
REGULAMENT 

DE ORGANIZARE A CAMPANIEI NAŢIONALE 

DE PROMOVARE A LECTURII 

„SĂ CITIM ÎMPREUNĂ!” 

 

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, în colaborare 

cu scriitorii, editorii, ilustratorii de carte, bibliotecile publice din republică organizează 

 

Campania Naţională de promovare a lecturii „Să citim împreună!” 

 

Campania se desfăşoară pe întreg teritoriul republicii şi are ca scop atragerea copiilor şi 

adolescenţilor la lectură, promovarea cărţilor valoroase ale autorilor autohtoni, încurajarea 

lecturilor în familie. 

Organizatorii selectează şi propun pentru lectură în cadrul campaniei unul sau mai multe 

titluri de carte, selectate în corespundere cu unele dintre următoarele criterii: 

 atractivitatea, actualitatea temei; 

 originalitatea stilului, conţinutului; 

 valoarea cognitivă, educativă, estetică; 

 conţinut accesibil copiilor şi adolescenţilor; 

 referinţe în presă, premii, menţiuni în cadrul unor saloane de carte, concursuri 

literare ş.a. 

Pentru desfăşurarea cu succes a campaniei, bibliotecile publice îşi vor completa colecţiile 

(prin achiziţie, donaţii) cu un număr suficient de exemplare ale titlurilor propuse pentru lectură. 

Atunci când va fi posibil, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” va repartiza 

bibliotecilor publice raionale (municipale, orăşeneşti) un anumit număr de exemplare oferite ca 

donaţie de către autori sau edituri. 

În dependenţă de numărul exemplarelor disponibile, bibliotecile raionale pot face donaţii 

bibliotecilor publice din raion sau pot oferi, prin sistemul împrumutului interbibliotecar, un 

anumit număr de exemplare pentru a fi citite în bibliotecile din localităţile raionului. 

 

Pentru Campania Naţională de promovare a lecturii „Să citim împreună!”  

în 2018 sunt propuse cărţile: 

 

 Vasile Romanciuc. Lumina glasului lăuntric 

(Chişinău, Editura Prut Internațional, 2016) 

 Aurelian Silvestru. Îngerii dispar în ploaie 

(Chişinău, Editura Prut Internațional, 2017) 

 

Campania se va desfăşura în perioada ianuarie – decembrie 2018 şi va implica copii de la 

12 ani în sus, precum și adulți (părinți, bunici) pentru lectura cărţilor Lumina glasului lăuntric de 

Vasile Romanciuc și Îngerii dispar în ploaie de Aurelian Silvestru. 

Cărţile recomandate au fost editate prin Programul de editare a cărţii naţionale şi au fost 

repartizate în bibliotecile publice din republică prin intermediul oficiului Rezerva naţională de 

publicaţii al Bibliotecii Naţionale. 

Bibliotecile vor organiza promovarea şi lectura cărţilor recomandate, utilizând diverse 

forme de activitate: lecturi individuale sau lecturi publice, lecturi comentate, recitaluri de poezii, 

întâlniri cu autorii, discuţii, dezbateri, conferinţe, acţiuni teatralizate, concursuri de creaţie 

inspirate din lectura cărţilor respective etc. 

În perioada octombrie – noiembrie 2018 bibliotecile publice raionale (municipale, 

orăşeneşti) vor organiza activităţi de totalizare la nivel de raion (municipiu, oraş). Cei mai activi 

cititori vor fi delegaţi la Conferinţa republicană de totalizare, care va avea loc la Biblioteca 

Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, în decembrie 2018. 

 

Informaţii suplimentare la tel. (022) 00 95 35 

(BNC „Ion Creangă”, Secția Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării) 

 


