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Biblioteca Naţională  
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Duminică, 2 aprilie 

 

10.00 

VERNISAREA EXPOZIŢIILOR 

 

Cartea știe tot și nimic nu uită 
Secția Biblioteca Picilor 

 

Cartea – făclia lumii 
Filiala nr. 2 

 

Cărțile copilăriei 
Filiala nr. 1 

 

Ascultă povești, înțelege oameni 
Centrul de Excelență și Formare 

Secția Mediatecă 

 

 

12.00 

Școala lui Tablețel-Istețel: 

Serviciu pentru părinți și copii de 5-6 

ani 
Centrul de Excelență și Formare 

Secția Mediatecă 

Secția Biblioteca Picilor 

 

13.00 

Creăm semne de carte hazlii: 

Ședința Clubului „MeșteRICH” și a 

Atelierului de creație „Ce pot face 

două mâini dibace” 
Secția Biblioteca Picilor 

 

 

 

Luni, 3 aprilie 

 

10.00 

Frații Grimm „Hänsel și Gretel”: 

Ora poveștilor 
Secția Carte străină 

(la Grădinița „Auraș-Păcuraș”) 

 

11.00 

Cartea e viața mea: Ședința 

Salonului literar-artistic „La Creangă” 

Moderator: scriitoarea Claudia 

Partole 
Filiala nr. 2 



Marți, 4 aprilie 

 

 

9.00 

În căutarea aventurilor: Revistă 

bibliografică 
Filiala nr. 1 

 

 

 

Miercuri, 5 aprilie 

 

10.00 

Ascultă povestea mea preferată: 

Lectura poveștilor cu ministrul culturii 

Monica Babuc 
Secția Biblioteca Picilor 

 

11.00 

O felicitare pentru eroul preferat 

din carte: Atelier de desen, 

expoziție de felicitări 
Centrul de Excelență și Formare 

Secția Mediatecă 

 

12.00 

„Povestea lui Hobbit” de John 

Ronald Tolkien – 80 de ani de la 

publicare: Lecturi comentate 
Filiala nr. 2 

 

Joi, 6 aprilie 

 

10.30 

Cum se face o carte: Oră de lectură 
Filiala nr. 2 

 

11.00 

O carte este un dar pe care îl poți 

deschide iar și iar: Întâlnire cu 

scriitorul Petre Popa 
Filiala nr. 1 

 

14.00 

„Licurici septuagenar: Incursiune 

istorico-bibliografică (1945-2015): 

Prezentare de carte 
Filiala nr. 2 

 

Vineri, 7 aprilie 

 

11.00 

Юрий Дружков – настоящий 

классик детской литературы: 

Şedința Clubului „Час книги” 
Filiala nr. 1 

 

14.00 

Tablet-Picii creează povești: 

Crearea poveștilor digitale 
Centrul de Excelență și Formare 

Filiala nr. 1 

„Ce bucurie să ții în mâini o carte nouă! 

Deocamdată nu știi despre ce este ea. Îți 

stăpânești cu greu dorința de a vedea ce 

este pe ultima pagină.Și ce bine miroase 

cartea! Nu ai putea să destrami acest 

miros în părți componente: de cerneală 

tipografică, de clei... Nu, este anume 

mirosul de carte, irepetabil și emoționant. 

Marginile unor file s-au lipit, ca și cum 

cartea încă nu s-a trezit. Ea se va trezi, 

atunci când vei începe să o citești. 

Tu crești, iar lumea din jur devine mai 

complicată. Apar întrebări, la care nici 

chiar un adult nu poate răspunde. Dar 

pentru tine este important să ai cu cine 

împărtăși îndoielile și secretele. Și atunci 

îți vine în ajutor cartea. Mulți dintre noi, 

probabil, s-au gândit: pare a fi scris 

despre mine! Și, deodată, personajul 

preferat începe să-ți semene. El are 

aceleași probleme, pe care le rezolvă cu 

succes. Iar alt personaj nu-ți seamănă 

deloc, dar ai vrea să-l imiți, să fii la fel 

de curajos și ingenios ca el.” 

 Fragment din mesajul scriitorului 

Sergey Makhotin dedicat Zilei Internaționale 

a Cărții pentru Copii 2017 
 

*** 
Secțial Biblioteca Picilor 

Secția Mediatecă 

Secția Carte străină 

Centrul de Excelență și Formare 

(str. Şciusev 65) 

Filiala nr. 1 

(str. Petru Movilă nr. 27) 

Filiala nr. 2 

(str. 31 August 1989, nr. 121) 


