadiani”, „Gaudeamus”. S-au acordat 10 premii a câte 100 
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lei şi 22 menţiuni (cărţi). Toţi participanţii, care au ajuns în finală, au primit 

diplome. 

De asemenea, cu prilejul acestei sărbători a fost organizat un atelier de 

lectură şi creaţie Cireşele din vârful pomului – copilăria dulcea-a omului, în 

colaborare cu Editura „Prut”. Copiii au participat la diverse activităţi interactive 

şi au primit în dar de la editură cărţi, dulciuri şi cireşe. 

Un eveniment deosebit a fost şi acţiunea Editura „Adenium” şi copiii, 

consacrată prezentării cărţilor pentru copii de la această editură din Iaşi, în 

special a colecţiei „Inimă de broscuţă” de Gheorghe Vârtosu. 

În Campania Lecturi de vacanţă 2015 (iunie-august) Biblioteca a 

colaborat cu taberele cu sejur de zi din şcolile municipiului Chişinău (şcolile 

primare nr. 83 „Grigore Vieru”, 86, 91 „Antonin Ursu”, 95, Şcoala auxiliară nr. 

7, Gimnaziul „Nicolae Costin”, liceele „Dimitrie Cantemir”, „Ion şi Doina 

Aldea-Teodorovici”, „Petru Rareş”, „Academia Copiilor”, „Mihai Marinciuc”, 

„Anton Cehov”, „Vasile Lupu”, „Principesa Natalia Dadiani”, „George 

Meniuc”, „Nicolae Sulac” şi taberele de odihnă „Zâmbetul” şi „Camping” din 

Vadul lui Vodă. Acest program a inclus: lecturi publice, ora poveştilor, 

vizionare de filme, concursuri, întâlniri cu scriitorii. 

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

activităţi în cadrul Târgului de Carte 2015 Moldexpo (septembrie): Concursul 

ingenioşilor Odată, motanul Cotofei şi câinele Lăbuş citeau despre...; Forumul 

elevilor olimpici – Dezbatere de lectură în spaţiul de idei ale romanului 

„Trandafirul pustiului” de Claudia Partole; master class oferit de Clubul 

„MeşteRICH”; prezentarea cărţilor Ora de culcare în junglă, Ora de culcare la 

fermă, Lumea din jur, Etno ABC de Iurie Răileanu. 

În cadrul Zilelor Bibliotecii copiii au aflat multe lucruri curioase despre 

bibliotecă şi carte în cadrul mai multor acţiuni: masa rotundă Biblioteca 

viitorului, Concursul de confecţionare a cărţilor, jocurile interactive Călătorie 

misterioasă la Bibliotecă, Curiozităţi despre cărţi, concursul de traduceri Jeunes 

Traducteurs, în colaborare cu catedrele de profil de la USM, acţiunea de 

voluntariat Bibliotecar pentru o oră. De asemenea, au avut loc întâlniri cu 

scriitorii Titus Ştirbu şi Ada Zaporojan. 

În 2015, cu ajutorul voluntarei americane Tanvi Madhusudanan, şi-a 

continuat activitatea clubul de lectură English Book Club, care are ca scop 

stimularea interesului copiilor pentru lectură şi pentru limba engleză. În cadrul 

clubului au fost citite texte de Mark Twain, Ray Bradbery, Ruskin Bond, Dino 

Buzzati, John Green, W. S. Maugham, diverse legende. 

Pentru prima dată, Biblioteca a participat la acţiunea Ziua Internaţională a 

poeziei de Samuil Marşak şi a organizat Concursul de poezie teatralizată Marşak 

de la A la Z = Маршак от А до Я, la care au participat elevi de la liceele „A. 

Cehov”, „N. Gogol”, „M. Koţiubinski”, „C. Sibirschi”, „Orizont”, „Gh. Asachi”, 

„George Meniuc”, „Mircea Eliade”. Reprezentanţa Rossotrudnicestvo în 

Republica Moldova a oferit cărţi premianţilor concursului.  

Diverse programe de promovare a lecturii au desfăşurat secţiile activitate 

cu publicul: Cu povestea prin Europa, Poveşti cu morală pentru copii, Читаем 
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и рассуждаем вместе, Про нашу семью, Открой новое имя, Trepte în lumea 

cărţilor, Cele mai frumoase poveşti, Час книги, Cărţi jubiliare – 2015. 

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

cărţi: Eugen Mamot Bună dimineaţa, soare, Petre Popa Fac ceva, Vraja 

păsărilor, Marcela Mardare Trandafirul din grădina Semiramidei, Titus Ştirbu 

Pomii cu cifre şi circa 155 cărţi lansate sau prezentate în cadrul Salonului 

Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. 

O adevărată conferinţă a cititorilor a fost lansarea cărţii Portul din poartă 

de Iulian Filip, moderată de dr. conf. univ. Adrian Ghicov, care s-a axat în bună 

parte pe cititorii de la Liceul „Gh. Asachi” îndrumaţi de profesoara Mariana 

Pîrţac. 

Un eveniment editorial important a fost marcat prin lansarea Antologiei 

de proză scurtă pentru copii a autorilor basarabeni Bucurii pentru copii, apărută 

la Editura „Bibliotheca” din Târgovişte, România. La lansare au participat 

protagoniştii volumului, scriitorii Spiridon Vangheli, Victor Prohin, Iulian Filip, 

Aurelian Silvestru, Nicolae Popa, Nicolae Rusu, Leo Butnaru, Ion Hadârcă.  

Medalioane aniversare au fost dedicate scriitorilor Grigore Vieru (80 ani) 

– Poet al cetăţii graiului, Petru Cărare (80 ani) – Descendent din gluma şi 

pătărania populară, Ion Diordiev (80 ani) – Ion Diordiev şi frumoasele sale 

poveşti, Claudia Partole (60 ani) – Cea mai aşteptată întâlnire cu prietenii, Ion 

Anton (65 ani) – Din dragoste pentru cuvânt. 

 

Promovarea cunoştinţelor şi a conceptului învăţării de-a lungul întregii 

vieţi 

În colaborare cu Asociaţia Naţională a Psihologilor Profesionişti din 

Moldova „Psiheea” a fost desfăşurat Programul de autocunoaştere şi formare 

pentru adolescenţi Paşaport pentru viaţă. Scopul programului a fost formarea la 

adolescenţi a abilităţilor de evaluare şi dezvoltare a inteligenţei emoţionale. La 

program au participat 24 de elevi din 7 licee şi colegii. Programul a inclus 8 

seminare despre dirijarea şi controlul emoţiilor, conştiinţa de sine, motivaţia, 

empatia, abilităţile sociale, perfectarea inteligenţei emoţionale. Impactul 

programului poate fi măsurat prin faptul că 21 dintre participanţi şi-au exprimat 

dorinţa de a mai participa la astfel de programe. 

Cu sprijinul A.O. „Altruism”, a Şcolii Liderilor Changemakers în 

bibliotecă a avut loc seminarul Pot fetele transforma lumea?, la care au 

participat adolescente şi tinere din diverse instituţii de învăţământ.    

Ziua Naţională a Culturii a fost marcată prin organizarea unei mese 

rotunde Cultura – modalitate de integrare a tinerilor în societate şi concursul 

online Cunoaşte personalităţile culturii naţionale, promovat prin intermediul 

paginii de Facebook şi blog-ul Bibliotecii. 

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, Dna Du Ying, Secretar I al Ambasadei Chinei, Dna Ma 
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Linjan, director al Institutului „Confucius” din cadrul ULIM. La dispoziţia 

invitaţilor şi cititorilor au fost expoziţii de carte, expoziţia de fotografii China în 

imagini, colecţia de obiecte de artizanat şi suvenire chinezeşti. Programul artistic 

a inclus recitaluri de poezie şi cântece în limba chineză, dansuri. Un alt 

eveniment Cartea ne duce spre China a fost prilejuit de oferirea unei donaţii de 

carte Bibliotecii din partea Ambasadei Chinei. 

Un eveniment inedit de promovare a culturii altor ţări a fost acţiunea 

Pisicile din Cimitirul Plăcerilor, o expoziţie de fotografii realizate de ex-

ambasadorul Valeriu Turea, care prezintă comunitatea felinelor din Cimitirul 

Plăcerilor din Lisabona, Portugalia. De asemenea, cu acest prilej a fost lansată 

cartea Guanto vale a amizade = Cât face să ai un prieten? de Maria Lúcia 

Carvalhas, ilustrată de Raquel Pinheiro, tradusă din portugheză în română de 

Valeriu Turea. 

Programul dedicat Zilei Independenţei şi Sărbătorii „Limba noastră cea 

română” (25-31 august) a inclus mai multe expoziţii, expoziţia virtuală Să 

învăţăm limba română, concurs de desene, ore literar-muzicale, prezentări de 

site-uri web, deplasarea Bibliobusului la Leova, tradiţionalul concurs-maraton 

Vorbesc corect – gândesc corect (ediţia a X-a). 

Săptămâna Cunoştinţelor a inclus mai multe activităţi cognitive, dar cea 

mai memorabilă a fost întâlnirea cu reprezentanţii Companiei „Simpals” la tema 

Animaţia – arta mişcării şi însufleţirii. Participanţii au fost familiarizaţi cu 

procesul complicat al crearii filmelor cu desen animat, au vizionat un film creat 

de „Simpals”, care are succes la festivaluri internaţionale. 

Pentru copiii din clasele primare au avut loc o serie de activităţi de 

promovare a regulilor de circulaţie, inclusiv şi o întâlnire cu inspector Iuliana 

Catan de la IGP Chişinău. 

Şi în anul 2015 utilizatorii Bibliotecii au avut posibilitatea să studieze 

gratuit limbile engleză şi franceză la, respectiv, Cluburile Friendly English şi Le 

français joueuse. Pentru doritorii de a cunoaşte limba germană a fost înfiinţat în 

luna octombrie Clubul Gesprächskreis. 

În anul 2015 Clubul Deceluş şi Clubul Всезнайка au avut câte 9 şedinţe. 

Membrii cluburilor au parcurs un ciclu de ABC-uri despre obiceiuri, natură, 

familie etc. 

În scopul promovării modului sănător de viaţă Clubul Traista cu sănătate 

a avut 6 şedinţe la care copiii au aflat multe lucruri folositoare despre sănătatea 

fizică şi cea mintală, rolul ambianţei şi al mişcării în păstrarea sănătăţii.  

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

despre criza lecturii la adolescenţi, integrarea în societate a tinerilor seropozitivi, 

traficul de fiinţe umane, prevenirea violenţei asupra copiilor şi altele. 

Cenaclul Conştiinţa Naţională (moderator scriitorul Constantin Dragomir) 

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

Mihai Eminescu, Zilei Drapelului Naţional, mai multor personalităţi. 

Pentru a promova cunoştinţe din diverse domenii au fost organizate 

Ciclurile de activităţi Descoperim împreună universul viu, Codul bunelor 
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maniere, Bunele maniere fac prieteni buni, Читай! Узнавай! Удивляйся!, 

Caleidoscop muzical, Audiţii muzicale. 

 

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. Circa 1664 de utilizatorii au beneficiat de 

76 lecţii de cultură a informaţiei. 

Cu prilejul Zilei Siguranţei pe Internet, a avut loc, în cadrul Campaniei 

Împreună facem Internetul mai bun!, colocviul Resurse digitale pentru viitor. 

 

Facilitarea creativităţii, comunicării şi socializării utilizatorilor 

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

în anul 2015 s-a întrunit în 15 şedinţe. Rezultatele activităţii membrilor 

Salonului au fost publicate în almanahul La Creangă, nr. 28. 

Salonul Muzical (moderator muzicianul Eugen Mamot) a avut 8 şedinţe, 

printre care cele mai memorabile: medalioanele muzicale dedicate muzicienilor 

Valentin Vilinciuc, Ion Krasnopolski, Niccolo Paganini, Ştefan Neaga. 

La cele 24 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. 

Cinemateca Picilor şi Clubul Cartoon Cinema au oferit copiilor vizionări 

de filme bazate pe poveşti, filme cu desen animat. 

În activitatea cu adolescenţii accentul se pune pe implicarea lor în 

dezbaterea unor probleme importante. În acest sens a fost organizat ciclul de 

activităţi Adolescentul în societatea incluzivă, care a inclus dezbaterile Exterior 

frumos sau caracter frumos?, Societatea multiculturală – mit sau realitate?, 

ringul intelectual Обычная школа – особенные дети, talk show Eroii 

timpurilor noastre. 

Biblioteca a continuat şi dezvoltat un proiect interesant, lansat de EduTeca 

Moldova împreună cu Programul Novateca în 2014, organizând concursurile de 

creaţie Vis de iarnă şi Copiii salută Primăvara. În colaborare cu Grădiniţa 

„Auraş-Păcuraş” şi alte grădiniţe, a fost organizată vizionarea programelor 

educaţionale din colecţia „EduTeca”, seria „Anotimpuri”, după care copiii 

împreună cu părinţii sau educatoarele au creat diverse lucrări inspirate din aceste 

jocuri. Imaginile cu lucrările participanţilor au fost plasate pe pagina de 

Facebook a Bibliotecii, au fost votate de comunitate şi premiate de bibliotecă. 

În parteneriat cu Liga Tineretului din Moldova, în cadrul Clubului 

„MeşteRICH”, s-au organizat ateliere Un mărţişor plin de dor de confecţionare 

a mărţişoarelor, care mai apoi au fost dăruite copiilor aflaţi la Spitalul 

Republican pentru Copii „Emilian Coţaga”. 
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O memorabilă întâlnire cu soprana Claudia Caia, descendentă a familiei 

Ion Creangă, participantă la Festivalul Internaţional „Maria Bieşu” a adunat 

admiratorii de muzică din liceele „Nicolae Sulac”, „Onisifor Ghibu”, Colegiul 

Pedagogic „Alexei Mateevici”. 

 

 

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; 

 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 biobibliografiilor în format digital; 

 prestarea serviciilor de referinţe, desfăşurarea activităţilor 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 şi redactarea sistematică a datelor. 

 

Catalogul electronic s-a completat în perioada de referinţă cu 3341 

înregistrări, din care 2856 înregistrări monografii, seriale, documente 

audiovizuale, electronice şi 1471 înregistrări articole. 

 
 Nr. înregistrări 

la 01.01.2015 

Nr. înregistrări adăugate 

în 2015 

(în raport cu nr. 

înregistrări adăugate în 

2014) 

Nr. înregistrări 

la 01.01.2016 

monografii 56168 2641 (+882) 58687 

seriale 417 6 (-2) 423 

doc. audiovizuale şi 

electronice 

1131 209 (+56) 1340 

articole 58127 1471 (+50) 59375 

Total 115843 3341 (+986) 119825 
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La 01.01.2016 Catalogul electronic include 119825 înregistrări, inclusiv: 

58687 monografii, 423 seriale, 1340 documente audiovizuale şi electronice şi 

59375 articole din publicaţii seriale şi culegeri. Cota de înregistrare a colecţiei 

Bibliotecii în catalogul electronic constituie 49,8%. 

 

Catalogul alfabetic general pe suport tradiţional s-a completat în 2015 

cu circa 1550 fişe la titlurile noi intrate în colecţie. De asemenea, în legătură cu 

unificarea evidenţei şi reinventarierea documentelor audio-vizuale din colecţia 

secţiei Mediatecă, au fost întocmite 2176 fişe pentru catalogul alfabetic general, 

urmând ca, în 2016, documentele respective să fie înregistrate în Catalogul 

electronic al Bibliotecii. 

Pe parcursul anului, s-a efectuat redactarea, reamplasarea fişelor, 

actualizarea datelor în fişele existente, excluderea fişelor la titlurile ieşite din 

colecţie (864 titluri). 

 

Completarea Bazei de date bibliografice „Ion Creangă” 

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

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

„Centrul Internaţional de Informare Bibliografică ION CREANGĂ”, a fost 

completată cu 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” şi ale altor biblioteci, precum şi înregistrări preluate din 

bibliografii şi cataloage ale bibliotecilor în diverse ţări. 

La 01.01.2016, baza locală conţine 4952 înregistrări, inclusiv 3696 

descrieri cărţi şi descrieri analitice din cărţi şi 1256 descrieri analitice din 

publicaţii seriale. 

 

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 2015 au fost elaborate următoarele publicaţii: 

- Publicaţia aniversară Teatrul viselor ce se împlinesc, incursiune istorico-

bibliografică consacrată aniversării a 70-a de la fondarea Teatrului 

Republican de Păpuşi „Licurici” şi aniversării a 65-a de la naşterea 

regizorului Titus Jucov (include informaţii despre istoria şi prezentul 

Teatrului „Licurici”, retrospectiva repertoriului teatrului, trupa de creaţie, 

participări la festivaluri naţionale şi internaţionale, precum şi o 

bibliografie a publicaţiilor despre activitatea teatrului şi a regretatului 

regizor Titus Jucov, apărute în monografii şi mass-media). 

- Biobibliografia Ion Anton. Lucrarea reflectă viaţa şi activitatea de creaţie 

a cunoscutului scriitor şi publicist, incluzând circa 2000 înregistrări (ediţii 
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aparte, publicaţii în periodice şi culegeri, publicistică, traduceri, interviuri, 

referinţe critice ş.a.). Volumul include, de asemenea, tabelul cronologic, 

articole despre creaţia scriitorului, 5 indexuri auxiliare (de nume, de 

titluri, de poezie, al limbilor de editare, al surselor bibliografiate). 

- Buletinul informativ Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2014 (include 

340 înregistrări referitoare la cărţile pentru copii şi adolescenţi editate în 

2014 în Republica Moldova). De asemenea, s-a lucrat asupra buletinului 

pentru anul 2015, care va fi finisat în 2016. 

- Buletinul informativ În ajutor programei de studiu (Bibliografie selectivă 

pentru lectura extraşcolară a elevilor din cl. IV-XII), fasciculele 62, 63 

(includ înregistrări bibliografice şi adnotări referitoare la literatura intrată 

în colecţia Bibliotecii pe parcursul anului 2015). 

- Ghidul metodico-bibliografic Aniversări culturale–2016, elaborat în 

colaborare de către secţiile Informare bibliografică şi documentară, 

Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare şi Mediatecă (este 

destinat bibliotecarilor, profesorilor, îndrumătorilor de lectură, 

specialiştilor din mass–media, oferindu-le informaţii factologice şi 

bibliografice care pot fi folosite ca suport în organizarea activităţilor 

culturale şi informaţionale dedicate personalităţilor importante din 

literatura, cultura, arta naţională şi universală şi evenimentelor 

remarcabile ale anului). 

- Pliantele biobibliografice consacrate autorilor jubiliari ai anului 2015, 

apărute în seria bibliografiilor de recomandare pentru elevii din ciclul 

gimnazial Scriitorii Moldovei – copiilor: Nicolae Esinencu – 75 de ani de 

la naştere, Gheorghe Calamanciuc – 70 de ani de la naştere, Liviu 

Damian – 80 de ani de la naştere, Claudia Partole – 60 de ani de la 

naştere, Constantin Stere – 150 de ani de la naştere. 

- Pliantele biobibliografice dedicate personalităţilor din istoria, arta, ştiinţa 

Republicii Moldova, apărute în seria Oamenii Moldovei mele: Ion 

Ciocanu – 75 de ani de la naştere, Nicolae Matcaş - 75 de ani de la 

naştere, Nicolae Corlăteanu – 100 de ani de la naştere, Isai Cârmu – 75 

de ani de la naştere, Constantin Constantinov – 100 de ani de la naştere, 

Andrei Tamazlâcaru – 75 de ani de la naştere. 

Publicaţiile respective vor putea fi consultate şi în format electronic, fiind 

amplasate pe site-ul Biblioteci. 

Biobibliografiile în format electronic Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, 

Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Claudia Partole au fost actualizate, fiind 

completate cu materiale publicate pe parcursul anului în ediţii aparte, publicaţii 

seriale şi culegeri. 
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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 informaţionale în ajutorul procesului de instruire, formarea 

abilităţilor de informare şi de utilizare a tehnologiilor informaţionale. Pe 

parcursul anului 2015 au fost organizate: 

- 287 expoziţii de documente, inclusiv 6 expoziţii complexe desfăşurate în 

bibliotecă şi în afara ei: 

 Un promotor al binelui – Aurelian Silvestru (ianuarie, în cadrul 

evenimentului de lansare a Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei 

citesc o carte”); 

 Crescător de perle în cuvinte (februarie, în cadrul Medalionului 

aniversar „Grigore Vieru – poet al cetăţii graiului”, dedicat 

aniversării a 80-a de la naşterea poetului) 

 Universul fabulos al marelui povestitor Ion Creangă (martie, în 

cadrul Festivalului „Zilele Creangă”, triplex Chişinău-Iaşi-Târgu-

Neamţ, ediţia a V-a); 

 Grigore Vieru – perlă a neamului românesc (mai, în cadrul 

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

a); 

 Sunt un copil ce ţine lumea ca un atlant în ochii săi (iunie, în 

cadrul medalionului aniversar dedicat scriitoarei Claudia Partole); 

 Ion Anton – fidelul îndrăgostit de cuvânt (decembrie, în cadrul 

medalionului aniversar dedicat scriitorului Ion Anton). 

 

- expoziţii virtuale pe site-ul Bibliotecii: 

 Cărţi jubiliare - 2015; 

 Completarea expoziţiei Eu sunt poetu-acestui neam… cu un nou 

compartiment - Poetul Grigore Vieru în viziunea criticii literare; 

 Cârmuitor al graficii de carte (dedicată pictorului Isai Cârmu); 

 Sunt un copil ce ţine lumea ca un atlant în ochii săi (dedicată 

scriitoarei Claudia Partole) 

 De la Creangă moştenire (din colecţia „Crengiana” a BNC „Ion 

Creangă” – actualizare); 

 

- 178 reviste bibliografice de cărţi şi publicaţii seriale; 

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

copii; 

- 256 activităţi de instruire a utilizatorilor, inclusiv 180 tururi /prezentări ale 

bibliotecii şi 76 lecţii de cultură a informaţiei în cadrul Programului 

„Învaţă să te informezi”; nr. total de ore de instruire – 162, nr. participanţi 

– 11295. 
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- Cursuri de iniţiere în utilizarea tehnologiilor informaţionale pentru 

bibliotecari şcolari (modulul „Iniţiere în Programul Microsoft Office 

Word”). 

 

 

ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ, 

COORDONARE ŞI COOPERARE 

 

În calitate de centru biblioteconomic naţional, Biblioteca a realizat un şir 

de acţiuni în sprijinul bibliotecilor publice pentru copii şi şcolare din republică, 

orientate spre: 

 perfecţionarea şi coordonarea serviciilor de bibliotecă pentru copii; 

 perfecţionarea cadrului de reglementare în domeniu; 

 intensificarea relaţiilor de colaborare între biblioteci şi alte instituţii 

preocupate de educarea copiilor; 

 diseminarea informaţiilor de specialitate, promovarea experienţei 

avansate, instruirea continuă a specialiştilor antrenaţi în activitatea cu 

beneficiarii copii; 

 realizarea unor studii privind lectura copiilor şi activitatea bibliotecilor 

pentru copii; 

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

a bibliotecii, lecturii şi cărţii pentru copii. 

 

Proiecte de dezvoltare în domeniu 

În 2015, în parteneriat cu Programul Novateca, a fost iniţiat Proiectul 

„Extinderea accesului bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova la 

tehnologii moderne şi instruire”, care are ca scop modernizarea bibliotecilor 

pentru copii prin dotarea lor cu tehnologii informaţionale şi instruirea 

bibliotecarilor în vederea implementării serviciilor inovative de bibliotecă pentru 

copii. Proiectul prevede: (1) dotarea bibliotecilor pentru copii din republică cu 

tablete, computere, conexiune internet şi implementarea serviciilor inovative 

bazate pe tehnologii; (2) Crearea în cadrul BNC „Ion Creangă” a Centrului de 

excelenţă şi instruire pentru bibliotecile pentru copii, care va promova servicii 

inovative de bibliotecă pentru copii bazate pe tehnologii informaţionale şi va 

instrui bibliotecarii în vederea implementării acestor servicii. 

La etapa iniţială a proiectului: 

- a fost realizat un studiu privind infrastructura bibliotecilor pentru copii 

din republică (iunie–august 2015); 

- a fost elaborat conceptul proiectului; 

- a fost semnat, pe 9 octombrie 2015, Memorandumul de înţelegere în 

domeniul modernizării bibliotecilor publice pentru copii (Memorandumul 

a fost semnat de ministrul culturii Monica Babuc şi directorul IREX 

Moldova Evan Tracz); 
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- a fost organizat procesul de selecţie a bibliotecilor pentru copii în reţeaua 

Novateca, care a inclus elaborarea formularului de aplicare şi a 

formularului de evaluare, actualizarea Ghidului evaluatorului, constituirea 

comisiei de selecţie, evaluarea formularelor (octombrie 2015 – ianuarie 

2016); în runda de selecţie 2016 au fost depuse 113 formulare de aplicare 

ale bibliotecilor pentru copii, din care 61 au fost selectate pentru 

următoarea etapă. 

 

Dezvoltare în biblioteconomie, colaborare profesională 

- Biblioteca a susţinut activitatea structurilor profesionale de nivel naţional, 

reprezentanţii Bibliotecii fiind implicaţi în activitatea Consiliului 

Biblioteconomic Naţional (Claudia Balaban, vicepreşedinte; Eugenia 

Bejan, secretar), 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). 

- Reprezentanţii Bibliotecii au participat, în calitate de membri ai CBN, ai 

grupurilor de lucru, la elaborarea unor documente strategice şi de 

reglementare în domeniu, inclusiv: „Regulamentul privind activitatea 

metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci din RM”, 

Formularul „Raport statistic anual 6-c. Activitatea bibliotecilor”, „Note 

explicative pentru completarea formularului Raport statistic anual 6-c”, 

Strategia Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru 

Bibliotecari, Strategia Centrului de statistică, cercetare şi dezvoltare 

(CSCD) din cadrul BNRM. 

- Colaboratorii Bibliotecii au contribuit la realizarea unor acţiuni de nivel 

naţional desfăşurate pe parcursul anului 2015 (Ziua Bibliotecarului, 

Concursurile Naţionale „Cel mai bun bibliotecar al anului 2014” şi „Cele 

mai reuşite lucrări ale anului 2014 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei 

informării”, Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, Conferinţa Naţională 

a Managerilor de Biblioteci (CNMB) 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 organizate de IBBY la nivel 

naţional (Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret ş.a.). 

 

Asistenţă de specialitate, comunicare şi dezvoltare profesională 

- A fost oferită consultanţă bibliotecilor pentru copii privind procesul de 

aplicare a formularelor în runda de selecţie 2016 în reţeaua Novateca. 

- A fost acordată 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, 
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organizarea acţiunilor de promovare a cărţii şi lecturii, realizarea unor 

proiecte, activităţi cultural–informaţionale, a întrunirilor profesionale în 

teritoriu. 

- Au fost organizate întruniri profesionale cu participarea angajaţilor 

Bibliotecii, specialiştilor din bibliotecile publice şi de învăţământ din 

republică şi din alte ţări: 

 Sesiunea de comunicări Biblioteca – spaţiu de comunicare şi educaţie 

interculturală, organizat în colaborare cu DGETS Chişinău în cadrul 

Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIX-a 

(24 aprilie 2015). Au participat peste 100 de bibliotecari din bibliotecile 

publice şi şcolare din Republica Moldova, invitaţi din Elveţia, Lituania şi 

România (Iaşi, Cluj). În cadrul întrunirii au fost prezentate 12 comunicări, 

în care au fost abordate aspecte privind implicarea bibliotecilor în 

promovarea valorilor europene, rolul IBBY şi altor organisme 

internaţionale în promovarea păcii şi bunei înţelegeri prin intermediul 

cărţii, dezvoltarea competenţelor de lectură, importanţa traducerilor 

pentru promovarea literaturii pentru copii, proiecte de succes, experienţe 

de modernizare şi diversificare a serviciilor de bibliotecă pentru copii şi 

adolescenţi. 

 Conferinţa Târgul ideilor de succes, ediţia a II-a (20.03.2015) a avut ca 

scop prezentarea celor mai bune proiecte, programe, activităţi realizate în 

bibliotecă pe parcursul anului 2014 sau în proces de realizare. 

- Colaboratorii Bibliotecii au participat la diverse întruniri şi programe de 

dezvoltare profesională: 

 organizate în republică: Simpozionul ştiinţific Anul Bibliologic 2014 – 

anul relansării şi afirmării bibliotecii publice ca centru comunitar 

(BNRM, 07.04.2015), Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a 7-a 

Biblioteca din învăţământ în contextul avantajelor şi provocărilor lumii 

digitale (DIB ULIM, 5-6.03.2015), Conferinţa ştiinţifico-practică 

Biblioteca universitară în contextul schimbărilor inovaţionale ale 

procesului educaţional şi de cercetare (BŞ UPS „I. Creangă”, 

24.03.2015), Atelierul Metodologia de aplicare a Regulamentului privind 

modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de 

specialitate din biblioteci (08.04.2015), Sesiunea de comunicări 

Biblioteca – spaţiu de comunicare şi educaţie interculturală (24.04.2015), 

Conferinţa anuală ABRM Biblioteci dinamice: confruntări, experienţe, 

succese (05.11.2015) şi conferinţele satelit Biblioteci naţionale şi publice: 

comunitate, colaborare, conexiune (23.10.2015), Biblioteci şcolare: 

acces, dezvoltare şi transformare (27.10.2015), Biblioteci universitare şi 

specializate: partajare, colaborare şi acces (04.11.2015), Bibliotecile din 

învăţământul profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare 

(04.11.2015), Conferinţa Naţională a Managerilor de Biblioteci 

Consolidarea SNB: imperativ, necesitate, soluţii (02.12.2015), ciclul de 
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ateliere în cadrul Proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale a 

ABRM (aprilie–august 2015) ş.a. 

 organizate peste hotare: Vizită de documentare în biblioteci din Germania 

(München, Berlin, Brandenburg) organizată cu susţinerea Ministerului 

Afacerilor Externe al Germaniei şi Institutului Goethe (7-13 iunie, 

participant: Eugenia Bejan); Conferinţa IFLA 2015 Biblioteci dinamice: 

acces, dezvoltare şi transformare (Cape Town, Africa de Sud, 15-21 

august, participant: Eugenia Bejan, bursă oferită de Programul Novateca); 

Vizită de documentare în cadrul proiectului Interferenţe culturale 

româneşti – Cartea în biblioteci, organizată de Institutul „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni în parteneriat cu Ministerul 

Culturii al RM (Bucureşti, 7-12 septembrie, participant: Svetlana Lisnic); 

Conferinţa a XXIV-a ABR Biblioteca şi provocările epocii digitale (Iaşi, 

9-11 septembrie, participanţi: Zinaida Ursu, Lolita Caneev); Conferinţa 

anuală a directorilor bibliotecilor pentru copii şi tineret Anul literaturii: 

Copilul şi biblioteca în spaţiul lecturii (Moscova, 22-24 septembrie, 

participanţi: Claudia Balaban, Lilia Tcaci) 

- Reprezentanţii Bibliotecii au prezentat comunicări la următoarele întruniri 

profesionale: 

 Atelierul profesional Bibliotecile şi securitatea pe Internet, 

Chişinău, 03.02.2015 (Lilia Tcaci „Ziua Siguranţei pe Internet: 

rezultatele Campaniei „Împreună facem Internetul mai bun” – 

2014”; Lolita Caneev „Bibliotecile promovează siguranţa pe 

Internet: experienţe şi modalităţi de implicare”); 

 Conferinţa Târgul ideilor de succes, ediţia a II-a, 20.03.2015 

(Eugenia Bejan „Autodezvoltarea personalităţii” – program de 

formare pentru adolescenţi”; Zinaida Ursu „Descoperim puterea 

interioară prin lectură”; Lolita Caneev „Top-10 cărţi Must read – 

tendinţe moderne de promovare a cărţii şi lecturii printre 

adolescenţi”; Maria Harea „Concursurile – modalitate de 

promovare a lecturii şi de dezvoltare a creativităţii copiilor”; 

Rodica Gangura „Concursul EduTeca – o nouă modalitate de 

promovare a bibliotecii”; Eugenia Mocrinschi „Lectura cu voce 

tare – metodă de formare a cititorului reflexiv”; Nadejda Chiriliuc 

„Cartoon Cinema – program interactiv”; Corina Popescu 

„Educaţia estetică prin proiectul „Audiţii muzicale”; Sabina Dodul 

„Expoziţia virtuală – formă netradiţională de promovare a cărţii”; 

Tamila Muntean-Stepanenco „Proiectul blogului Biblioteca 

multiculturală”; Svetlana Lisnic „Modernizarea sistemului de 

orientare în colecţia Depozitului central al BNC „Ion Creangă”); 

 Simpozionul ştiinţific Anul bibliologic 2014 – anul relansării şi 

afirmării bibliotecii publice ca centru comunitar, Chişinău, 

07.04.2015 (Lolita Caneev „Top-10 cărţi Must read – tendinţe 

moderne de promovare a cărţii şi lecturii printre adolescenţi”); 
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 Sesiunea de comunicări Biblioteca – spaţiu de comunicare şi 

educaţie interculturală, Chişinău, 24.04.2015 (Lilia Tcaci 

„Educaţia interculturală în contextul promovării valorilor 

europene”); 

 Atelierul profesional Bibliotecile şcolare în prizma Declaraţiei de 

la Lyon, Chişinău, 26.08.2015 (Lilia Tcaci „Soft-urile educaţionale 

în contextul modernizării instruirii”); 

 Conferinţa a XXIV-a ABR Biblioteca şi provocările epocii digitale, 

Iaşi, 9-11.09.2015 (Zinaida Ursu „Dialogul cultural ca 

determinantă a educaţiei interculturale”; Lolita Caneev „Top-10 

cărţi Must read – tendinţe moderne de promovare a cărţii şi lecturii 

printre adolescenţi”); 

 Conferinţa anuală a directorilor bibliotecilor pentru copii şi tineret 

Anul literaturii: Copilul şi biblioteca în spaţiul lecturii, Moscova, 

22-24.09.2015 (Claudia Balaban, Lilia Tcaci „Biblioteca pentru 

copii: spaţiu pentru formare şi dezvoltare”); 

 Conferinţa Biblioteci naţionale şi publice: comunitate, colaborare, 

conexiune, Chişinău, 23.10.2015 (Rodica Gangura „Concursurile 

on-line pentru copii – modalitate de stimulare a creativităţii şi de 

promovare a bibliotecii”); 

 Conferinţa Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe 

pentru prezent şi viitor, secţiunea „Paletele temporale ale bibliotecii 

universitare”, Bălţi, 23.10.2015 (Zinaida Ursu „Dialogul cultural 

ca determinantă a educaţiei interculturale”); 

 Conferinţa anuală ABRM Biblioteci dinamice: confruntări, 

experienţe, succese, Chişinău, 05.11.2015 (Eugenia Bejan 

„Bibliotecile şi obiectivele dezvoltării durabile post 2015 în 

viziunea IFLA”); 

 Conferinţa Naţională a Managerilor de Biblioteci Consolidarea 

SNB: imperativ, necesitate, soluţii, Chişinău, 02.12.2015 (Lilia 

Tcaci „2016 – Proiecte în afirmare: posibilităţi de integrare”); 

 Reuniunea metodică a bibliotecarilor şcolari din mun. Chişinău, 

15.12.2015 (Eugenia Bejan „Bibliotecile şi obiectivele dezvoltării 

durabile post 2015 în viziunea IFLA”; Lilia Tcaci „Programe de 

promovare a lecturii: experienţe internaţionale”). 

 Atelier profesional al reprezentanţilor bibliotecilor universitare, 

Chişinău, 22.12.2015 (Lilia Tcaci „Formularul „Raport statistic 

anual 6-c. Activitatea bibliotecilor”: structură, conţinut, reguli de 

completare”). 

 
- Reprezentanţii Bibliotecii au susţinut activităţi de instruire în cadrul 

Cursurilor de perfecţionare pentru bibliotecarii din bibliotecile publice şi 

şcolare organizate de Secţia de Formare Continuă USM (Eugenia Bejan, 

Lilia Tcaci, Lolita Caneev). 
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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 2015 Biblioteca a elaborat: 

- Buletinul metodic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fasc. 24 (include articole 

cu referire la problemele teoretice şi practice ale biblioteconomiei, 

informaţii despre activitatea bibliotecilor pentru copii din ţară şi de peste 

hotare, comunicări prezentate în cadrul unor întruniri de specialitate 

desfăşurate pe parcursul anului 2014, materiale în sprijinul activităţii 

practice a bibliotecarilor); 

- Ghidul metodico-bibliografic Aniversări culturale–2016 (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); 

 

Promovarea lecturii şi cărţii pentru copii 

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

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

copiilor: 

 

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

desfăşurat în 23-26 aprilie 2015. Biblioteca a organizat şi coordonat o 

bună parte din activităţile din cadrul Salonului: Expoziţia de carte 

dedicată poetului Grigore Vieru „Eu sunt poetu-acestui neam”; Sesiunea 

de comunicări Biblioteca – spaţiu de comunicare şi educaţie 

interculturală; Programul radiofonic interactiv Cartea – cetate de lumină 

la Radio Moldova; Forumul Copiilor – laureaţilor Concursului Depănă 

firul poveştii; şedinţa Clubului „MeşteRICH” cu genericul Iepuraşul 

cititor; şedinţa English Book Club; Concursul de lectură Citeşti – câştigi. 

 

 Campania Naţională Copiii Moldovei citesc o carte, ediţia a IV-a, 

dedicată cărţii Şi tu eşti singur? de Aurelian Silvestru. 

Campania s-a desfăşurat în perioada februarie–decembrie 2015 şi a inclus 

diverse activităţi organizate în bibliotecile publice din întreaga republică: 

întâlniri cu autorul, lecturi individuale sau lecturi publice, lecturi 

comentate, discuţii, dezbateri, conferinţe, acţiuni teatralizate, concursuri 

de creaţie inspirate din lectura cărţii recomandate etc. Campania a 
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finalizat cu o conferinţă de totalizare, desfăşurată pe data de 11 decembrie 

2015, la care au fost delegaţi cei mai activi participanţi din republică. 

Bibliotecile din republică au primit ca donaţie volumul „Şi tu eşti singur?” 

repartizat prin Programul pentru editarea cărţii naţionale, precum şi alte 

cărţi oferite de autor. În cadrul campaniei a fost editat volumul Magia 

lecturii, care include circa 130 eseuri, opinii despre roman, scrise de 

participanţii la campanie – scriitori, bibliotecari, elevi şi profesori din 

Chişinău, Sângerei, Teleneşti, Cimişlia, Floreşti, Anenii Noi, Hânceşti, 

Nisporeni, Soroca, Leova, Rezina, Bălţi ş.a. 

 

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

temă viaţa şi activitatea scriitorului american Mark Twain, de la a cărui 

naştere s-au împlinit 180 de ani. La concurs au participat elevi din clasele 

a VI-VIII-a. 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 pe 5 iulie la Iaşi. 

 

 Concursul republican Deapănă firul poveştii... (decembrie 2014 – aprilie 

2015). Scopul concursului a fost stimularea creativităţii literare a copiilor. 

Participanţii la concurs au fost provocaţi să scrie o poveste, pornind de la 

un text iniţial propus de scriitoarea Claudia Partole. La concurs au 

participat circa 235 de elevi ai claselor a IV-VII-a din raioanele Anenii-

Noi, Cahul, Călăraşi, Cimişlia, Drochia, Donduşeni, Dubăsari, Edineţ, 

Făleşti, Floreşti, Hânceşti, Glodeni, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, 

Sângerei, Străşeni, Ştefan-Vodă, Teleneşti, Ungheni şi mun. Chişinău. 

Festivitatea de premiere a avut loc pe 25 aprilie 2015, în cadrul Forumului 

laureaţilor concursului, la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi 

Tineret. 

 

 Concursul pentru titlul de Cititor model, ediţia a X-a, care a întrunit 32 cei 

mai activi cititori ai Bibliotecii (26 mai), concursul de lectură Citeşti – 

câştigi (în cadrul Salonului de Carte pentru Copii din aprilie), Concursul 

ingenioşilor (în cadrul Târgului de Carte de la Moldexpo din septembrie), 

emisiunea radiofonică Carte dragă, luminezi ca un soare în amiezi la 

Radio Moldova urmăresc scopul de a-i încuraja pe tineri să citească şi să 

fie utilizatori activi ai bibliotecii, să-şi dezvolte abilităţile de informare şi 

creativitatea. 

 

AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE 

 

În 2015 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 
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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 

În 2015, Biblioteca a continuat punerea în aplicare a unui nou soft integrat 

de bibliotecă eBibliophil, elaborat de Firma Scream din Baia Mare, Romania: 

verificarea înregistrărilor, catalogarea în noul sistem şi înregistrarea 

utilizatorilor. 

Beneficiarii Bibliotecii au putut utiliza OPAC-ul prin site-ul web al 

Bibliotecii. 

 

Dezvoltarea componentei echipament şi soft a reţelei locale 

La sfârşitul anului 2015 în Bibliotecă sunt funcţionale 32 calculatoare PC 

şi 4 laptopuri (5 PC şi 4 laptopuri pentru beneficiari), 7 printere alb-negru (3 

pentru beneficiari), 1 scaner, 6 scanere barcode, 1 cameră digitală video, 1 

aparat foto digital, 1 proiector, 2 ecrane tripod. 

Pe parcursul anului au fost întreprinse acţiuni pentru procurarea 

echipamentelor noi, în special a calculatoarelor pentru utilizatori şi pentru 

bibliotecari, dar nu s-a realizat finanţarea conturilor prezentate. În situaţia dată 

este foarte dificil să se dezvolte noi servicii bazate pe tehnologii informaţionale, 

să se ofere acces beneficiarilor la resursele electronice. 

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

calculatoarele au fost conectate la Internet (inclusiv cele pentru utilizatori). 

Condiţiile de asigurare a accesului la Internet în Bibliotecă în anul 2015 

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 

 

Factorul uman reprezintă elementul strategic de care depinde buna 

desfăşurare a activităţii bibliotecii. Personalul bibliotecii este acel care 

garantează succesul şi performanţele ei. 

Echipa de 79 angajaţi ai Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, 

prin aptitudinile ei profesionale, energia sa potenţială şi creativitatea 

profesională a contribuit în anul 2015 la valorificarea patrimoniului cultural 

naţional şi universal, facilitarea accesului utilizatorilor către aceste valori. 
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În funcţie de bibliotecari în anul 2015 au activat 63 persoane. Din ei: 

- 58 specialişti cu studii superioare, inclusiv 8 cu diplomă de master. 3 

masteranzi şi 1 doctorant; 

- 2 cu studii superioare incomplete; 

- 1 cu studii medii speciale biblioteconomice. 

 

Specialiştii cu studii superioare sunt după profil: 

- în biblioteconomie - 20 

- profil umanitar - 22 

- psihologie şi sociologie -7 

- tehnice, tehnologii informaţionale -5 

- artă – 2 

- alt profil – 2. 

 

După categoria de vârstă: 

- până la 30 ani – 14 

- 31 - 40 ani – 14 

- 41 – 50 ani – 14 

- 51 – 60 ani – 8 

- 61 – 70 ani – 11 

- peste 71 ani – 2. 

 

 

 
 

 

După vechime în muncă: 

- până la 5 ani – 15 

- 6 – 10 ani – 8 

- 11 - 20 ani – 17 

- 21 - 40 ani – 16 

- 41 - 54 ani – 7. 

22,2%;  

22,2% 

22,2% 

12,7%  

17,5 

3,2%;  

După categoria de vârstă 

Pînă la 30 ani

31 - 40 ani

41 - 50 ani

51 - 60 ani

61 - 70 ani

71 ani
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Ca şi în anii precedenţi persistă insuficienţa specialiştilor cu pregătire 

specială în domeniu şi fluctuaţia personalului. Pe parcursul anului 2015 s-au 

angajat 7 persoane, inclusiv 5 în funcţie de bibliotecari - specialişti în alte 

domenii, au demisionat 4 angajaţi, inclusiv 3 bibliotecari. 

Administraţia, Consiliul administrativ al Bibliotecii, acordă o atenţie 

deosebită formarii şi perfecţionării personalului, făcând accesibile oportunităţile 

de instruire pentru bibliotecari prin diversificarea formatelor de formare 

profesională, constituirea spiritului instituţional şi a poziţiei clare în educarea 

continuă a angajaţilor, diseminarea pe scară largă a informaţiilor despre tendinţe, 

schimbări şi inovaţii biblioteconomice. 

Angajaţii au fost implicaţi în diverse acţiuni de instruire continuă şi 

perfecţionare profesională: 

- Instruirea şi autoinstruirea la locul de muncă, consultarea literaturii de 

specialitate; 

- Informaţii despre noul Regulament privind modul de conferire a 

categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, 

despre schimbările intervenite în formularul statistic 6-c, despre 

obiectivele dezvoltării durabile post 2015, stabilite de ONU; 

- Instruirea noi-angajaţilor fără studii în biblioteconomie la locul de 

muncă şi instruirea angajaţilor fără studii în biblioteconomie în cadrul 

cursurilor de formare continuă şi perfecţionare profesională organizate 

de Centrul de Formare Continuă al USM, ultimele fiind contra plată (în 

2015 au fost instruiţi 2 angajaţi); 

- Instruirea angajaţilor Bibliotecii în implementarea sistemului integrat 

de informatizare a bibliotecii „eBibliophil”; 

- Participarea angajaţilor Bibliotecii la Conferinţa Târgul ideilor de 

success (au fost prezentate cele mai bune proiecte, programe, activităţi, 

realizate în BNC „Ion Creangă” pe parcursul anului 2014). 

Participarea reprezentanţilor Bibliotecii la întruniri profesionale, stagii şi 

vizite de documentare în ţară şi peste hotare: 

- Participarea directorului adjunct Eugenia Bejan la Conferinţa 

Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) în Africa 

de Sud Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation; 

23,8%  

12,7% 

27% 

25,4%  

11,1% 

După vechime în muncă 

Pînă la 5 ani

6 - 10 ani

11 - 20 ani

21 - 40 ani

41 - 54 ani
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- Participarea cu comunicări a directorului general al Bibliotecii şi 

directorului adjunct Lilia Tcaci la Întrunirea anuală a directorilor 

bibliotecilor pentru copii şi tineret din Moscova, Rusia; 

- Participarea directorului adjunct Eugenia Bejan la Programul de 

schimb Transformarea bibliotecii în spaţiu de discuţii şi activităţi 

culturale în Republica Federală Germania; 

- Participarea directorului adjunct Eugenia Bejan la dezbaterea 

Literatura pentru copii: între joc şi educaţie organizată de Biblioteca 

Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, România; 

- Participarea cu comunicări a şefilor de secţii Zinaida Ursu şi Lolita 

Caneev la Conferinţa a XXVI-a a Asociaţiei Bibliotecarilor din 

România cu genericul Biblioteca şi provocările epocii digitale; 

- Instruirea neformală în cadrul Centrului Naţional de Excelenţă 

Profesională pentru Bibliotecari în calitate de formatori cât şi în 

calitate de instruiţi (participare la 17 Traininguri şi Ateliere 

profesionale). 

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 58 specialişti cu studii superioare, 30 (47,6%) deţin categorie de 

calificare: superioară – 7, întâia (I) – 20; a doua (II) – 3. 

 

 
În legătură cu aprobarea şi intrarea în vigoare a noului Regulament privind 

modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din 

biblioteci şi schimbarea periodicităţii atestării odată la 5 ani, atestarea 

personalului nu a avut loc în anul 2015. 

În anul 2015, directorul general Claudia Balaban a fost menţionată cu 

Premiul Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Către Ziua Bibliotecarului, 

pentru muncă prodigioasă au fost premiaţi şi menţionaţi cu diplome din partea 

Consiliului administrativ al Bibliotecii mai mulţi colaboratori. Corina Popescu, 

şef secţie, şi Eugenia Mocrinschi, bibliotecar, au fost menţionate cu Diploma 

Ministerului Culturii al Republicii Moldova; Tamila Muntean-Stepanenco, şef 

Filiala nr.1, a fost menţionată cu Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii 

12,0% 

34,5% 

5,2% 

48,3% 

Deţin categorie de calificare 

Superioară

Întâia - I

O doua - II
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Moldova; Cu Diplome ABRM au fost decernate Virgilia Ţîganaş, Elena Cugut, 

Angela Niţa, şefi secţii şi Angela Condrea, metodist coordonator. Lolita Caneev, 

şef secţie, a fost desemnată de ABRM cu titlul de Cel mai bun bibliotecar al 

anului 2014. 

 

 

 

Claudia Balaban 

Director general 
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ANEXE 
 

Tabel 1. Structura colecţiei de documente pe suporturi fizice după tipuri (2013 – 2015) 

 
Tipuri de documente 2013 

(u. m.) 

% 2014 

(u. m.) 

% 2015 

(u. m.) 

% 

Cărţi  207619 84,4 210633 85,2 208805 85,0 

Publicaţii seriale 27689 11,3 27568 11,2 27511 11,2 

Documente audiovizuale 4946 2,0 3418 1,4 3418 1,4 

Documente electronice 1475 0,6 1624 0,7 1689 0,7 

Documente grafice 487 0,2 525 0,2 610 0,2 

Alte tipuri de documente 3712 1,5 3367 1,3 3587 1,5 

Total 245928 100 247135 100 245620 100 

 

Tabel 2. Structura colecţiei de documente pe suporturi fizice după limbi (2013 – 2015) 

 
Limbi 2013 

(u. m.) 

% 2014 

(u. m.) 

% 2015 

(u. m.) 

% 

Limba de stat 132561 53,9 134507 54,4 134312 54,7 

Limbi ale minorităţilor 

naţionale 

96567 39,3 96128 38,9 94784 38,6 

Limbi străine 16800 6,8 16500 6,7 16524 6,7 

Total 245928 100 247135 100 245620 100 

 

Tabel 3. Structura colecţiei de documente pe suporturi fizice după domenii (2013– 2015) 

 
Domenii 2013 

(u. m.) 

% 2014 

(u. m.) 

% 2015 

(u. m.) 

% 

Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. 

Istorie 

19021 7,7 19508 7,9 19430 7,9 

Matematică. Ştiinţe naturale. 

Ştiinţe aplicate. Geografie 

8803 3,6 8716 3,5 8257 3,4 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

163239 66,4 164958 66,8 163949 66,7 

Generalităţi. Artă. Sport 54865 22,3 

 

53953 21,8      53984 22,0 

Total 245928 100 247135 100 245620 100 

 

Tabel 4. Structura achiziţiilor de documente pe suporturi fizice după tipuri (2013 – 2015) 

 
Tipuri de documente 2013 

(u. m.) 

% 2014 

(u. m.) 

% 2015 

(u. m.) 

% 

Cărţi 3832 85,5 4301 91,3 2732 83,0 

Publicaţii seriale 194 4,3 181 3,8 188 5,7 

Documente audiovizuale 6 0,1 2 0,1 0 0 

Documente electronice 186 4,2 149 3,2 65 2,0 

Documente grafice 171 3,8 38 0,8 85 2,6 

Alte tipuri de documente 94 2,1 36 0,8 220 6,7 

Total 4483 100,00 4707 100,00 3290 100 
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Tabel 5. Structura achiziţiilor de documente pe suporturi fizice după limbi (2013 – 2015) 

 
Limbi 2013 

(u. m.) 

% 2014 

(u. m.) 

% 2015 

(u. m.) 

% 

Limba de stat 3315 74,0 3618 76,9 2494 75,8 

Limbi ale minorităţilor 

naţionale 

447 9,9 564 12,0 462 14,0 

Limbi străine 721 16,1 525 11,1 334 10,2 

Total 4483 100,00 4707 100,00 3290 100 

 

 
Tabel 6. Structura achiziţiilor de documente pe suporturi fizice după domenii (2013 – 2015) 

 
Domenii 2013 

(u. m.) 

% 2014 

(u. m.) 

% 2015 

(u. m.) 

% 

Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. 

Istorie 

774 17,3 734 15,6 692 21,0 

Matematică. Ştiinţe naturale. 

Ştiinţe aplicate. Geografie 

396 8,8 239 5,1 170 5,2 

Lingvistică. Filologie. Literatură 2692 60,0 3235 68,7 1981 60,2 

Generalităţi. Artă. Sport 621 13,9 

 

499 10,6 447 13,6 

Total 4483 100,00 4707 100,00 3290 100 

 

 
Tabel 7. Structura eliminărilor de documente pe suporturi fizice după tipuri (2013 – 2015) 

 
Tipuri de documente 2013 

(u. m.) 

% 2014 

(u. m.) 

% 2015 

(u. m.) 

% 

Cărţi 2987 52,7 1287 36,8 4560 94,9 

Publicaţii seriale 679 11,9 302 8,6 245 5,1 

Documente audiovizuale 1972 34,8 1530 43,7 0 0 

Documente electronice 0 0 0 0 0 0 

Documente grafice 0 0 0 0 0 0 

Alte tipuri de documente 34 0,6 381 10,9 0 0 

Total 5672 100,00 3500 100,00 4805 100 

 

 
Tabel 8. Structura eliminărilor de documente pe suporturi fizice după limbi (2013 – 2015) 

 
Limbi 2013 

(u. m.) 

% 2014 

(u. m.) 

% 2015 

(u. m.) 

% 

Limba de stat 2215 39,1 1672 47,8 2690 56,0 

Limbi ale minorităţilor 

naţionale 

2379 41,9 1003 28,7 1806 37,6 

Limbi străine 1078 19,0 825 23,5 309 6,4 

Total 5672 100,00 3500 100,00 4805 100 
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Tabel 9. Structura eliminărilor de documente pe suporturi fizice după domenii (2013 – 

2015) 
Domenii 2013 

(u. m.) 

% 2014 

(u. m.) 

% 2015 

(u. m.) 

% 

Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. 

Istorie 

596 10,5 247 7,0 770 16,0 

Matematică. Ştiinţe naturale. 

Ştiinţe aplicate. Geografie 

1016 17,9 326 9,3 629 13,1 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

2501 44,1 1516 43,4 2990 62,2 

Generalităţi. Artă. Sport 1559 

 

27,5 1411 40,3 416 8,7 

Total 5672 100,00 3500 100,00 4805 100 

 

Tabel 10. Resurse electronice în reţea în 2015 

 
Resurse electronice în reţea Baze de date 

(număr) 

Documente digitale 

(număr titluri) 

Publicaţii electronice 

seriale 

(număr titluri) 

Total resurse electronice 2 624 48 

din care create de bibliotecă  2 70 48 

 

Tabel 11. Utilizarea bibliotecii la sediu în 2015 

 
 

Secţiile 

Bibliotecii 

(Activitate cu 

publicul) 

Utilizatori activi Împrumuturi de documente Intrări 

progra

-mat 

realizat % progra

-mat 

realizat % progra-

mat 

realizat % 

total inc. 

până 

la 16 

ani 

total inc. 

până 

la 16 

ani 

total inc. 

până 

la 16 

ani 

Activitate cu 

copii de vârstă 

preşcolară şi de 

7-10 ani 

2100 2126 1989 101,2 71400 81089 79856 113,6 21000 24568 22855 117,0 

Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

3300 3312 2463 100,4 112200 118200 91971 105,3 33000 33614 23927 101,9 

Carte străină 1500 1522 1302 101,5 51000 54872 38749 107,6 15000 15046 10569 100,3 

Mediatecă  1450 1537 1309 106,0 45000 52741 39854 117,2 14500 17622 13622 121,5 

Filiala 1 1500 1756 1371 117,1 51000 68158 57145 133,6 15000 19940 17803 132,9 

Filiala 2 2100 2113 1704 100,6 71400 83315 71442 116,7 21000 30570 27092 145,6 

Depozit central 80 56 0 70,0 5500 3233 0 58,8 2200 673 0 30,6 

Total Bibliotecă  12030 12422 10138 103,3 407500 461608 379017 113,3 121700 142033 115868 116,7 

 

Tabel 12. Utilizarea bibliotecii on-line în 2015 
Servicii Servicii 

(număr) 

 

Vizitatori 

(număr) 

Vizite virtuale 

(număr) 

Postări 

(număr) 

Înregistrări 

bibliografice 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

Website 1 1 6829 9693 11535 15421 - - - - 

Bloguri 1 1 7559 6376 9843 7810 75 43 - - 

Reţele sociale 4 4 - - - - 355 543 - - 

Catalog electronic on-line 1 1 - - - - - - 115843 119825 

Furnizări de documente 

electronice 

0 0 - - - - - - - - 
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Tabel 13. Structura utilizatorilor activi după ocupaţie în 2015 

 
 Preşc.

7-10 

ani 

11-16 

ani 

Carte 

străină 

Media-

tecă 

Filiala 1 Filiala 2 Depozit 

central 

Total 

Preşcolari 288 - 46 101 150 26 - 611 

Cl. I-IV 1536 800 647 687 763 1177 - 5610 

Cl. V-VI 153 775 398 299 236 392 - 2253 

Cl. VII-IX 24 891 211 222 222 189 - 1759 

Adulţi 125 846 220 228 385 329 56 2189 

Inclusiv: 

educatori 4 1 3 4 11 21 - 44 

profesori 13 35 23 14 15 14 - 114 

studenţi 4 134 37 23 54 17 - 269 

elevi cl. X-XII - 529 90 134 148 260 - 1161 

Îndrumători de lectură 104 147 67 53 157 17 56 601 

Total utilizatori activi 2126 3312 1522 1537 1756 2113 56 12422 

Inclusiv utilizatori cu 

deficienţe 

27 1 - 16 14 - - 58 

 

Tabel 14. Structura împrumuturilor după tipuri de documente şi după limbi în 2015 

 
Secţiile Bibliotecii Împru-

muturi 

total 

Inclusiv Inclusiv 

 

Cărţi 

 

Publ. 

seriale 

 

Doc. 

AV 

 

Doc. 

electr. 

 

Doc

. 

gra

f. 

 

Alt

e 

doc. 

 

În lb. 

de stat 

 

În lb. 

minor. 

naţ.  

 

În lb. 

străine 

Activitate cu copii 

de vârstă preşc. şi 

de 7-10 ani 

81089 79800 1289 - - - - 57155 22909 1025 

Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

118200 113284 7916 - - - - 72617 45583 - 

Carte străină 54872 38054 12187 4631 - - - 2236 4971 47665 

14116 52741 7207 - 30275 15259 - - 27119 19071 6551 

Filiala 1 68158 65342 2816 - - - - 42637 24437 1084 

Filiala 2 83315 68131 2225 4699 8260 - - 79971 3115 229 

Depozit central 3233 2949 284 - - - - 2891 328 14 

Total Bibliotecă 461608 374767 23717 39605 23519 - - 284626 120414 56568 

 

 

Tabel 15. Structura împrumuturilor după domenii în 2015 

 
Secţiile Bibliotecii Împrumuturi 

total 

Clasele CZU 

1-3 5-6 0,7 8 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi 

de 7-10 ani 

81089 14116 12033 7266 47674 

Activitate cu publicul 

de 11-16 ani 
118200 15145 10475 15382 77198 

Carte străină 54872 2659 4653 9377 38183 

Mediatecă 52741 6965 2731 22914 20131 

Filiala 1 68158 5467 4795 8249 49647 

Filiala 2 83315 5711 5709 8071 63824 

Depozit central 3233 216 165 343 2509 

Total Bibliotecă 461608 50279 40561 71602 299166 

 



 45 

Tabel 16. Indicatori de performanţă realizaţi* în 2015 
 

 Preşc., 

7-10 

ani  

11-16 

ani  

Carte 

străină 

Media- 

tecă  

Fil. 1  Fil. 2 Total 

Bibliot. 

2015 

Total 

Bibliot. 

2014 

Indice de lectură 38,1 35,7 36,0 34,3 38,8 39,4 37,2 35,8 

Indice de frecvenţă 11,5 10,1 9,9 11,4 11,3 14,5 11,4 11,1 

Indice de dotare cu 

documente /utilizator 

activ 

11,3 12,4 7,2 3,1 18,1 11,6 11,4 19,2 

Indice de dotare cu 

documente intrate în 

stoc /utilizator activ 

0,23 0,23 0,16 0,04 0,15 0,26 0,26 0,4 

Indice de 1-3 7,6 2,8 2,3 18,1 1,9 1,6 2,6 3,1 

circulaţie 5-6 8,9 2,0 3,9 16,1 2,0 5,1 4,9 5,3 

a stocului de  0,7 9,0 4,3 6,9 11,1 5,0 5,0 1,3 1,5 

documente pe 

domenii 
8 2,4 2,8 5,4 9,0 2,0 3,5 1,8 

1,5 

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

lectură 5-6 5,6 3,2 3,0 1,8 2,7 2,7 3,3 4,0 

pe domenii 0,7 3,4 4,6 6,1 14,9 4,7 3,8 5,8 6,5 

 8 22,4 23,3 25.0 13,1 28,2 30,2 24,0 19,9 

Ponderea 

fiecărui 
1-3 17,4 12,8 4,8 13,2 8,0 6,9 10,9 

 

13,5 

tip de  5-6 14,8 8,9 8,4 5,2 7,0 6,9 8,8 11,3 

documente 0,7 9,0 13,0 17,0 43,4 12,1 9,7 15,5 18,5 

consultate 

(pe domenii) 
8 58,8 65,3 69,6 38,2 72,8 76,6 64,8 

56,7 

 

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

 

 

 
Tabel 17. Indicatori de performanţă per zi în 2015  

* 287 zile lucrătoare 

 

Secţiile 

Bibliotecii 

(Activitate cu 

publicul) 

Utilizatori 

activi 

Utilizatori 

activi per zi 

Împrumu-

turi de 

docu- 

mente 

Împru-

muturi 

per zi 

Intrări Intrări 

per zi 

Număr 

de 

locuri 

destina

te 

ulizato

rilor 

 Incl. 

noi 

 Incl. 

noi 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi de 

7-10 ani 

2126 938 7,4 3,3 81089 282,5 24568 85,6 32 

Activitate cu publicul 

de 11-16 ani 
3312 908 11,5 3,2 118200 411,8 33614 117,1 30 

Mediatecă  1537 560 5,4 2,0 52741 183,8 17622 61,4 22 

Carte străină 1522 407 5,3 1,4 54872 191,2 15046 52,4 14 

Filiala 1 1756 486 6,1 1,7 68158 237,5 19940 69,5 20 

Filiala 2 2113 647 7,4 2,3 83315 290,3 30570 106,5 30 

Depozit central 56 6 - - 3233 - 673 - - 

Total Bibliotecă  12422 3952 43,3 13,8 461608 1608,4 142033 494,9 148 
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Tabel 18. 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 Împrumuturi de 

documente 

Intrări 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Activitate cu copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 ani 

4 532,5 531,5 20117,0 20272,3 6140,8 6142,0 

Activitate cu publicul de 11-16 

ani 

6 555,2 552,0 19346,5 19700,0 5504,7 5602,3 

Carte străină 3 506,7 507,3 17025,3 18290,7 5415,0 5015,3 

Mediatecă  5 308,8 307,4 10155,2 10548,2 3169,8 3524,4 

Filiala 1 3 731,0 585,3 25159,3 22719,3 7288,7 6646,7 

Filiala 2 4 526,3 528,3 20795,0 20828,8 7502,8 7642,5 

Total Bibliotecă 25 515,1 496,9 18425,7 18464,3 5693,8 5681,3 

 

 

 

Tabel 19. Evoluţia măsurătorilor principali ai eficacităţii în perioada 2012-2015 

 
 2012 2013 2014 2015 

Utilizatori activi 

Nr. de utilizatori 12660 12377 12877 12422 

% creşterii + 0,1 - 2,2 + 4,0 - 3,3 

Împrumuturi de documente 

Nr. de împrumuturi 443750 454973 460643 461608 

% creşterii - 4,7 + 2,5 + 1,2 + 0,2 

Intrări 

Nr. de intrări 143771 140301 142345 142033 

% creşterii + 1,6 - 2,4 + 1,4 - 0,2 

 

 

 

 

Tabel 20. Dinamica numărului de utilizatori activi după categorii în perioada 2012-2015 

 
 2012 2013 2014 2015 

Copii  

Inclusiv: 
11455 11267 1212 10233 

Preşcolari 1393 977 602 611 

Elevi cl. I-IV 6001 5663 6291 5610 

Elevi cl. V-VI 2145 2893 2413 2253 

Elevi cl. VII-IX 1916 1734 1906 1759 

Adulţi 

Inclusiv: 
1205 1110 1665 2189 

Educatori 20 32 62 44 

Profesori 64 70 208 114 

Studenţi  160 124 171 269 

Elevi cl. X-XII 681 655 813 1161 

Îndrumători de lectură 280 229 411 601 

Total 12660 12377 12877 12422 
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Tabel 21. Dinamica împrumuturilor de documente în perioada 2012-2015 

 
Secţiile 

Activitate cu publicul 

2012 % schim-

bării 

2013 % schim-

bării 

2014 % 

schim-

bării 

2015 % 

schim- 

bării 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi de 7-

10 ani 

79802 -1,4 79535 - 0,3 80468 + 1,1 81089 + 0,8 

Activitate cu publicul de 

11-16 ani 
113904 - 8,8 118561 + 4,0 116079 - 2,0 118200 + 1,8 

Carte străină 48813 + 8,6 51231 + 4,9 51076 - 0,3 54872 + 7,4 

Mediatecă  64032 + 8,2 59437 - 7,1 50776 - 14,5 52741 + 3,9 

Filiala 1 58298 - 23,6 63985 + 9,8 75478 + 17,9 68158 - 9,7 

Filiala 2 75333 - 0,4 78768 + 4,6 83180 + 5,6 83315 + 0,2 

Depozit central 3568 - 3,5 3456 -3,1 3586 +3,7 3233 - 9,8 

Total 443750 - 4,7 454973 + 2,5 460643 + 1,2 461608 + 0,2 

 

 

Tabel 22. Dinamica intrărilor în perioada 2012-2015 

 
Secţiile Activitate cu 

publicul 

2012 % 

creşte-

rii 

2013 % 

creşte-

rii 

2014 % 

creşte- 

rii 

2015 % 

creşterii 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi de 7-

10 ani 

24742 -1,9 24524 -0,9 24563 + 0,2 24568 + 0,2 

Activitate cu publicul de 

11-16 ani 
35299 + 1,4 34319 - 2,7 33028 - 3,7 33614 + 1,8 

Carte străină 22809 + 49,8 16297 - 28,5 16245 - 0,3 15046 - 7,3 

Mediatecă  17982 + 10,3 19861 + 10,4 15849 - 20,2 17622 + 1,0 

Filiala 1 16929 - 33,0 16847 - 0,5 21866 + 29,8 19940 - 8,8 

Filiala 2 24998 + 6,1 27490 + 10,0 30011 + 9,1 30570 + 1,8 

Depozit central 1012 - 5,3 963 - 5,0 783 - 18,7 673 - 14,0 

Total 143771 + 1,6 140301 - 2,4 142345 + 1,5 142033 - 0,2 

 

 

Tabel 23. Instruirea utilizatorilor în 2015 

 
Secţiile Activitate cu 

publicul 

Număr activităţi de instruire  Număr ore de instruire 
(ore astronomice) 

 

Număr de participanţi 

 

total tururi/ 

prezentări 

ale 

bibliotecii 

activităţi 

de cultură 

a 

informaţiei 

total tururi/ 

prezentări 

ale 

bibliotecii 

activităţi 

de cultură 

a 

informaţiei 

total tururi/ 

prezentări 

ale 

bibliotecii 

activităţi 

de cultură 

a 

informaţiei 

Activitate cu copii de 

vârstă preşcolară şi de 

7-10 ani 

55 55 - 28 28 - 3569 3569 - 

Activitate cu publicul 

de 11-16 ani 
78 45 33 50 37 13 3904 3339 565 

Carte străină 16 16 - 7 7 - 1104 1104 - 

Mediatecă  19 10 9 12 5 7 584 309 275 

Filiala 1 53 45 8 40 36 4 1325 1125 200 

Filiala 2 35 9 26 25 6 19 809 185 624 

Total 256 180 76 162 119 43 11295 9631 1664 
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Tabel 24. Activităţi culturale, educaţionale, informaţionale, ştiinţifice în 2015  

 

  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. Expoziţii complexe   3 3 1 1   1 1   5 5 

2. Expoziţii de 

documente 

34 39 56 65 21 33 24 25 42 66 57 54 234 282 

3. Expoziţii virtuale             4 6 

4. Expoziţii de artă            4 0 4 

5. Reviste 

bibliografice 

17 21 31 100 4 2  7 10 20 23 21 85 171 

6. Reviste ale presei   6 6 1 1       7 7 

7. Reviste 

bibliografice a site-

urilor web, a CD-

urilor 

      5 13     5 13 

8. Lansări de carte 5 15 6 11 3 1  4 1 5 3 11 18 47 

9. Discuţii asupra cărţii   3 2 1    10 13 5 6 19 21 

10. Lecturi comentate 5 13 57 53 2 2 14 16 4 10 7 11 89 105 

11. Lecturi publice       7 9     7 9 

12. Călătorii literare         2 4 1 1 3 5 

13. Călătorii virtuale   1 13   9 3 1 1   11 17 

14. Ora poveştilor 19 30  7 3 5 14 38 6 15  7 42 102 

15. Ore de poezie  1  9 2 3 1 8 2 8 4 3 9 32 

16. Ore literar-muzicale    4   5 5 1 4   6 13 

17. Ore cognitive       3 3     3 3 

18. Lecţii de ecologie        1 3 3   3 4 

19. Audiţii, vizionări 10 61 7 13 13 6 45 24 2 4  13 77 121 

20. Matinee literare    15   1 1 4 3 1 1 6 20 

21. Serate literare        1     0 1 

22. Scenete 3 10    2       3 12 

23. Jocuri interactive       2 12     2 12 

24. Medalioane literare, 

muzicale, portrete 

de creaţie, portrete 

în timp 

  4 5 2 2 2 5   1 4 9 16 

25. Serate intelectual-

cognitive 

  1 1         1 1 

26. Şezători literare           1 1 1 1 

27. Convorbiri tematice 

în grup 

10 9 71 121 1 2 24 23 8 14 23 25 137 194 

28. Discuţii    1   3      3 1 

29. Concursuri şi 

victorine 

2 2 5 9 2 4 5 8 2 7 12 9 28 39 

30. Concursuri de 

desene 

    1  1 3 4 5  1 6 9 

31. Întâlniri cu 

personalităţi 

5 9  1 2 3  3 3 5 5 5 15 26 

32. Dezbateri    2 2    1     2 3 

33. Ringuri intelectuale   2 1   2 1     4 2 

34. Talkshow    1         0 1 

35. Mese rotunde    1     3 3   3 4 

36. Colocvii       1 1     1 1 

37. Conferinţe ale 

cititorilor 

  3 2   3 2     6 4 

38. Seminare, training-

uri 

  8 8         8 8 

39. Serie de videoclipuri       1 1     1 1 

40. Prezentarea colecţiei 

de modă 

       1     0 1 

41. Ziua informaţiei     1   1     1 1 
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42. Salonul literar-

artistic „La 

Creangă” 

          11 15 11 15 

43. Cenaclul 

„Conştiinţa 

Naţională” 

          10 11 10 11 

44. Salonul Muzical           10 8 10 8 

45. Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

          11 13 11 13 

46. Ciclul „Codul 

bunelor maniere” 

          9 8 9 8 

47. Ciclul „Cele mai 

frumoase poveşti” 

          6 12 6 12 

48. Ciclul „Cărţi 

jubiliare 2015” 

          15 20 15 20 

49. Clubul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

        10 9   10 9 

50. Clubul de limbă 

engleză „Friendly 

English” 

    22 14       22 14 

51. Clubul de limbă 

franceză „Le 

français joueuse” 

    21 15       21 15 

52. Clubul de limba 

germană 

„Gesprächskrei” 

     6       0 6 

53. English Book Club     16 8       16 8 

54. Clubul „Deceluş” 9 9           9 9 

55. Clubul „Всезнайка” 9 9           9 9 

56. Cinemateca Picilor 9 9           9 9 

57. Clubul  

„MeşteRICH” 

      24 24     24 24 

58. Clubul „Traista cu 

sănătate” 

      7 6     7 6 

59. Clubul „Generaţia 

NEXT” 

        9 9   9 9 

60. Clubul de lectură 

„Час книги” 

        8 9   8 9 

61. Colocviul „Vieru al 

meu” 

            1 1 

62. Salonul 

Internaţional de 

Carte pentru Copii 

şi Tineret 

            1 1 

63. Concursul literar 

republican „La 

izvoarele 

înţelepciunii” 

            1 1 

64. Concursul 

republican 

„Deapănă firul 

poveştii…” 

            1 1 

65. Forumul Copiilor – 

laureaţilor 

Concursului 

„Deapănă firul 

poveştii...” 

            1 1 

66. Concursul „Cititor-

model” 

            1 1 

67. Campania Naţională 

„Copiii Moldovei 

citesc o carte” 

            1 1 

68. Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea 

Pro Lectura”  

       14     24 15 
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69. Concursul de poezie 

dramatizată din 

creaţia lui Grigore 

Vieru „Făguraşi” 

            1 1 

70. Festivalul „Zilele 

Creangă” 
            1 1 

71. Concursul 

declamatorilor „Şi 

sufletul e poezie...” 

            1 1 

72. Concursul 

interpreţilor de 

cântece pe versurile 

lui Grigore Vieru” 

            1 1 

73. Festivalul „Grigore 

Vieru” 
            1 1 

74. Târgul de Carte 

Moldexpo 2015 
            1 1 

75. Acţiuni de 

voluntariat 
     1 1 1     1 2 

 TOTAL  237  454  111  265  218  264  1569 
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Tabel 25. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 CULTURALE, EDUCAŢIONALE, INFORMAŢIONALE, ŞTIINŢIFICE 

 

Termen 

realizare 

Temă Activităţi Realizatori 

IANUARIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Poezia şi cântecul în creaţia 

lui Grigore Vieru 
Audiţii comentate Secţia Mediatecă 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain - părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Sărbătorile de iarnă – prilej 

de reculege şi bucurie 

sufletească 

Naşterea Domnului – 

începutul luminării noastre 

Expoziţii Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Petre Ispirescu – 185 de ani 

de la naştere 
  

 Ispirescu şi farmecul  

basmelor sale 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Ispirescu – împăratul 

basmelor 

Expoziţie 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa” 

Secţia Mediatecă 

 Culegător de basme 

populare româneşti 

Petre Ispirescu „Sarea în 

bucate” 

Expoziţie 

 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr 1 

 Un împărat al basmelor 

 

Petre Ispirescu „Sarea în 

bucate” 

Sarea din poveşti 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Discuţie asupra cărţii 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Filiala nr. 2 
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Naţională” 

 Revista „Dacia Literară” – 

175 de ani de la publicare 
  

 Foaie pentru minte, inimă şi 

literatură 
Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ion Iachim – 65 de ani de la 

naştere 
  

 Ion Iachim „Lecţii, lecţii” Lecturi literare Biblioteca Picilor 

 Ion Iachim – un urmaş al lui 

Ion Creangă 

Ion Iachim „Amintirile 

piţigoiului Zbanţ” 

Expoziţie 

 

Ora poveştilor 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Jakob Grimm – 230 de ani 

de la naştere 

  

 Grimm’s Fairy Tales Expoziţie Secţia Carte străină 

 Fraţii Grimm şi poveştile 

lor nemuritoare 

 

Братья Гримм в жизни и 

мультипликации: Сериал 

„Simsala Grimm” 

Сериал „Simsala Grimm”: 

Храбрый портняжка 

Сказки братьев Гримм 

Expoziţie 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa” 

Vizionare de film în 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

 

 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Valentin Roşca – 90 de ani 

de la naştere 

  

 Valentin Roşca „O sută de 

ochi” (1 - vecinii noştri) 

Oră cognitivă Secţia Mediatecă 

 Nicolae Esinencu – 75 de 

ani de la naştere 

  

 Nicolae Esinencu – blazonul 

conştiinţei de neam 

Revistă bibliografică 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 

 

Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Comemorării lui Mihai 

Eminescu” 

  

 Eminescu – pururi tânăr Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Chipul lui Eminescu în 

viziunea artiştilor plastici 

O prietenie legendară 

Expoziţie 

 

Discuţie 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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(Eminescu – Creangă) 

Şi a fost odată ... Eminescu 

(Primul film documentar 

despre Mihai Eminescu, a. 

1914) 

 

Vizionare de film 

 Mihai Eminescu pour 

l’éternité 

Mihai Eminescu – 

luceafărul literaturii 

române 

Expoziţie 

 

Oră de poezie 

 

Secţia Carte străină 

 Eminescu - legenda 

sufletului românesc 

Imaginea lui Mihai 

Eminescu în artă 

Poezia lui Eminescu în 

viziunea copiilor 

Эминеску: детство гения 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Prezentare de site-uri 

web 

Concurs de desene 

 

Convorbire din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Mai aproape de Eminescu 

Tu mi-ai deschis a ochilor 

lumine 

Expoziţie 

Medalion literar 

Filiala nr. 1 

 De dor de Eminescu 

 

Eminescu-i tot ce-avem mai 

sfânt 

 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Naţională a Culturii   

 Cunoaşte personalităţile 

culturii naţionale 

Concurs online Pagina de Facebook  

„Biblioteca Ion 

Creangă Chişinău” 

 Cultura - modalitate de 

integrare a tinerilor în 

societate 

Masă rotundă 

 

 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 Cultura este arta înălţată la 

un set de credinţe 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Alexandr Griboedov – 220 

de ani de la naştere 

  

 Писатель одной книги 

„Горе от ума” — вершина 

русской драматургии и 

поэзии 

Expoziţie 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Evghenij Nosov - 90 de ani   



 54 

de la naştere 

 Краски родной земли Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Представитель 

„деревенской прозы” 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ion Ciocanu – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Ion Ciocanu – crainic al 

vieţii cuvântului inspirat 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Valentin Vilinciuc – 90 de 

ani de la naştere 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului 

  

 Мечты девочки Анны 

 

Уроки Холокоста 

Excursii virtuale în 

Muzeul Annei Frank 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Din dureroasa lecţie a 

Holocaustului învăţăm 

toleranţa 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Anton Cehov – 155 de ani 

de la naştere 

  

 Тонкий знаток души 

человеческой 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Вздох чистого, истинно 

человеческого сердца 

Medalion aniversar Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 

 Общепризнанный классик 

мировой литературы 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cunoaşte lumea împreună 

cu Biblioteca 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Lansarea Campaniei 

Naţionale „Copiii Moldovei 

citesc o carte – 2015”, 

ediţia a IV-a – cartea „Şi tu 

eşti singur?” de Aurelian 

Silvestru 

Campanie Naţională 

de promovare a 

lecturii 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Eugen Mamot „Bună 

dimineaţa, soare” 

Lansare de carte Filiala nr. 2 

 Valeria Corsac „Paznicul 

nopţii” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 
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Михаил Пляцковский 

„Какая бывает зима” 

 Obiceiuri şi tradiţii de Anul 

Nou 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Природа и ее дары Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Atelierul lui Moş Crăciun” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Aşa a apărut lumea 

Primele fiinţe vii 
Convorbire din Ciclul 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ян Экхольм „Тутта 

Карлссон Первая и 

единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и 

другие” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Анатолий Алексин „Про 

нашу семью” 
Lecturi comentate din 

Ciclul „Про нашу 

семью” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 René Guillot „Crin – 

Blanc” 

Ora poveştilor Secţia Carte străină 

 Wintertime 

Winter sports 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 La nourriture Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 W. D. Howells „Chrismas 

Every Day” 

Mark Twain „A Fable” 

Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 La maison de Mickey Mouse 

 

Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Турмуд Хауген „Ночные 

птицы”  

Lecturi comentate din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Oiţa veselă şi blana 

încâlcită 

Păsărica bate-n geam 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Мир со всех сторон Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Criza lecturii la adolescenţi 

şi audiobook-urile ca soluţie 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Costache Negruzzi 

„Alexandru Lăpuşneanu” - 

175 de ani de la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 
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 Cum arată şi cum se poartă 

un om manierat 

Convorbire din Ciclul  

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Colinde şi cântece despre 

sărbătorile de iarnă 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

FEBRUARIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Grigore Vieru – poetul 

acestui neam 
Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Vieru al meu Colocviu  

pentru copii,  

părinţi şi  

bunici 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Concurs de poezie 

dramatizată din creaţia lui 

Grigore Vieru „Făguraşi” 

Concurs de 

dramatizări 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Om de 

Excepţie şi Mare Poet 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Grigore Vieru - un suflet  

veşnic de copil 

Grigore Vieru – scriitorul  

tuturor vârstelor 

Medalion literar 

 

Recital de poezie 

Secţia Carte străină 

 Poetul deşteptării noastre Expoziţie 

Oră de poezie 

Secţia Mediatecă 

 Poetul epocii noastre 

Poetul fructuos, mereu 

sensibil la freamătul inimii 

şi la zbuciumul timpului 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Poet al cetăţii graiului Medalion aniversar 

Lansarea cărţii 

„Omul Duminicii” 

Filiala nr. 2 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 



 57 

 Les écrivains du mondes des 

enfants  

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Ziua Europeană a Siguranţei 

pe Internet 

  

 Împreună facem Internetul 

mai bun 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 

 Resurse digitale pentru 

viitor 

Colocviu în cadrul 

Campaniei 

„Împreună facem 

Internetul mai bun!” 

Secţia Mediatecă 

 Un Internet mai sigur 

pentru copii! 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Gheorghe Calamanciuc – 70 

de ani de la naştere 

  

 Mă numesc POEZIE Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Gheorghe Calamanciuc 

topindu-şi sufletul şi spiritu-

n cuvinte 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ion Diviza – 60 de ani de la 

naştere 

  

 În lumea muzelor Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Boris Pasternak – 125 de ani 

de la naştere 

  

 Я плачу, я слёз не 

стыжусь и не прячу, хотя 

от стыда за страну свою 

плачу 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Petru Cărare – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Sub „umbrela” poeziei lui 

Petru Cărare 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Descendent din gluma şi 

pătărania populară 

Medalion literar Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Sunt şi vesel, sunt şi trist 

 

Petru Cărare „Am sădit şi 

eu un pom” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 О дне Святого Валентина Convorbire Secţia Mediatecă 
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 Vsevolod Garšin – 160 de 

ani de la naştere 

  

 Большой мастер 

социально-

психологического рассказа 

Всеволод Гаршин 

„Лягушка-

путешественница” 

Expoziţie 

 

 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Titu Maiorescu – 175 de ani 

de la naştere 

  

 Titu Maiorescu – filozof şi 

teoretician al culturii 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Limbii 

Materne 

  

 Din istoria limbilor Expoziţie 

Convorbire 
Filiala nr. 2 

 Давайте отправимся в 

сказку 

(А. А. Милн) 

Medalion literar Secţia Mediatecă 

 Maria Iliuţ – 60 de ani de la 

naştere 

  

 „Din Suceava-n Rădăuţi şi 

mai sus de Cernăuţi” - 

muzică populară 

interpretată de Maria Iliuţ 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Dragostei şi a 

Bunăvoinţei – Dragobete 

  

 Ziua dragostei şi a 

bunăvoinţei – Dragobete 

Что движет солнце и 

светило 

Поговорим о странностях 

любви 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

 

Revistă bibliografică 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Tradiţii şi obiceiuri de 

Dragobete 
Discuţie Filiala nr. 1 

 10 cărţi Must-Read despre 

dragoste  

Conferinţă a 

cititorilor în 

Programul de 

promovare a lecturii 

„10 cărţi Must-Read 

pentru adolescenţi” 

Secţia Mediatecă 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 

 Valentin Vilinciuc – 90 de  

ani de la naştere  

  

 Cântece patriotice, cântece 

pentru copii, romanţe de 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 
Filiala nr. 2 
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Valentin Vilinciuc muzicale” 

 Всеволод Гаршин 

„Лягушка- 

путешественница” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 De ce „Dragobete”? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Пираты – морские разбой- 

ники древности 
Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Jules Verne „O călătorie  

spre centrul pământului” 
Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Cunoaşte lumea împreună 

cu Biblioteca 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 „Păcală şi Tândală” Prezentarea colecţiei 

de carte 
Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Exterior frumos sau 

caracter frumos? 

Dezbateri Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Viaţa preistorică 

Cum a apărut omul 

Lumea fascinantă a  

Animalelor 

Convorbiri din Ciclul 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Bunele maniere fără termen  

de valabilitate 

Bunele maniere în orice  

împrejurare 

Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ян Экхольм „Тутта 

Карлссон Первая и 

единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и 

другие” 

Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся!” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Анатолий Алексин „Про 

нашу семью”, „Поздний 

ребёнок”, „Раздел 

имущества” 

Вадим Фролов „Что к 

чему…”, „Невероятно 

насыщенная жизнь” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Valentine’s Day 

What time is it? 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 
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 Le jardin 

Les sentiments 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 „Two wolves” (Cherroke 

legend) 

Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Lewis Carroll „Alice’s  

Adventures in Wonderland” 

(150 de ani de la publicare) 

Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Valentin Roşca „O sută de 

ochi”(2 - păsări exotice) 

Oră cognitivă Secţia Mediatecă 

 Сказки братьев Гримм 

Турмуд Хауген „Ночные 

птицы” 

Хельга Патаке „Город 

красоты” 

Victorină  

Ora poveştilor, lecturi 

comentate din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Mozart şi curcubeul muzical Oră muzicală din 

Ciclul „Caleidoscop 

muzical” 

Secţia Mediatecă 

 Увлекательный 

английский 

Revistă bibliografică Secţia Mediatecă 

 Totalizarea Concursului de 

creaţie „Vis de iarnă” 

Concurs de lucrări 

handmade, artă 

plastică inspirate din 

filmuleţele şi jocurile 

electronice „Vis de 

iarnă” şi „Clinchet de 

clopoţei” din seria 

„Anotimpurile”, 

colecţia „EduTeca” 

Secţia Mediatecă 

 EDU – Prămăvara 

Oamenii şi Primăvara 

Revistă bibliografică 

a CD-urilor din 

colecţia „EduTeca” 

Secţia Mediatecă 

 Surprize de Dragobete 

Inimioare pentru oameni 

dragi 

Atelier de mărţişor 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Într-un corp sănătos o minte 

sănătoasă 

Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Этот волшебный мир Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Integrarea tinerilor 

seropozitivi în societate 
Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Wilhelm Hauff „Povestea 

lui Muck cel Mic” 
Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

Filiala nr. 2 
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„Cele mai frumoase 

poveşti” 

 Mark Twain „Aventurile lui 

Hucklebery Finn” (The 

Adventures of Huckleberry 

Finn) - 130 de ani de la 

publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Salutul – mod de 

comunicare cu oamenii 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Anul Nou Chinezesc 

 

 

 

 

O carte valorează cât un 

lingou de aur 

Activitate organizată 

în colaborare cu 

Ambasada Chinei în 

Republica Moldova 

 

 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

Secţia Carte străină 

 Un Mărţişor plin de dor Atelier de 

confecţionare a 

mărţişoarelor la 

Clubul „MeşteRICH” 

în colaborare cu Liga 

Tineretului din 

Moldova 

Secţia Mediatecă 

 Pot fetele transforma 

lumea? 

Training în 

colaborare cu Şcoala 

Liderilor 

Changemakers 

Biblioteca Picilor 

26 februarie – 4 

martie 

Festivalul „Zilele 

Creangă”, ediţia a V-a 

Program triplex 

Chişinău – Iaşi – 

Tîrgu-Neamţ 

Toate secţiile 

Bibliotecii 

 „Amintiri din copilărie” Vizionare comentată 

a filmului 

Secţia Mediatecă 

MARTIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 
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American author  

and humorist 

Secţia Carte străină 

 Ziua Mărţişorului   

 Mărţişoare pentru copiii de 

la Spitalul „Emilian 

Coţaga” 

Acţiune de 

voluntariat în 

colaborare cu Liga 

Tineretului din 

Moldova 

Secţia Mediatecă 

 Mărţişorul – simbol, 

tradiţii, legende 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Mărţişorul dăruieşte fericire Expoziţie de 

mărţişoare 

Filiala nr. 1 

 Mărţişor – simbol etern al 

tinereţii 

Cel mai original mărţişor 

O, vino primăvară! 

Expoziţie de 

mărţişoare 

Recital de poezie 

Filiala nr. 2 

 China în imagini Expoziţie de 

fotografii oferită de 

Ambasada Chinei 

Filiala nr. 2 

 Zilele Creangă în Biblioteca 

Naţională pentru Copii ,,Ion 

Creangă” 

Ciclu de activităţi  

 De la Creangă moştenire Expoziţie virtuală www.bncreanga.md

/expozitii.html 

 Să cunoaştem opera lui Ion 

Creangă 

 

Înţeleptul şi hazliul Creangă 

Concurs maraton 

 

Medalion literar-

artistic 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Creangă – minunea noastră  

cu drag nume 

 

„Cireşele mătuşii Mărioara” 

„Moş Chiorpec ciubotarul” 

Ion Creangă „Punguţa cu  

doi bani” 

Ion Creangă „Păcală” 

Ion Creangă „Amintiri din 

copilărie”  

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Vizionare film 

Lecturi literare 

Scenete 

 

 

 

Vizionare film,  

Victorină 

Biblioteca Picilor 

 Miss Smărăndiţa – 2015, ed. 

a XIV-a 

 

Universul fabulos al 

marelui povestitor Ion 

Creangă 

Сказки Иона Крянгэ в 

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Expoziţie 

 

 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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иллюстрациях 

художников Молдовы 

Romanul viu al copilăriei 

noastre 

Revistă bibliografică 

 

 

Convorbire 

 Creangă donne le feu vert a 

l’eternite 

Voyage par le pays des 

contes du Creangă 

Expoziţie 

 

Victorină 

Secţia Carte străină 

 Eternul povestitor Ion 

Creangă 

Ion Creangă pe ecranul 

cinematografic 

Citind opera crengiană 

descoperim scriitorul 

Expoziţie 

 

Ciclu de vizionări 

filme 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Citind din „Amintirile” lui 

Creangă... 
Concurs de video- 

clipuri cu cititorii 

Bibliotecii citind 

expresiv din 

„Amintirile din 

copilărie” de Ion 

Creangă 

Secţiile Activitate 

cu publicul 

 Ion Creangă pe unde 

nemuririi 

Punguţa cu poveşti a 

bunicului din Humuleşti 

Expoziţie 

 

Ora poveştilor 

Filiala nr. 1 

 Coboară eroii lui Creangă 

spre noi, glumeţi şi tot atât 

de vii 

Ghici povestea (Din creaţia 

lui Ion Creangă) 

Creangă ne-a poftit la 

şezătoare 

Pe paginile poveştilor lui 

Ion Creangă 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Victorină 

 

Şezătoare literar-

artistică 

Concurs de desene 

Filiala nr. 2 

 Petr Eršov – 200 de ani de 

la naştere 

  

 За горами, за лесами… Ora poveştilor Secţia Mediatecă 

 Великий сказочник мира 

Петр Ершов „Конек-

горбунок” 

Expoziţie 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Femeii   

 Sărut femeie mâna ta 

Dulcea mea măicuţă 

Expoziţie 

Recital de poezii 

Filiala nr. 2 

 Liviu Damian – 80 de ani de 

la naştere 
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 Liviu Damian, fulger în 

floare 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Sunt poetul vostru uneori, 

Alteori – poetul ploii de pe 

trepte 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ion Krasnopolski – 70 de 

ani de la naştere 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  

 Univers francofon Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 File din literatura franceză 

Une promenade dans 

quelques pays francophones 

Expoziţie 

Călătorie virtuală din 

Ciclul „Peste nouă 

mări şi nouă ţări” 

Secţia Mediatecă 

 La vie sur la Francophonie 

La Francophonie – ma vie 
Expoziţie 

Conferinţă 

Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Teatrului pentru Copii şi 

Tineret 

  

 Teatrul – un mesaj al 

sufletului 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Teatrul – poezia ce se 

desprinde din carte şi 

devine omenească 

Întâlnire cu actorul 

Nicolae Darie 

Filiala nr. 2 

 Johann Sebastian Bach – 

330 de ani de la naştere 
  

 Opera compozitorului 

german Johann Sebastian 

Bach 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Călin Gruia – 100 de ani de 

la naştere 
  

 Călin Gruia „Izvorul 

fermecat” 
Lecturi comentate Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Poeziei   

 Poezia – vorbă năzdrăvană Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Nu există nici o altă artă 

fără poezie 
Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială a Apei   

 Apa – lacrimă a adâncului Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Apă şi energie Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Apa – sursă pentru viaţă Convorbire Filiala nr. 2 

 Valeria Corsac „Apă vie” 

Алла Потапова „Кто  

больше любит маму?”  

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 
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 Mărţişorul şi Primăvara Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Вода на планете Земля Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Şmecherii de oraş” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Petre Popa „Fac ceva” Prezentare de carte 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

 Cunoaşte lumea împreună 

cu biblioteca 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Что читают наши 

сверстники в Европе 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Podoaba naturii –  

Pădurea 

O călătorie în lumea  

plantelor 

Cele mai ciudate flori de pe 

pământ 

Convorbiri, vizionare 

de film din Ciclul 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Bunele maniere acasă Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ян Экхольм „Тутта 

Карлссон Первая и 

единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и 

другие” 

Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Анатолий Алексин „Про 

нашу семью”, „Поздний 

ребёнок”, „Раздел 

имущества” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Стойкий оловянный 

солдатик на посту 210 

лет 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Взгляни на Голгофский 

крест 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Nicolae Dabija „Tema 

pentru acasă” 

Prezentare de carte Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Spring 

Easter 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Le petit déjeuner Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  
Secţia Carte străină 
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„Le français joueuse” 

 Ray Bradbury „The Last 

Night of the World” 

Ruskin Bond „The Eyes 

Have It” 

Dino Buzzati „The 

Colomber” 

Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Valentin Roşca „O sută de 

ochi”(3 - Triluri 

primăvăratice) 

Oră cognitivă Secţia Mediatecă 

 И. Орлов „Прикольные 

игры на краю света” 

Геннадий Киселев 

„Кулисы или… 

Посторонним вход 

разрешен!” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Открой 

новое имя!” 

Secţia Mediatecă 

 Хельга Патаке „Город 

красоты” 

Веселые рассказы Ирины 

Антоновой 

Ora poveştilor, lecturi 

comentate din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Pentru cea mai scumpă 

fiinţă de pe pământ 

Prevestitorii primăverii 

Să ne pregătim de Paşti 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Ambianţa – parte din 

sănătatea noastră 

Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 EDU – Primăvara 

Oamenii şi Primăvară 

Revistă bibliografică 

a CD-urilor 

Secţia Mediatecă 

 Descoperim UE Joc interactiv Secţia Mediatecă 

 Împreună cu Andersen prin 

lumea basmelor 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Мир природы Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Traficul de fiinţe umane Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Marcela Mardare 

„Trandafirul din grădina 

Semiramidei” 

Lansare de carte Filiala nr. 2 

 Oscar Wilde „Prinţul 

fericit” 
Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Arta conversaţiei Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

Filiala nr. 2 
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maniere” 

 Eu sunt actor pe scena 

Vieţii... 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

30.03 – 5.04 Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 Cărţi jubiliare 2015 

Laureaţi ai Diplomei de 

Onoare IBBY în Republica 

Moldova 

Expoziţii virtuale bncreanga.md/expo

zitii.html 

 Every children book is a  

magic 

Expoziţie Secţia Carte străină 

APRILIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru    

 Crescător de perle în cuvinte 

 

Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Ziua Umorului   

 Râsul - muzica vieţii Expoziţie Filiala nr. 1 

 Zâmbiţi, vă rog! Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Cel mai haios şi inteligent 

banc 

„Întâmplări cu Păcală şi 

Tândală” 

Concurs 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 2 

30.03 – 5.04 Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 Cartea – lumina sufletului Expoziţie 

Victorină 

Biblioteca Picilor 

 Copilăria – vremea 

sunetului de clopoţel 

Cărţi glorificate de timp 

(Cărţi jubiliare în anul 2015) 

Expoziţie complexă 

 

Expoziţie  

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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Cartea – taina pe care o 

descoperi citind 

Convorbire 

 Classical children literature Expoziţie Secţia Carte străină 

 La mulţi ani, CARTE! Expoziţia cărţilor 

jubiliare ale anului 

2015 

Secţia Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 Cartea – spirit etern al 

vremurilor 

Cartea – cea mai perfectă 

creaţie a omului 

Cartea-i far în larg de mare, 

Când e timpul furtunos 

Marcela Mardare 

„Trandafirul din grădina 

Semiramidei” 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Convorbire 

 

Lansare de carte 

Filiala nr. 2 

 Hans Christian Andersen – 

210 ani de la naştere 

  

 Poveştile celebrului danez Expoziţie 

Victorină 
Biblioteca Picilor 

 Hans Christian Andersen 

„The Wild Swans” 

Şedinţa Clubului 

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Împreună cu Andersen în 

lumea basmelor 

Hans Christian Andersen 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 2 

 Copiii salută Primăvara! Totalizarea 

Concursului de 

creaţie inspirat din 

CD-urile din colecţia 

EduTeca 

Secţia Mediatecă 

 Ziua Internaţională a 

Păsărilor 

  

 Păsările – „doctorii” 

mediului 

„Legenda berzei” 

Expoziţie, victorină 

 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 International Migratory 

Bird Day 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Păsările - cele mai 

desăvârşite dintre toate 

fiinţele zburătoare 

Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Prietenii noştri înaripaţi 

Pasărea Măiastră 

Expoziţie 

Concurs de desene 
Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Sănătăţii   

 Fii cu ochii pe sănătate  Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Cel mai important lucru în Discuţie Filiala nr. 1 
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viaţă - sănătatea 

 Ziua Internaţională a 

Rromilor 

  

 Toate naţiunile sunt de o 

potrivă 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Aviaţiei şi 

Cosmonauticii 

  

 Zbor printre stele cu 

PitiClick 

Joc interactiv Secţia Mediatecă 

 Космос и связь с другими 

мирами 

Convorbire 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 

  

 Păstrarea monumentelor 

istorice – o datorie sfântă 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ascuţişul sabiei nu a ridicat 

nici un monument 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Planetei Pământ 

  

 Pământul – titan bătrân Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Cum aş dori să fie planeta 

Pământ mâine 
Concurs de desene Filiala nr. 2 

 Ziua Bibliotecarului   

 Bibliotecarul: promotor al 

valorilor general-umane 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Bibliotecarul – permanenţă 

în viaţa cărţilor 

Masă rotundă Filiala nr. 1 

 Biblioteca – Centru al 

Universului Cunoştinţelor 

Bibliotecarul - călăuza 

utilizatorului 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova 

  

 Tricolorul – parte a 

sufletului neamului nostru 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Culorile destinului nostru Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Filiala nr. 2 
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Naţională” 

 Ziua Drapelului Republicii 

Moldova 
Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Dansului 
  

 Dansul – muzica mişcării Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Lumină din lumină 

Иерусалим, город 

возлюбленный 

Expoziţie 

Călătorie virtuală 

 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Paştele – Lumina Învierii 

Cântece Pascale 

Expoziţie 

Oră muzicală din 

Ciclul „Caleidoscop 

muzical” 

Secţia Mediatecă 

 „Ласточка и воробей” 

Leon Magdan „Floarea 

Paştelui”(legendă) 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Paştele – Sărbătoarea 

sărbătorilor 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Христос Воскрес Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Drumul cărţii” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Din viaţa insectelor Convorbire din Ciclul 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Астрид Линдгрен „Мио, 

мой Мио” 
Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся!” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Le Pâques Şedinţa Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Л. Воронкова „Девочка из 

города” 

Lecturi comentate Secţia Mediatecă 

 Сергей Михалков „Что 

такое счастье” 

Мэри Поппинс, до 

свидания 

Петр Ершов „Конек-

горбунок” 

Vizionare comentată 

a filmului 

Secţia Mediatecă 
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 O felicitare pentru fiecare 

 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Lewis Carroll „Alice în 

Ţara Minunilor” 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Книги в вашем доме Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Mihail Sadoveanu 

„Baltagul”  - 85 de ani de 

la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Bunele maniere la masă Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

23-26 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XIX-a 

 Centrul 

Internaţional de 

Expoziţii 

„Moldexpo”, 

Pavilionul nr. 3  

 Eu sunt poetu-acestui neam Expoziţie dedicată 

poetului Grigore 

Vieru 

Secţia Informare 

bibliografică şi 

documentare 

 Forumul Copiilor – laureaţi 

ai Concursului republican 

„Deapănă firul poveştii…” 

Forum Toate secţiile 

Bibliotecii 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Iepuraşul-cititor Şedinţa Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Anselmo Roveda – scriitor 

şi jurnalist italian 

John Green „The Odd at 

Sea” 

Întâlnire cu scriitorul 

 

Şedinţa English Book 

Club 

Secţia Carte străină 

 Provocările iuliene A4 

 

 

 

Tineri scriitori 

Prezentarea 

proiectului de autor al 

scriitorului Iulian 

Filip 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Scriitorii Editurii „Prut 

Internaţional” într-o rundă 

de autografe 

Sesiune de autografe 

cu Vasile Romanciuc, 

Iulian Filip, Ianoş 

Ţurcanu 

Filiala nr. 1 

 Cartea – cetate de lumină Program radiofonic 

interactiv la „Ora 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 
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copiilor” coordonare şi 

cooperare 

 Pictură pe basorelief Atelier de pictură pe 

reproduceri 

arheologice  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Lumina inimii mele Master class şi 

concurs cu pictoriţa 

Olga Coronovschi 

Secţia Mediatecă 

 Citeşti - câştigi Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Biblioteca – spaţiu de 

comunicare şi educaţie 

interculturală 

Sesiune de 

comunicări 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

  Lansări de carte Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

MAI    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Dante Alighieri – 750 de ani 

de la naştere 
  

 Inegalabilul poet al Italiei Expoziţie Filiala nr. 1 

 Petr Ceaikovski – 175 de 

ani de la naştere 
  

 Ceaikovski şi dansul notelor 

de argint 

Oră muzicală din 

Ciclul „Caleidoscop 

muzical” 

Secţia Mediatecă 

 Simfonii, concerte, opere, 

balete de compozitorul rus 

Piotr Ilici Ceaikovski 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Lucian Blaga – 120 de ani   
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de la naştere 

 Poetul sufletului - Lucian 

Blaga 
Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Europei   

 Les jours de l’Europe - les 

jours des l’amitié 
Expoziţie  Secţia Carte străină 

 O uniune de succes 

Simbolurile Europei 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Integrare europeană pentru 

tine 
Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei 

  

 Никогда не забудем 

Дети на войне 

Детство, опаленное 

войной 

Чтобы помнили 

Revistă bibliografică 

Convorbire 

Portret în timp 

Întâlnire cu veterani 

de război 

Secţia Mediatecă 

 Calea Victoriei 

Никто не забыт, ничто 

не забыто 

Expoziţie 

Întâlnire cu veteranii 

de război 

Filiala nr. 1 

 Alphonse Daudet – 175 de 

ani de la naştere 
  

 Alphonse Daudet – la coeur  

des romans 

Expoziţie 

 
Secţia Carte străină 

 Alphonse Daudet „Piciul” Lecturi comentate Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Familiei 
  

 Familia – mica noastră 

Patrie 

Aurelian Silvestru „Părinţii” 

Expoziţie 

 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Familia - comoara copilului 

Arborele vieţii 
Expoziţie 

Serată intelectual-

cognitivă 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Familie sănătoasă - 

societate sănătoasă 

Familia - mediu nonviolent 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Familia mea – Cetatea mea Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a Modei   

 Moda – spectacol al vieţii Prezentarea unei 

colecţii Etno şi Sport 

Secţia Mediatecă 

 Petre Teodorovici – 65 de   
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ani de la naştere 

 Muzică uşoară a 

compozitorului şi 

interpretului Petre 

Teodorovici 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Sportului   

 Sportul - o componentă 

importantă pentru un stil de 

viaţă ordonat 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

  

 Cele mai „gustoase” muzee 

din lume 

Prezentare de site-uri 

web 

Secţia Mediatecă 

 Muzeele – legătură între 

generaţii şi culturile lumii 

Călătorie virtuală Filiala nr. 1 

 Muzeul – arsenalul cel mai 

puternic al unui popor 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ion Diordiev – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Un destin trăit cu umor Expoziţie 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

 Ion Diordiev şi frumoasele 

sale poveşti 

Medalion aniversar Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Diversităţii 

Culturale pentru Dialog şi 

Dezvoltare 

  

 Societatea multiculturală – 

mit sau realitate? 

Dezbatere din Ciclul 

„Adolescentul în 

societatea incluzivă” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 

 Tudor Arghezi – 135 de ani 

de la naştere 

  

 Etalonul de aur al poeziei 

româneşti 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Tudor Arghezi – un clasic al 

viitorului 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Iosif Brodskij – 75 de ani de 

la naştere 

  

 Читая Бродского Serată literară Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 

 Niccolo Paganini – 175 de 

ani de la naştere 
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 Niccolo Paganini – 175 de 

ani de la naştere 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

12 Concursul declamatorilor 

„Şi sufletul e poezie...”, 

dedicat lui Grigore Vieru 

Concurs în cadrul 

Festivalului 

Internaţional de 

Poezie „Grigore 

Vieru” 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

14 Concursul interpreţilor de 

cântece pe versurile lui 

Grigore Vieru 

Concurs în cadrul 

Festivalului 

Internaţional de 

Poezie „Grigore 

Vieru” 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul  

16 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXV-a, 

„Mark Twain” 

Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

20-23 Festivalul Internaţional de 

Poezie „Grigore Vieru”, 

ediţia a VII-a 

Duplex Chişinău-Iaşi Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Братья Гримм „Старый 

дед и внучек” 

Valeria Corsac „Fără drept 

la viaţă” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Familia –punctul meu de  

sprijin 
Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 В кругу семьи рождается 

душа 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Insula misterioasă” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Что мы будем читать  

летом? 

Revista presei Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Читаем веселые истории Lecturi comentate Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 The reviews –a source of  

inspiration 

Revista presei Secţia Carte străină 

 Human body Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Les sports Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  
Secţia Carte străină 
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Les légumes et les fruits „Le français joueuse” 

 W. S. Maugham „A Friend 

in Need” 

„The Story of Sadaki” 

Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 Limba ebraică pentru tine Expoziţie Secţia Carte străină 

 Hans Christian Andersen 

„Felinarul” 

Hans Christian Andersen 

„Soldăţelul de plumb”  

Ora poveştilor Secţia Mediatecă 

 Сказки братьев Гримм Ora poveştilor din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Eminescu necunoscut Revistă bibliografică 

a site-urilor web, a 

CD-urilor 

Secţia Mediatecă 

 Copiii vestesc Primăvara Totalizarea 

Concursului de 

creaţie inspirat din 

CD-urile din colecţia 

„EduTeca” 

Secţia Mediatecă 

 Читаем летом Revistă bibliografică Secţia Mediatecă 

 Vivat copilărie! Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Lacul lebedelor 

 

De Ziua Copiilor 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Şedinţă în Grădina 

Publică „Ştefan cel 

Mare” în cadrul 

serbării „Vreau să 

ştiu, încerc, creez, 

gust, mă joc” 

Secţia Mediatecă 

 Meditează asupra regimului 

propriu de sănătate 

Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Ion Creangă „Soacra cu 

trei nurori” 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 О писателях Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Prevenirea şi eliminarea 

violenţei asupra copiilor 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Fraţii Grimm „Scufiţa 

roşie” 
Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Hans Christian Andersen Discuţie asupra cărţii Filiala nr. 2 



 77 

„Basme povestite pentru 

copii” [Eventyr, for talte for 

born] - 180 de ani de la 

publicare 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

 Comportamentul civilizat în 

viaţa de zi cu zi 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

X-a 

Concurs Toate Secţiile 

activitate cu 

publicul 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Bibliobusul în Grădina 

Publică „Ştefan cel Mare”, 

Chişinău 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

 

În cadrul serbării 

„Vreau să ştiu, 

încerc, creez, gust, 

mă joc” 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

IUNIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru    

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

1 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

  

 Cireşele din vârful pomului 

– copilăria dulce-a omului 

Atelier de lectură şi 

creaţie în colaborare 

cu Editura „Prut” 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Copilăria este carte, şcoală,  

 joc 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Aici trăieşte COPILĂRIA Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 
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ani 

 Vivat copilărie! Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Sur la grande terre des 

enfants 

Expoziţie Secţia Carte străină 

 O Lume Minunată! Expoziţie Filiala nr. 1 

 Copilăria este inima tuturor 

vârstelor 

Drepturile şi 

responsabilităţile copilului 

Expoziţie 

 

Expoziţie de artă 

Filiala nr. 2 

 Mes livres pour l’été Expoziţie Secţia Carte străină 

 Constantin Stere – 150 de 

ani de la naştere 

  

 Un om ales al Basarabiei – 

Constantin Stere 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Protagonist de dramă 

basarabeană 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Anatol Ciocanu – 75 de ani 

de la naştere 

  

 Anotimpurile poeziei lui 

Anatol Ciocanu 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Ziua Mondială a Mediului   

 Natura – mama vieţii Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Stăpânim natura prin a ne 

supune ei 

125 de întrebări şi 

răspunsuri despre natură 

Convorbire 

 

 

Victorină 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Gândeşte – Mănâncă - 

Salvează  

Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională 

împotriva Exploatării prin 

Muncă a Copiilor 

  

 Ce este munca copilului? Convorbire Biblioteca Picilor 

 Este bine să munceşti? Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Combaterea muncii 

copilului prin extinderea 

protecţiei sociale 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Claudia Partole – 60 de ani 

de la naştere 

  

 Născută pentru a fi Cuvânt 

 

Expoziţie 

Întâlnire cu 
Biblioteca Picilor 
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Клаудия Партоле 

„Цветок любви” 

scriitoarea 

Lecturi comentate 

Ora poveştilor 

Secţia Mediatecă 

Biblioteca Picilor 

 Claudia Partole „Sister Bee” Oră de poezie Secţia Carte străină 

 Cuvintele vrăjite din 

poeziile Claudiei Partole 

Oră de poezie 

 

Filiala nr. 1 

 Cea mai aşteptată întâlnire 

a Claudiei Partole cu 

prietenii 

Medalion literar Filiala nr. 2 

 Antoine de Saint-Exupéry –  

115 ani de la naştere 
  

 Un om cu gândire creatoare  

şi deschisă 

Antoine de Saint-Exupery  

„Micul Prinţ” 

Expoziţie 

 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Un om cu gândire creatoare  

şi deschisă 
Expoziţie Filiala nr. 2 

 Campania „Lecturi de  

vacanţă” 
Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Lecturi de vacanţă 

Marile poveşti ale Europei 

В гостях у европейских 

писателей 

Reviste bibliografice Biblioteca Picilor 

 Anca Todirică „Povestea  

melcului rătăcitor” 

Октав Панку-Яшь „Все в  

лесу хорошо” 

„Firul magic” (poveste  

franceză” 

„Stăpâna ploii” (poveste 

germană) 

Отфрид Пройслер  

„Маленький водяной” 

Ora poveştilor 

 

 

 

 

 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Cărţile – aliaţii tăi puternici 

Prietenii noştri - revistele 

Reviste bibliografice Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Poezia lui Eminescu în 

viziunea copiilor 

Fiind băiat, păduri 

cutreeram... 

Concurs de desese 

 

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Эминеску – мир 

подаренный нам 

Oră de poezie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 
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 Europa – o casă comună 

Omul în casă europeană 

Cum este viaţa în „casă 

europeană”: Italia, 

Germania, Franţa, Marea 

Britanie  

Europa – o familie cu multe 

neamuri 

Marile poveşti ale Europei: 

„Prinţesa Rosseta”, „Omul 

pădurii”, „Regele 

piticilor”, „Antonio 

„Ramură de copac”, „Cele 

trei portocale” 

О Европе и европейских 

ценностях 

Символы обьединенной 

Европы 

Convorbiri, vizionare  

de filme, din Ciclul 

„Cunoaşte o Uniunea  

cu ţări prospere şi  

oameni frumoşi” 

 

 

Victorină 

 

Lecturi comentate 

 

 

 

 

 

 

Convorbire 

 

Joc interactiv 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Какого цвета стихи 

Джани Родари? 

Oră de poezie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Copilul care… „nu ştie să 

se joace”(Petre Crăciun 

„Robert cel Cuminte”) 

Crystille Medansky 

„Baobabul care şi-a deschis 

inima” 

D. Sirt „Grădina 

fermecată” 

M. Levi „Pădurea poate 

arăta diferit” 

Spiridon Vangheli „Copii în 

cătuşele Siberiei” 

Lecturi comentate Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Romanian authors 

translated in foreigh 

languages  

Expoziţie Secţia Carte străină 

 Summer vacation 

Summer clothes 

Muzzy interactive games 

Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 En voyage  

La nourriture 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Ion Creangă „La boursette 

avec deux sous” 

Ion Creangă „The bear who 

lost his tale” 

Ora poveştilor Secţia Carte străină 
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 „Pacala et Tandala” 

Aureliu Busuioc „Duffer’s 

new adventures” 

Ore de lectură Secţia Carte străină 

 Gabriel G. Marquez „A 

very old man with enormous 

wings” 

Şedinţele English 

Book Club 

Secţia Carte străină 

 У книжек нет каникул Convorbire Secţia Mediatecă 

 Europa şi valorile europene 

О Европе и европейских 

ценностях 

Символы обьединенной 

Европы  

Convorbiri 

 

 

Joc interactiv 

Secţia Mediatecă 

 Lewis Carroll „Alice în 

Ţara Minunilor” 

Carlo Collodi „Şcoala lui 

Pinocchio” 

Ora poveştilor, 

vizionare comentată a 

filmului din Ciclul 

„Cu povestea prin 

Europa” 

Secţia Mediatecă 

 Сказки братьев Гримм 

Какого цвета стихи 

Джанни Родари 

„Пепи Длинныйчулок” 

Самая сильная девочка в 

мире 

Анне Катарине Вестли 

„Папа, мама, восемь 

детей и грузовик” 

Ora poveştilor, oră de 

poezie, vizionare 

comentată a filmului, 

lecturi publice din 

Ciclul „Лучшие 

писатели Европы - 

детям” 

Secţia Mediatecă 

 Casa mea este verde Oră de ecologie Secţia Mediatecă 

 La revedere şcoală! Bine-ai 

venit, vacanţă!” 
Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Alecu Russo „Cântarea 

României”, poem - 165 de 

ani de la publicare 

Jules Verne „Insula 

misterioasă” [L’ile 

mysterieuse] - 140 de ani de 

la publicare 

Mark Twain „Aventurile lui 

Hucklebery Finn” – 130 de 

ani de la publicare 

Lewis Carroll „Alice în 

Ţara Minunilor” – 150 de 

ani de la publicare 

Hans Christian Andersen 

„Basme povestite pentru 

copii” – 180 de ani de la 

publicare 

Discuţii asupra 

cărţilor din Ciclul 

„Cărţi jubiliare – 

2015” 

Filiala nr. 2 
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Ştefan Augustin Doinaş 

„Mistreţul cu colţi de 

argint” – 70 de ani de la 

publicare 

Astrid Lindgren „Pippi 

Şoseţica” – 70 de ani de la 

publicare 

Ion Creangă „Soacra cu 

trei nurori” – 140 de ani de 

la publicare 

 A sosit vacanţa mare Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Editura „Adenium” şi copiii Prezentarea colecţiei 

de cărţi pentru copii 

de la Editura 

„Adenium” 

Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Cartea ne duce spre China 

 

 

 

Cartea este aur pur 

Eveniment de 

transmitere a donaţiei 

de carte din partea 

Ambasadei Chinei în 

Republica Moldova 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

Secţia Carte străină 

IULIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

4-9 Faza finală a Concursului 

literar ,,La izvoarele 

înţelepciunii”, ed. a XXV-a, 

„Mark Twain” 

Concurs de lectură Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

 Ziua Comemorării lui 

Ştefan cel Mare şi Sfânt 
  

 Ştefan cel Mare – părintele  

unui Neam Întreg 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Ştefan cel Mare – simbol al Expoziţie Secţia Activitate cu 
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independenţei, dreptăţii şi 

înţelepciunii politice 

publicul de 11-16 

ani 

 Sfântul voievod Ştefan cel 

Mare 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Cavalerul Creştinătăţii 

Ştefan cel Mare şi Sfânt - 

apărător al Porţii 

Creştinătăţii 

Expoziţie 

Vizionare de film 

Filiala nr. 1 

 Ştefane, Măria Ta, 

Tu la Putna nu mai sta ... 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Constantin Constantinov – 

100 de ani de la naştere 

  

 Un autograf de la 

Constantin Constantinov 

 

„Dănilă Prepeleac” 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Vizionare de film 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 Leo Bordeianu – 60 de ani 

de la naştere 

  

 Leo Bordeianu între tradiţie 

şi inovaţie 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Leo Bordeianu - exponent al 

intelectualităţii creştine 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a Şahului   

 Şahul este viaţă Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Şahul este piatra de 

încercare a inteligenţei 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova 

  

 Constituţia  - un privilegiu 

al tuturor 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Constituţia dă dreptul la 

fericire 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Principesa Natalia Dadiani – 

150 de ani de la naştere 

  

 Cea care a schimbat soarta 

multor femei 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Emilia Streba „Mama”, 

„Ploaia” 

„Про дятла” 

Ион Горган „Лев и 

стрелчиха” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 „Mama este minunată” Ciclu de vizionări Secţia Mediatecă 
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„Răţuşca cea urâtă” 

„Călătoriile lui Guliver” 

„Muzicanţii din Bremen” 

„Hainele cele noi ale 

împăratului” 

„Pippi Şoseţica” 

comentate de filme la 

„Cinemateca verii” 

 Răţuşca cea urâtă 

Pippi Şoseţica 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Liviu Rebreanu „Ion” - 95 

de ani de la publicare 

Miron Costin „Letopiseţul 

Ţării Moldovei…” - 340 de 

ani de la publicare 

Discuţii asupra 

cărţilor din Ciclul 

„Cărţi jubiliare – 

2015” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” la Tabăra 

„Camping” din Vadul lui 

Vodă 

Întâlnire cu scriitoarea 

Claudia Partole 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

AUGUST    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Ion Ungureanu – 80 de ani 

de la naştere 

  

 Ion Ungureanu – un corifeu 

al culturii naţionale 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Un distins talent al 

neamului 

Convorbire 

Vizionare de film 

Filiala nr. 2 

 Maria Bieşu – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Arii din operele interpretate Audiţie, convorbire Filiala nr. 2 
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de soprana cu o voce 

neobişnuită Maria Bieşu 

Tu, ce din mila sfântului, 

regină eşti a cântecului 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Expoziţie 

 Vitalie Filip – 85 de ani de 

la naştere 

  

 Om în toate şi oricând Expoziţie Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 2 

 Vitalie Filip – domnitor în 

Licuricia 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Iurie Colesnic – 60 de ani de 

la naştere 

  

 Iurie Colesnic, poet şi 

istoric literar român 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Un om al cărţii - Iurie 

Colesnic 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cu Iurie Colesnic dincolo 

de literă 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Tineretului 

  

 Să investim în sănătatea 

tinerilor 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Radij Pogodin – 90 de ani 

de la naştere 

  

 Писатель детей и 

стариков 

О веселых людях Радия 

Погодина 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Vasile Alecsandri – 125 de 

ani de la trecerea în 

eternitate 

  

 Poet al doinelor şi 

lăcrămioarelor 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Biblioteca Picilor 

 Creator al teatrului 

românesc şi al literaturii 

dramatice 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Vasile Alecsandri - 

personalitate marcantă a 

Moldovei 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Alexandr Grin – 135 de ani 

de la naştere 

  

 Мир созданный Грином, не 

уступающий Средиземью 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 
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Толкиена 

 „Pompierii” 

„Eroul curţii” 

„Два жадных  

медвежонка” (венгерская 

сказка) 

„Muzicanţii din Chişinău” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Hai la Zoo 

În hăţişul pădurii 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Am primit o carte nouă Expoziţie Filiala nr. 1 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Campanie de 

promovare a lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Herbert George Wells 

„Maşina timpului” [The 

Time Machine: An 

Invention] - 180 de ani de la 

publicare 

Ştefan Augustin Doinaş 

„Mistreţul cu colţi de 

argint”, baladă - 70 de ani 

de la publicare 

Discuţii asupra 

cărţilor din Ciclul 

„Cărţi jubiliare – 

2015” 

Filiala nr. 2 

 Sărbătoarea Naţională „Ziua 

Independenţei” 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră cea română” 

Ciclu de activităţi  

 Să învăţăm limba română 

Independenţa – o valoare  

care trebuie ocrotită în  

fiecare zi 

Limbă preasfântă, mereu 

neînfrântă 

Expoziţie virtuală 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

www.bncreanga.md 

Biblioteca Picilor 

 Independenţa şi 

Suveranitatea – o voinţă a 

oricărui popor 

Limba mamei – leagănul 

copilăriei 

Limba română este Patria 

mea 

Aşa am fi vorbit 

(Cărţi din anii 30 ai sec. XX 

din RASSM) 

Expoziţie 

 

 

Medalion muzical-

literar 

Expoziţie complexă 

 

Expoziţie 

 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Mi-e limba eternă 

sărbătoare 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Unitate şi sfinţenie: Patria – 

Memoria – Limba 
Expoziţie 

 

Filiala nr. 1 
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Moldova din imaginea mea  

Limba – cartea înţelepciunii 

noastre 

Un şirag de piatră rară ... 

Concurs de desene 

Expoziţie 

Oră literar-muzicală 

 Sărbători dragi sufletului 

 

 

Am o ţară, un neam, o casă 

Limba română – cartea 

înţelepciunii noastre 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Expoziţie 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Vorbesc corect – gândesc 

corect 

Concurs-maraton Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Bibliobusul în Cotova, 

Ochiul Alb, Mîndîc, 

Dominteni, Drochia, 

întâlnire cu scriitoarea 

Claudia Partole 

Bibliobusul la Orhei în 

cadrul FNCL 

Bibliobusul la Tabăra 

„Dacia Marin”, Vadul lui 

Vodă, în cadrul Taberei 

pentru copiii diasporei 

„Dor”, întâlnire cu 

scriitorul Iulian Filip 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

SEPTEMBRIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise Toate secţiile 

Bibliotecii 

 Cunoştinţele – flacăra 

viitorului 
Expoziţie Biblioteca Picilor 

 La cloche sonne de nouveau Expoziţie Secţia Carte străină 

 Молдова – страна, 

которой гаржусь 
Convorbire Secţia Mediatecă 
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 Ziua Cunoştinţelor Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Armatei Naţionale   

 Armata Naţională – garant 

al asigurării stabilităţii 
Convorbire Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

  

 Ziua Internaţională pentru 

Alfabetizare 

Convorbire Biblioteca Picilor 

 Strămoşii mei nu erau 

analfabeţi 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială de Prevenire 

a Suicidului 

  

 Cărţile dătătoare de viaţă 

Suicidul nu este niciodată o 

soluţie 

Expoziţie 

Convorbire 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Agatha Christie – 125 de ani 

de la naştere 
  

 Agatha Christie – un destin 

marcat de sute de mistere 
Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a Păcii   

 Pacea are chip de floare Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Pacea, capodopera raţiunii  Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Pacea – câmpul unde creşte 

şi se coace fericirea 

Expoziţie 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 Poeme despre pace Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

 

 Ziua Limbilor Europene   

 Familia limbilor europene Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Secţia Mediatecă 

 Comunicare fără hotare Expoziţie Filiala nr. 1 

  Convorbire Filiala nr. 2 

 Titus Bogdan Jucov – 65 de 

ani de la naştere 
  

 Mereu în lumea Copilăriei Discuţie Filiala nr. 1 

 Cu Titus Jucov în ţara 

păpuşilor 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a   
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Dreptului de a Şti 

 Este dreptul Tău să Afli şi 

să Ştii   

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Gabriel Poenaru „Bătrânul 

soldat” 

А. Якимовичь 

„Завистливый богач” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 De ce avem nevoie de 

odihnă? 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Зерно и хлеб Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „A sosit toamna!” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Lumea misterioasă  

Subacvatică 
Lecturi comentate, 

convorbire şi 

vizionare de film din 

Ciclul „Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Câteva reguli generale în  

arta de a mânca 
Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Hello, children! Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Bonjur 

À l’école 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Descăperă Portugalia Expoziţie Secţia Carte străină 

 De Ziua Pedagogului Vizionare comentată 

a filmului 

Secţia Mediatecă 

 Клаудия Партоле 

„Цветок любви” 

В гостях у сказки 

Дж. Родари 

„Путешествие Голубой 

стрелы” 

Lecturi comentate, 

ora poveştilor, lecturi 

publice din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Волшебник из Рима 

Сказки про зверей 

Convorbire 

Ora poveştilor 

Secţia Mediatecă 

 Astrid Lindgren „Pippi 

Şoseţica” 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Мир молодого мудреца Şedinţa Clubului de Filiala nr. 1 



 90 

lectură „Час книги” 

 Imunitatea parlamentară ar 

trebui eliminată? 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 E. T. A. Hoffman 

„Spărgătorul de nuci şi 

Regele Şoarecilor” 

Lecturi comentate, 

audiţii din Ciclul 

„Cele mai frumoase 

poveşti” 

Filiala nr. 2 

 Astrid Lindgren „Piciul şi 

Karlsson care trăieşte pe 

acoperiş” [Lilebror och 

Karlsson pa taket] - 60 de 

ani de la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Comportamentul civilizat în 

timpul jocului 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 „Bucurii pentru copii: 

Antologie de proză scurtă 

pentru copii” (Editura 

„Bibliotheca”, Târgovişte) 

Lansare de carte Filiala nr. 2 

 Şi cântecul 

binecuvântează… 

(Invitată – soprana Claudia 

Caia) 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Târgul de Carte Moldexpo 

2015 
  

 Concursul ingenioşilor 

„Odată motanul Cotofei şi 

câinele Lăbuş citea 

despre…” 

Concurs de lectură şi 

creaţie 

Secţia Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

 Biblioteca Hau-Hau şi 

Miau-Miau 
Şedinţa Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 

 Forumul elevilor olimpici. 

Dezbatere de lectură în 

spaţiul de idei ale 

romanului „Trandafirul 

pustiului” de Claudia 

Partole 

Dezbatere Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Iurie Răilean „Etno ABC” 

 

 

„Ora de culcare în junglă”, 

„Ora de culcare la fermă” 

„Lumea din jur. Imagini, 

text, activităţi” 

Lansări de carte Filiala nr. 2 

Secţia Carte străină 

Biblioteca Picilor 

 

Filiala nr. 1 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Bibliobusul la Lozova, 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 
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Străşeni; Teleneşti; Anenii 

Noi; Ursoaia, Căuşeni; 

Cimişlia; Călăraşi; 

Hânceşti în cadrul FNCL 

OCTOMBRIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Ziua Internaţională a 

Muzicii 
  

 Muzica – limba comună a 

omenirii 
Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Despre muzică şi muzicanţi Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Muzicii 
Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Ziua Internaţională a 

Oamenilor în Etate 
  

 Cinsteşte pe cei bătrâni,  

căci vei ajunge şi tu bătrân 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Paul Goma – 80 de ani de la 

naştere 

  

 Paul Goma - un Soljeniţân 

român 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Clopotul memoriei 

basarabene 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Filiala nr. 2 

 Serghei Esenin – 120 de ani 

de la naştere 

  

 Я сердцем никогда не лгу Convorbire din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Поэт Русской души Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Animalelor 

  

 Cuvântul celor care nu 

cuvântă 

„Leul mieluşel” 

Convorbire 

Ghicitori 

Vizionare de film 

Biblioteca Picilor 

 Din lumea celor care nu 

cuvântă 
Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Animale pe cale de Expoziţie Filiala nr. 1 
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dispariţie 

Animale drăgălaşe, isteţe şi 

poznaşe 

Concurs de desene  

 

 Ion Druţă „Balada celor 

cinci motănaşi” 
Expoziţie 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 2 

 Ziua Mondială a 

Pedagogului 
  

 Profesorii – aştrii luminoşi 

ai universului şcolar 

Expoziţie Biblioteca Picilor 

 Îndrumătorii de carte Expoziţie Filiala nr. 1 

 Scumpa mea învăţătoare Concurs de eseuri Filiala nr. 2 

 Olga Ciolacu - 65 de ani de 

la naştere  

  

 Cântecele interpretate de 

Artista Emerită a Republicii 

Moldova Olga Ciolacu 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

Filiala nr. 2 

 Ivan Bunin – 145 de ani de 

la naştere 

  

 Птенец разоренного 

гнезда 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Gianni Rodari – 95 de ani 

de la naştere 

  

 Cel mai important autor 

pentru copii al secolului XX 

din Italia 

Gianni Rodari „Aventurile 

lui Cepelică” 

Expoziţie 

 

 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Gianni Rodari „Aventurile 

lui Cippolino” 

Lecturi comentate Filiala nr. 2 

 Valentina Rusu-Ciobanu  – 

95 de ani de la naştere 

  

 Sublima poezie a pictorului 

Valentina Rusu-Ciobanu 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicil de 11-16 

ani 

 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi  

 Cartea – simbol al 

cunoaşterii 

Обычная школа – 

особенные дети 

Expoziţie complexă 

 

Ring intelectual 

din Ciclul 

„Adolescentul în 

societatea incluzivă” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 
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 Помни, ты гимназист Matineu Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 

 Animaţia – arta mişcării şi 

însufleţirii = Анимация – 

искусство оживлять 

Întâlnire cu 

reprezentanţii 

Companiei „Simpals” 

Secţia Mediatecă 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Suport pentru intelect Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Knowledge is free at the 

library, just bring your 

container 

Vreau să fiu traducător 

Expoziţie 

 

 

Discuţie 

Secţia Carte străină 

 Bibliografia – ghid în 

selectarea surselor 

informaţionale 

Pe paginile enciclopediilor 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 „Felix poneiul” (366 

poveşti minunate) 

Хелена Бехлерова 

„Капустный лист” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Animalele şi lumea lor 

tainică 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Кто они такие братья 

наши меньшие? 

Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Tippi în Africa” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Petre Popa „Vraja 

păsărilor” 
Prezentare de carte 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

 Ce este inteligenţa 

emoţională? 

Conştiinţa de sine 

Seminar din 

Programul de 

autocunoaştere şi 

formare personală 

pentru adolescenţi 

„Paşaport pentru 

viaţă” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Munţii noştri aur poartă 

Un mediu curat, o viaţă  

Sănătoasă 

Convorbiri şi 

vizionare de film din 

Ciclul „Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Câteva reguli privind modul  

de a mânca civilizat 
Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 В. Драгунский „Тайное 

становится явным”, 
Lecturi comentate, Secţia Activitate cu 
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„Заколдованная буква” convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

publicul de 11-16 

ani 

 Alege sănătatea Discuţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 La chambre Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Gesprächskreis 

Wer ist? Wer ist sie? 

Şedinţele Clubului de 

limbă germană 

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 „Aventurile lui Ceapolino” Şedinţa Clubului  

„Cartoon Cinema” 

Secţia Carte străină 

 Сказки про зверей 

Кто написал наши сказки 

Ora poveştilor Secţia Mediatecă 

 Дж. Родари 

„Путешествие Голубой 

стрелы” 

Сказки Дядюшки Римуса 

Пэкалэ и Тындалэ – герои 

молдавских сказок 

Сказка о том как Братец 

Лис перехитрил Братца 

Кролика 

Lecturi publice, 

lecturi comentate, ora 

poveştilor din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Эдуард Веркин „Друг 

апрель” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Открой 

новое имя!” 

Secţia Mediatecă 

 Beethoven şi furtuna de 

sunete 

Oră muzicală din 

Ciclul „Caleidoscop 

muzical” 

Secţia Mediatecă 

 Маршак от А до Я 

=Marşak de la A la Z 

Expoziţie 

Concurs de poezie 

teatralizată 

Secţia Mediatecă 

 Învăţăm tehnica Iris-folding Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Activitatea motorie şi 

sănătatea 

Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Несколько штрихов и 

целый мир 

Întâlnire cu 

ilustratoarea Violeta 

Diordiev 

Filiala nr. 1 

 Книга в вашем доме Şedinţa Clubului de 

lectură „Час книги” 

Filiala nr. 1 

 Familia – mediu Şedinţa Clubului Filiala nr. 1 
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fundamental de protecţie şi 

dezvoltare a copilului 

„Generaţia NEXT” 

 Mihai Vîlcu „Lună cu lună 

anul adună”, „Pâinea de 

albine” 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Lansare de carte 

Filiala nr. 2 

 Poeme cromatice pentru 

oraşul meu iubit 

(Pictoriţa Valentina 

Brâncoveanu” 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

NOIEMBRIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist 

 

Expoziţii permanente 

 

Revistă bibliografică 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Mark Twain şi aventura 

copilăriei 

Revistă bibliografică Biblioteca Picilor 

 Maestru al prozei 

americane 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Mihail Sadoveanu – 135 de 

ani de la naştere 

  

 Mihail Sadoveanu 

„Sticletele” 

Revistă bibliografică 

Lecturi literare 

Biblioteca Picilor 

 Cântăreţ al vieţii fără de 

apus 

М. Садовяну „Чудесная 

дубрава” 

Expoziţie 

 

Lecturi publice din 

Ciclul „Trepte în 

lumea cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Mihail Sadoveanu - artist al 

Cuvântului 

Mihail Sadoveanu 

„Dumbrava minunată” 

Expoziţie 

 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Ceahlăul prozei româneşti 

 

Mihail Sadoveanu 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 
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„Dumbrava minunată” Discuţie asupra cărţii 

 Mihail Garaz – 85 de ani de 

la naştere 

  

 O viaţă de om între oameni 

şi cărţi 

Mihail Garaz „Salba 

veveriţei” 

„Năică şi veveriţa” 

Expoziţie 

 

Ora poveştilor 

 

Vizionare film 

Biblioteca Picilor 

 Un luptător şi-un om de 

omenie 

 

 

Sunt omul ce merge spre 

ziua de mâine 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Robert Louis Stevenson – 

165 de ani de la naştere 

  

 Robert Louis Stevenson şi  

romanul de aventură  
Expoziţie Secţia Carte străină 

 Robert Louis Stevenson – 

reprezentant al 

neoromantismului în 

literatura engleză 

Expoziţie Filiala nr. 2 

23-29 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi  

 Scriitoarea Ada Zaporojan Întâlnire cu scriitorul Biblioteca Picilor 

 Biblioteca – tezaur de 

lumină şi adevăr 

Colecţiile Bibliotecii 

Naţionale pentru Copii „Ion 

Creangă” – verigă de lucru 

între generaţii 

Eroii timpurilor noastre 

Iulian Filip „Portul din 

poartă (Poezii noi şi 

bagatele grafice iuliene)” 

Expoziţie 

 

Caleidoscop 

bibliografic 

 

 

Talk show 

Lansare de carte 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Jeunes Traducteurs 

Discover the best children’s 

magazines in your favorite 

library 

Book that will never die 

Concurs de traduceri 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Secţia Carte străină 

 Biblioteca - spaţiu de 

informare 

Curiozităţi despre cărţi 

Călătorie misterioasă la 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Joc interactiv 

Secţia Mediatecă 
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Bibliotecă 

 Biblioteca – un loc unde mă 

aşteaptă prietenii 

Biblioteca viitorului 

O carte creată pentru 

bibliotecă 

 

Scriitorul Titus Ştirbu 

Expoziţie 

 

Masă rotundă 

Concurs de 

confecţionare a 

cărţilor 

Întâlnire cu scriitorul 

Filiala nr. 1 

 Biblioteca – paradis al 

sufletului 

Cartea – făclia lumii 

Cărţi cu autograf la 

Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” 

Fiecare bibliotecă e un 

arsenal 

Expoziţie 

 

Concurs de eseuri 

Expoziţie 

 

 

Convorbire 

Filiala nr. 2 

 Bibliotecar pentru o oră Acţiune de 

voluntariat 

Secţia Carte străină 

 Ziua Mondială de 

Comemorare a Victimelor 

Accidentelor Rutiere 

  

 Zâmbeşte, semaforul te 

iubeşte 
Expoziţie 

Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Întâlnire cu 

inspectorul IGP 

Chişinău 

Biblioteca Picilor 

 Reguli de circulaţie 

Веселая дорожная азбука 
Vizionare comentată 

Joc interactiv 

Secţia Mediatecă 

 Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă  

  

 Fii tolerant cu intoleranţa  

altora! 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Intoleranţa nu va fi tolerată! Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Studenţilor 
  

 Tinereţea este sufletul şi 

sufletul este tinereţea 
Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Internaţională a 

Drepturilor Copiilor 
  

 Cine are drepturi, are şi 

obligaţii 
Expoziţie 

Convorbire 

Biblioteca Picilor 

 Construim o Europă cu şi 

pentru copiii 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 
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ani 

 Copiii sunt creaţi pentru 

artă! 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Copiii trebuie crescuţi 

pentru ei, nu pentru părinţi 

Convorbire Filiala nr. 2 

 Ştefan Neaga – 115 ani de la 

naştere 

  

 Ştefan Neaga – 115 ani de 

la naştere 

Şedinţa Salonului 

Muzical 
Filiala nr. 2 

 Muzică de cameră, corală, 

vocală, simfonică scrisă de 

compozitorul moldovean 

Ştefan Neaga 

Audiţie, convorbire 

din Ciclul „Audiţii 

muzicale” 

 

 Liviu Rebreanu – 130 de ani 

de la naştere 

  

 Liviu Rebreanu: realism şi 

modernitate 

Expoziţie 

Convorbire 
Secţia Mediatecă 

 Universul literar al lui Liviu 

Rebreanu 

Lecturi comentate Filiala nr. 1 

 Ctitorul romanului 

românesc modern 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 
Filiala nr. 2 

 Constantin Simonov – 100 

de ani de la naştere 

  

 Словно смотришь в 

бинокль перевернутый 

Expoziţie Secţia Mediatecă 

 Я, верно, был упрямей всех 
Concurs al 

declamatorilor 
Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 

 „Легенда о 

рождественской елкё” 

(Рождественские 

истории) 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Опасные забавы Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 Titus Ştirbu „Pomii cu 

cifre” 
Prezentare de carte 

Întâlnire cu scriitorul 

Biblioteca Picilor 

 Autoreglarea sau cum să ne 

dirijăm şi să ne controlăm 

emoţiile 

Motivaţia. Care sunt forţele 

ce stimulează şi 

direcţionează 

comportamentul nostru? 

Seminar din 

Programul de 

autocunoaştere şi 

formare personală 

pentru adolescenţi 

„Paşaport pentru 

viaţă” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 
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Empatia – „antena” 

noastră socială 

Abilităţile de comunicare 

Îmbunătăţirea propriei IE 

 Câte minunăţii mai ascunde  

lumea vie 
Convorbire, vizionare 

de film din Ciclul 

„Descoperim 

împreună universul 

viu” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Discuţia; Tema discuţiei;  

Unde şi despre ce nu se  

poate de vorbit 

Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Анне – Катрине Вестли 

„Папа, мама, восемь 

детей и грузовик” 

В. Драгунский 

„Заколдованная буква” 

Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Костёр, Юный эрудит, 

Детская Энциклопедия, и 

др. 

Revistă bibliografică 

din Ciclul „Читай! 

Узнавай! 

Удивляйся” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Валерий Алексеев 

„Прекрасная 

второгодница” 

Радий Погодин 

„Кирпичные острова” 

Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Э. А. По – отец 

современного детектива 

и фантастики 

Convorbire Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Ищем ответы на 

сложные вопросы 

Revistă bibliografică Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 The colours of autumn Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 Ma famille 

Le vêtements 

Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Die familie 

Essen, Trinken 

Şedinţele Clubului de 

limbă germană 

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 Marcela Mardare „Blăniţa 

lui Aricuş” 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa”  

Secţia Mediatecă 

 Какого цвета сказки 

Человек и три ума 

О хмуром писателе 

Ora poveştilor, lecturi 

comentate, 

convorbire din Ciclul 

„Trepte în lumea 

Secţia Mediatecă 
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Носове 

Умница-разумница  

Сказки Михаила Садовяну 

Радий Погодин и его 

мудрые сказки 

С. Маршак о пожарах и 

пожарных 

С. Маршак о воспитании 

котят 

cărţilor” 

 Au, dinţii mei 

Bunele maniere 

Joc interactiv Secţia Mediatecă 

 Путешествуем с 

„Голубой стрелой” 

Victorină Secţia Mediatecă 

 Toamna de aur 

Pentru Cartea preferată 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Îngrijirea personală şi 

prevenirea bolilor 

Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Astrid Lindgren „Piciul şi 

Karlsson care trăieşte pe 

acoperiş” 

Oră de poveste din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Dependenţa de televizor şi 

de internet, o patimă a lumii 

moderne 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Stendhal „Roşu şi Negru”  - 

185 de ani de la publicare 
Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Codul bunelor maniere în 

societate 
Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 Avem dreptul la Cuvânt... Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” (Bibliobus pentru 

copii) 

Bibliobusul în Molovata 

Nouă, Dubăsari, întâlnire 

cu scriitorul Aurelian 

Silvestru 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

DECEMBRIE    

 2015 – Anul Grigore Vieru   

 Crescător de perle în cuvinte Expoziţii permanente Toate secţiile 

Activitate cu 
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publicul 

 Grigore Vieru – Writer of all 

 ages 

Écrivain pour lecteurs de  

tous âges 

 Secţia Carte străină 

 Mark Twain – 180 de ani de 

la naştere 

Mark Twain – părintele 

literaturii americane 

Mark Twain - a great  

American author  

and humorist  

 

Expoziţii permanente 

 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

Secţia Carte străină 

 Tu, mon livre – mon désire  

ami! 
Expoziţie Secţia Carte străină 

 Ziua Naţională a României   

 La mulţi ani, România! Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ziua Mondială de 

Combatere şi Profilaxie a 

Maladiei HIV/SIDA 

  

 Ţinta ZERO: Zero infectări 

noi cu HIV, Zero 

discriminări, Zero decese 

prin SIDA 

Convorbire Filiala nr. 1 

 Nicolae Labiş – 80 de ani de 

la naştere 

  

 Anotimpurile poeziei lui 

Nicolae Labiş 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Moartea şi nemurirea unui 

poet 

 

Poetul primelor iubiri 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Naţională” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ion Anton – 65 de ani de la 

naştere 

  

 Cavaler al florilor dalbe Expoziţie Biblioteca Picilor 

Filiala nr. 1 

 Ion Anton – fidelul 

îndrăgostit de cuvânt 

Expoziţie Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

  Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Din dragoste pentru cuvânt Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

 

 Ziua Internaţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi 
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 Şi persoanele cu dizabilităţi 

pot muncii! Acordaţi-le o 

şansă! 

Discuţie Filiala nr. 1 

 Ziua Drepturilor Omului   

 Cunoaşte-ţi drepturile, 

cunoaşte-ţi obligaţiile 

Concurs de desene Filiala nr. 1 

 Andrei Tamazlâcaru – 75 de 

ani de la naştere 

  

 Andrei Tamazlâcaru – 75 de 

ani de la naştere 

Împătimitul căutător de 

comori 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Ziua Actorului   

 Artiştii lumii – apostoli ai 

păcii 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Rudyard Kipling – 150 de 

ani de la naştere 

  

 Rudyard Kipling – realist şi 

fabulist 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Rudyard Kipling – scriitor 

pentru copii 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Cu povestea 

prin Europa 

Secţia Mediatecă 

 Ты и я - одной крови Conferinţa cititorilor Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

Secţia Mediatecă 

 Realist şi fabulist Călătorii literare Filiala nr. 1 

 Crăciunul bate la uşă 

Poşta lui Moş Crăciun 

Întreabă, Moş Crăciun 

răspunde 

Expoziţie 

Acţiune de 

voluntariat  

Convorbire 

Secţia Mediatecă 

 Crăciunul în Europa 

Weihnachten 

Atelier de creaţie 

Convorbire 

Secţia Carte străină 

 Пусть светлый праздник 

радость дарит 

Cветлый праздник 

Рождества 

Самая новогодняя сказка 

Călătorie virtuală 

 

 

Convorbire 

Matineu literar 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Vino, vino Moş Crăciun 

Crăciunul pentru fiecare 

suflet 

Expoziţie 

Spectacol de datini şi 

obiceiuri de iarnă 

Filiala nr. 1 
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 E vremea colindelor Expoziţie Filiala nr. 2 

 Conferinţa de totalizare a 

Campaniei Naţionale  

„Copiii Moldovei citesc o 

carte - 2015”, ediţia a IV-a 

Conferinţă Naţională 

a cititorilor  
Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 

 „Speranţe de Crăciun…” 

(Prietenii lui Moş Crăciun) 

Rudyard Kipling „Откуда у 

Носорога шкура” 

Ora poveştilor Biblioteca Picilor 

 Câţi ani are Moş Crăciun? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Biblioteca Picilor 

 Новый Год у ворот Şedinţa Clubului 

„Всезнайка” 

Biblioteca Picilor 

 „Pace pe pământ” Cinemateca Picilor Biblioteca Picilor 

 Ochiul magic Revista presei Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Curiozităţi din lumea vie Convorbire, vizionare 

de film din Ciclul 

„Descoperim împreu-

nă universul viu” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Totalizare. Evaluare Seminar din 

Programul de 

autocunoaştere şi 

formare personală 

pentru adolescenţi 

„Paşaport pentru 

viaţă” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Cultura vorbirii Convorbiri din Ciclul 

„Bunele maniere fac 

prieteni buni” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 В. Драгунский „Ровно 25 

кило” 
Lecturi comentate din 

Ciclul „Читаем и 

рассуждаем вместе” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Радий Погодин 

„Кирпичные острова” 
Lecturi comentate, 

convorbiri din Ciclul 

„Про нашу семью” 

Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Щелкунчик Oră literar-muzicală Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Улыбнись на счастье Matineu literar Secţia Activitate cu 

publicul de 11-16 

ani 

 Lumea miraculoasă a 

poveştilor de iarnă 

Expoziţie Secţia Carte străină 
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 Le roi des glaces Ora poveştilor Secţia Carte străină 

 It’s snowing! Şedinţele Clubului de  

limbă engleză  

„Friendly English” 

Secţia Carte străină 

 La neige Şedinţele Clubului de  

limbă franceză  

„Le français joueuse” 

Secţia Carte străină 

 Wie wird das Wetter? Şedinţa Clubului de 

limbă germană 

„Gesprächskreis” 

Secţia Carte străină 

 С. Маршак о воспитании 

котят 

Д. Дефо „Приключения 

Робинзона Крузо” 

Б. Житков „Как я ловил 

человечков” 

М. Садовяну „Чудесная 

дубрава” 

Concorvire, vizionare 

comentată, lecturi 

comentate, lecturi 

publice din Ciclul 

„Trepte în lumea 

cărţilor” 

Secţia Mediatecă 

 Meşterim decoraţii de 

Crăciun 

Şedinţele Clubului 

„MeşteRICH” 

Secţia Mediatecă 

 Стихи Агнии Барто Concurs al 

declamatorilor 

Secţia Mediatecă 

 Pentru o viaţă sănătoasă 

luaţi decizii sănătoase 

Şedinţa Clubului 

„Traista cu sănătate” 

Secţia Mediatecă 

 Charles Perrault „Piele de 

măgar” 

Ora poveştilor din 

Ciclul „Poveşti cu 

morală pentru copii” 

Filiala nr. 1 

 Discriminarea şi 

respingerea din societate a 

persoanelor cu dizabilitaţi 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Ion Creangă „Soacra cu 

trei nurori” - 140 de ani de 

la publicare 

Discuţie asupra cărţii 

din Ciclul „Cărţi 

jubiliare – 2015” 

Filiala nr. 2 

 Bunele maniere în diferite 

situaţii deosebite 

Convorbire din Ciclul 

„Codul bunelor 

maniere” 

Filiala nr. 2 

 De la cântec la poezie 

(Invitată Radmila Popovici-

Paraschiv şi prietenii ei) 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Pisicile din Cimitirul 

Plăcerilor: O aventură 

fotografică portugheză a 

ambasadorului Valeriu 

Turea 

“Quanto vale a amizade? = 

Expoziţie de 

fotografii 

 

 

Lansare de carte 

 

Filiala nr. 2 
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Cât face să ai un prieten?”. 

Text de Maria Lúcia 

carvalhas. Ilustraţii de 

Raquel Pinheiro. Traduce în 

română de Valeriu Turea 

 Programul Naţional 

„BiblioMobilizarea Pro  

Lectura” 

Bibliobusul în Paşcani, 

Hânceşti, întâlnire cu 

scriitorul Iulian Filip 

Program de 

promovare a 

bibliotecii şi lecturii 

Toate secţiile 

Activitate cu 

publicul 
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Tabel 26. Activitatea editorială a Bibliotecii  

 

nr. 

d/o 

Denumirea lucrării Tipul publ. Termen 

(trim.) 

Volum Lb. publ. Baza 

poligr. 

Secţiile 

responsabile 

 

1 

 

Cartea. Biblioteca. 

Cititorul 

Fascicula nr. 24 

 

buletin metod.  

 

I 

 

1 fasc. 

 

rom.-rus. 

 

tipografie 

 

versiune 

electr. 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

2 Aniversări culturale 2016  anuar 

metodico-

bibliografic 

III 1 volum rom.- rus. tipografie 

 

versiune 

electr. 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară; 

Asistenţă de 

specialitate, 

coord. şi 

cooperare 

3 Ion Anton biobibliografie IV 1 volum rom., rus. 

ş.a. 

tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

4 Teatrul viselor ce se 

împlinesc  

incursiune 

istorico-

bibliografică 

IV 1 volum rom., rus. 

ş.a. 

versiune 

electr. 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

5 La Creangă 

Nr. 29 

almanah literar I 1 fasc. rom. tipografie Redacţie şi 

secretariat –

arhivă 

6 Bibliografia cărţii pentru 

copii, anul 2014 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. xerox 

 

versiune 

electr. 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

7 În ajutor programei de 

studiu (bibliografie 

selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor 

din cl. IV-XII) 

a) fasc. 61 (sem. II, 2014) 

b) fasc. 62 (sem. I, 2015) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

xerox 

 

versiune 

electr. 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

8 Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XIX-a a 

Salonului de Carte pentru 

Copii şi Tineret) 

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

secretariat – 

arhivă 

 

Seria „Scriitorii Moldovei – copiilor” 

9 Nicolae Esinencu – 75 de 

ani de la naştere 

pliantă  I  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară  

10 Gheorghe Calamanciuc – 

70 de ani de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

//-// 

 

11 Liviu Damian – 80 de ani pliantă I  rom. xerox, // - // 
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de la naştere vers. 

electr. 

12 Claudia Partole – 70 de 

ani de la naştere  

pliantă II  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

// - // 

13 Constantin Stere – 150 de 

ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

// - // 

 

Seria „Oamenii Moldovei mele” 

14 Ion Ciocanu – 75 de ani 

de la naştere 

pliantă I  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

//-// 

 

15 Nicolae Matcaş – 75 de 

ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

//-// 

 

16 Nicolae Corlăteanu – 100 

de ani de la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

//-// 

 

17 Isai Cârmu – 75 de ani de 

la naştere 

pliantă II  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

//-// 

 

18 Contantin Constantinov – 

100 de ani de la naştere 

pliantă III  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

//-// 

 

19 Andrei Tamazlâcaru – 75 

de ani de la naştere 

pliantă IV  rom. xerox, 

vers. 

electr. 

//-// 
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Inaugurarea Salonului Internaţional de Carte pentru 

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

 

 
 

Lansarea cărţii-surpriză „Comoara” 

 de Spiridon Vangheli 

 

 
 

Lansarea cărţii „O bătrână de 11 ani” de  

Dumitru Crudu, decernată cu Premiul „Cartea Anului” 

 

 
 

„Copii cu aripi de carte” – atelier de lectură şi 

creativitate cu Editura „Prut Internaţional”  

 
 

Participanţii la Forumul Copiilor – laureaţi ai 

Concursului „Deapănă firul poveştii” 

 

 
 

Oaspeţi de onoare la Salon – Liz Page, director executiv 

IBBY (Elveţia) şi Kestutis Urba, preşedinte al Secţiei 

Naţionale IBBY din Lituania 
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Sesiunea de comunicări „Biblioteca – spaţiu de 

comunicare şi educaţie interculturală” 

 

 
 

Lansarea Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc 

o carte” – „Şi tu eşti singur?” de Aurelian Silvestru 

 

 
 

Conferinţa de totalizare a Campaniei Naţionale  

„Copiii Moldovei citesc o carte” 

 

 
 

Concursul de inteligenţă şi creativitate  

„Miss Smărăndiţa”  

 
 

Lansarea seriei de videoclipuri cu utilizatorii Bibliotecii 

„Citind din „Amintirile” lui Creangă” 

 

 
 

Concursul de poezie dramatizată din creaţia  

lui Grigore Vieru „Făguraşi” 
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Concursul interpreţilor de cântece pe versurile lui 

Grigore Vieru 

 

 
 

Concursul declamatorilor „Şi sufletul e poezie...” 

 
 

Lansarea volumului „Omul Duminicii”, consacrat lui 

Grigore Vieru 

 

 
 

Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”,  

faza republicană 

 

 
 

Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”,  

faza finală la Iaşi 

 

 
 

Finalizarea Concursului de lectură „Cititor-model” 
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Bibliobusul de Ziua Copiilor în Grădina Publică 

„Ştefan cel Mare” 

 

 
 

Atelierul de lectură şi creativitate „Cireşele din vârful 

pomului –copilăria dulce-a omului” 

 

 
 

Bibliobusul şi scriitorul Iulian Filip în Tabăra pentru 

copiii din diasporă „DOR” 

 

 
 

Campania „BiblioMobilizarea Pro Lectura” cu 

scriitoarea Claudia Partole la Tabăra „Camping” din 

Vadul lui Vodă 

 

 
 

Campania „BiblioMobilizarea Pro Lectura” la Leova 

 

 
 

Campania „BiblioMobilizarea Pro Lectura”  

la Drochia 
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Campania Naţională „Copiii Moldovei citesc o carte” 

la Cimişlia 

 

 
 

Bibliobusul şi Campania „Copiii Moldovei citesc o 

carte” la Molovata Nouă, Dubăsari 

 
 

Atelierul „Un mărţişor plin de dor” 

 

 
 

Cu mărţişoare şi cărţi la Spitalul Republican pentru 

Copii „Emilian Coţaga” 

 
 

Premierea laureaţilor Concursului de creaţie „Vis de 

iarnă” la Grădiniţa „Auraş-Păcuraş” 

 

 
 

Sărbătorirea Anului Nou Chinezesc 
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Absolvenţii Programului de autocunoaştere şi formare 

„Paşaport pentru viaţă” 

 

 
 

Training în colaborare cu Şcoala Liderilor 

Changemakers 

 

 
 

Seminarul „Pot fetele schimba lumea?” 

 

 
 

Întâlnire cu reprezentanţii Companiei „Simpals”, 

producătoare de filme cu desene animate 

 
 

Colocviul „Resurse digitale pentru viitor” de Ziua 

Siguranţei pe Internet 

 

 
 

Talk show „Eroii timpurilor noastre” 
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Conferinţa „10 cărţi Must read despre dragoste” 

 

 
 

Dezbaterea „Exterior frumos sau caracter frumos?” 

 

 
 

Despre regulile de circulaţie cu inspectorul  

Iuliana Catan, IGP Chişinău 

 

 
 

Ring-ul intelectual 

 „Обычная школа – особенные дети” 

 
 

Întâlnire cu scriitorul Petre Popa 

 

 
 

Întâlnire cu ilustratoarea de carte Violeta Diordiev 
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Masa rotundă „Biblioteca viitorului” 

 

 
 

Expoziţia de fotografii „Pisicile din Cimitirul Plăcerilor” 

de Valeriu Turea 

 
 

Lansarea cărţii „Portul din poartă” de Iulian Filip 

 

 
 

Medalion aniversar dedicat scriitorului Ion Anton 

 

 
 

Suvenire de Dragobete la Clubul „MeşteRICH” 

 

 
 

Şedinţa English Book Club 
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Concursul „Marşak de la A la Z” 

 

 
 

Conferinţa „Târgul ideilor de succes” 

 

 


