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SCURT ISTORIC ÎN DATE CRONOLOGICE
1944, octombrie – se deschide ca bibliotecă orăşenească pentru copii cu sală de lectură şi sală de împrumut 

la domiciliu. Primul sediu al Bibliotecii era situat pe str. V. Alecsandri nr. 3 (azi str. A. Corobceanu), apoi 
Biblioteca a fost amplasată într-o casă pe str. Lenin nr. 107, azi bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. În 
anii 60 ai secolului trecut casa respectivă a fost demolată, iar ulterior pe locul ei a fost construită clădirea 
Comitetului Central al PC din RSS Moldovenească, în prezent sediul Parlamentului Republicii Moldova.

1944-1945 – Director: Maria Lâsina.
1945-1969 – Director: Liubovi Zbarscaia (Ordinul şefului Secţiei orăşeneşti de învăţământ din 16 februarie 

1945).
1945, octombrie – Conform Hotărârii nr. 1056 din 27 octombrie 1945 a Sovietului Comisarilor Norodnici al 

RSS Moldoveneşti, instituţiei i se atribuie statutul de Bibliotecă Republicană pentru Copii.
1946 – Este constituit Fondul ambulant (Передвижной фонд) pentru împrumut în punctele de servire nesta-

ţionare.
1949, iunie – Este aprobată Hotărârea nr. 684 din 3 iunie 1949 a Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti, 

prin care Bibliotecii i se conferă numele scriitorului rus A. S. Puşkin.
1952 – Structura Bibliotecii include trei subdiviziuni noi: Secţia metodică, Secţia bibliografică, Secţia prelucrare 

şi completare.
1957 – Primele menţiuni despre activitatea Filialei din str. Berzarin 27 (azi Filiala nr. 1 din str. Petru Movilă 27). 

Inițial Filiala acorda servicii elevilor din clasele I-VI.
1961, 30 martie – Comitetul executiv Chişinău al Sovietului orăşenesc al deputaţilor poporului aprobă ho-

tărârea privind amplasarea Bibliotecii în sediul actual de pe str. Şciusev 65. Clădirea este monument 
arhitectural de importanţă locală. A fost construită în 1895, autor al proiectului fiind considerat Leopold 
Şeidevandt, arhitectul principal al Chişinăului în perioada 1862-1883. Edificiul a aparţinut medicului 
Valentin Tverdohlebov, iar în 1944-1961 aici s-a aflat Biblioteca Republicană „N.K. Krupskaia”, azi Bibli-
oteca Naţională a Republicii Moldova. 

 noiembrie – Prin ordinul nr. 569 din 9 noiembrie 1961 al Ministerului Culturii al RSSM este aprobată 
noua structură a Bibliotecii, care prevede reorganizarea activităţii cu publicul prin crearea de secţii spe-
cializate pentru elevii din clasele I-IV, V-VIII şi IX-XI.

1965 – Primele menţiuni despre activitatea secţiei Fondul de bază.  
1966 – Se pun bazele bibliografiei de recomandare prin editarea seriei de bibliografii pentru elevi Pe urmele 

paginilor de manuale / За страницами твоих учебников, urmată de indexul bibliografic adnotat Scrii-
torii Moldovei povestind copiilor / Молдавские писатели – детям (1968), seriile de pliante bibliografice 
Cauza şi faptele pionierilor Uniunii Sovietice / Дела и подвиги пионеров Советского Cоюза (1972), 
Compatrioţii noştri / Наши славные земляки (1973), Oraşele Moldovei / Города Молдавии (1975), 
Scriitorii Moldovei – copiilor (1982- ) ş.a. 

1968 – Începe editarea buletinului informativ semestrial Literatura nouă pentru copii, editată în Moldova / 
Новая литература для детей, изданная в Молдавии (din 1991 apare cu titlul Literatura intrată în 
circuitul lecturii copiilor, editată în Moldova,  din 1997 – Bibliografia literaturii pentru copii, iar din 2008 – 
Bibliografia cărţii pentru copii).

    În acelaşi an începe elaborarea listelor bibliografice de recomandare pentru îndrumătorii de lectură 
Datele remarcabile şi memorabile ale anului 19... (din 1997 se editează în format de anuar metodico-bi-
bliografic Aniversări culturale..., incluzând, pe lângă liste bibliografice, şi note biografice despre perso-
nalitățile și evenimentele aniversare ale anului).

1969-1972 – Director: Lidia Neamţu (Ordinul nr. 112-c din 1 iulie  1969 al Ministerului Culturii al RSSM).
1969, octombrie – Biblioteca sărbătoreşte 25 de ani de la fondare. 
1970 – Este creată Secţia Arte şi instituită funcţia de secretar ştiinţific. Noua structură a Bibliotecii mai include: 

Secţia ştiinţifico-metodică, Secţia bibliogafică, Secţia prelucrare şi completare, Secţia depozit de bază 
(cu Oficiul schimb-rezervă), Secţia pentru preşcolari şi elevi din clasele I-III, Secţia pentru elevi din cla-
sele IV-VIII, Secţia pentru elevi din clasele IX-X.  

 Biblioteca participă la cercetarea unională organizată de Biblioteca de Stat a URSS Achiziţii curen-
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te și utilizarea lor în bibliotecile de masă (Текущие поступления и их использование в массовых 
библиотеках), având ca bază  de cercetare bibliotecile pentru copii din raioanele Orhei, Cimişlia, Ocni-
ţa. Ulterior va fi inclusă şi în alte cercetări unionale, printre care: Îndrumarea diferenţiată a lecturii copiilor 
și tinerilor în dependență de perceperea tipurilor și genurilor de literatură (Дифференцированное 
руководство чтением детей и юношества в зависимости от восприятия ими разных видов и 
жанров литературы) organizată de Institutul de Cultură din Leningrad (1978-1982, baza de cercetare 
– bibliotecile pentru copii din Bender, Râbniţa, Călăraşi), Principiile şi direcţiile principale de coordonare 
a activităţii bibliotecilor pentru copii şi bibliotecilor şcolare în lucrul cu copiii şi adolescenţii (Основные 
принципы и направления взаимодействия детских централизованных и школьных библиотек в 
обслуживании детей и подростков) organizată de Biblioteca de Stat a URSS (1978-1981, baza de 
cercetare – bibliotecile din raionul Donduşeni) ş.a.

1972, aprilie-decembrie – Director: Zinaida Oghirenco.  
1973-1976 – Director: Maria Ilievici.
1974, aprilie – Conform Ordinului nr. 220 din 29 aprilie 1974 al Ministerului Culturii al RSSM, insti-

tuţia este transformată în Biblioteca de Stat pentru Copii a RSS Moldoveneşti „A. S. Puşkin”.  
Este creată Secţia de cercetări ştiinţifice.

1974-1976 – Biblioteca lucrează asupra temei de cercetare Componenţa şi utilizarea fondului de literatură 
ţinutală.

1975-1986 – În scopul perfecţionării cadrelor şi coordonării activităţii bibliotecilor publice şi şcolare, Biblioteca 
organizează anual, sub egida Ministerului Culturii şi Ministerului Învăţământului, întruniri-seminare repu-
blicane pentru directorii adjuncţi şi metodiştii responsabili de activitatea cu copiii. 

1976-1978 – Director: Alexandra Dmitrieva.         
1976, martie – Are loc prima ediţie a Lunarului Trăieşte, carte!, organizat de Bibliotecă în colaborare cu Mi-

nisterul Culturii, Ministerul Învăţământului, Comitetul Central al Comsomolului din Moldova şi Asociaţia 
Republicană a Bibliofililor. Această activitate de amploare, având ca scop promovarea cărţii şi atragerea 
copiilor la lectură, se va desfăşura anual, până în 1990, în bibliotecile publice, bibliotecile pentru copii şi 
bibliotecile şcolare din întreaga republică.       

1977-1980 – Biblioteca, în colaborare cu Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei al RSSM, rea-
lizează studiul ştiinţifico-experimental Colaborarea şcolii şi a bibliotecii în formarea culturii bibliotecar-bi-
bliografice a elevilor din clasele I-VIII / Пути взаимодействия библиотеки и школы в формировании 
библиотечно-библиографической культуры учащихся I-VIII классов. Ca bază experimentală au fost 
selectate şcolile şi  bibliotecile din raionul Orhei şi or. Bălţi. În cadrul studiului a fost elaborat Programul 
instructiv pentru elevii claselor I-VIII, care a fost aprobat la şedinţa Comisiei Interdepartamentale de 
Stat şi recomandat Ministerului Învăţământului pentru a fi implementat în toate şcolile din republică. În 
sprijinul realizării programului au fost editate publicaţiile metodico-bibliografice Cultura lecturii – copiilor 
/ Культура чтения – детям (1978), Activitatea comună a bibliotecii şi şcolii cu privire la formarea culturii 
citirii la elevii din clasele I-VIII / Взаимодействие библиотеки и школы в формировании культуры 
чтения учащихся I-VIII классов (1980), Tinerilor cititori despre cultura lecturii / Юным читателям о 
культуре чтения (1984), precum şi seria de pliante pentru copii Tu şi cartea / Ты и твоя книга (1985).

1978, mai – Claudia Balaban este numită în funcţia de director al Bibliotecii (Ordinul nr. 59-c din 16 mai 1978 
al Ministerului Culturii al RSSM).

1978-1989 – Se organizează anual Conferinţele ştiinţifico-practice zonale cu genericul Probleme actuale ale 
activităţii bibliotecare cu copiii / Актуальные вопросы библиотечного обслуживания детей.

1979 – Este organizat Concursul republican pentru cea mai bună bibliotecă raională/orăşenească pentru copii 
– centru metodic în domeniul activităţii cu copiii.

 Este organizată, în baza Sistemului Centralizat de Biblioteci din raionul Orhei,  Şcoala republicană 
a experienţei avansate Îndrumarea metodică în domeniul activităţii bibliotecare cu copii / Система 
методического руководства библиотечным обслуживанием детского населения.  În anii urmă-
tori vor fi organizate astfel de şcoli pe aspectele: Servicii informaţional-bibliografice pentru copii şi îndru-
mătorii de lectură / Информационно-библиографическое обслуживание детей и руководителей 
детского чтения (Criuleni, 1981), Îndrumarea lecturii copiilor / Руководство чтением детей 
(Chişinău, 1982), Activitatea ţinutală în bibliotecile pentru copii / Краеведческая работа детской 
библиотеки (Ungheni, 1984), Trecerea colecţiilor şi cataloagelor la sistema de clasificare bibliote-
car-bibliografică / Перевод книжных фондов и каталогов на ББК (Donduşeni, 1986), Activitatea bibli-
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otecilor privind orientarea profesională și educația prin muncă a elevilor / Работа детских библиотек 
по профессиональной ориентации и трудовому воспитанию школьников (Cimişlia, 1986), Edu-
caţia estetică a elevilor în bibliotecile pentru copii / Работа детских библиотек по эстетическому 
воспитанию школьников (Bender, 1988; Călăraşi, 1990).

1981-1985 – Biblioteca lucrează asupra temei de cercetare Modelul fondului de carte în biblioteca pentru copii 
/ Модель книжного фонда библиотеки обслуживающей детей (baza de cercetare – bibliotecile pen-
tru copii din raioanele Orhei şi Anenii Noi).

1982-1985 – Biblioteca realizează, în colaborare cu Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei al 
RSSM, cercetarea ştiinţifică Particularitățile servirii bibliotecare a elevilor din clasele și grupele pregă-
titoare / Особенности библиотечного обслуживания учащихся подготовительных классов и групп 
(baza de cercetare – bibliotecile pentru copii din orașul Râbniţa şi raionul Drochia).

1986, 12 octombrie – Are loc ședința de constituire a Cenaclului republican al tinerilor condeieri „Penița fer-
mecată”, organizat în colaborare cu redacția ziarului Tânărul leninist (azi săptămânalul Florile dalbe), la 
care participă scriitorii Titus Știrbu, Gheorghe Blănaru, colaboratorii ziarului Victor Pânzaru și Saul Iţco-
vici. Moderatori: Tatiana Costiuc și Victor Pânzaru. Din 1991 se va numi Cenaclul literar „Florile dalbe”. 
Printre primii cenacliști au fost Steliana Grama, Sergiu Afanasiu, Romana Iorga, Dorina Bohanțov, Igor 
Cobâleanschi ș.a.   

1987 – Secția de servire nestaționară și împrumut interbibliotecar este reorganizată în Filiala nr. 2 a Bibliotecii, 
amplasată în sectorul Frunze (azi Buiucani) al capitalei.    

1989-1993 – Cu scopul de a evalua nivelul cunoștințelor bibliologice ale elevilor și a intensifica activitatea bi-
bliotecilor în acest domeniu, sunt organizate concursurile republicane pentru copii de 10-14 ani Arta de 
a citi (1989-1990), Biblioteca, cartea, cititorul (1992-1993) și Concursul republican pentru bibliotecari și 
profesori Cea mai reușită lecţie bibliologică (1991-1992). Este editată publicația metodico-bibliografică 
Adolescenților despre cultura lecturii (1993). 

1989, decembrie – Este aprobat Planul de acțiuni privind realizarea Programului complex de stat pentru 
asigurarea funcționării limbilor vorbite pe teritoriul RSSM, care prevede introducerea, de la 1 ianuarie 
1990, a limbii de stat în activitatea cu publicul, activitatea administrativă, de secretariat și editorială a 
Bibliotecii, precum și organizarea cursurilor de studiere a limbii de stat cu grafie latină pentru angajații 
Bibliotecii.  

1990, 27 februarie –  Colegiul Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti a adoptat Hotărârea de atribuire 
Bibliotecii a numelui clasicului literaturii române Ion Creangă. Începe constituirea unui fond special de 
publicaţii de/despre Ion Creangă – Colecţia Crengiana, primele cărți fiind primite în dar de la BM „Mihail 
Sadoveanu” din Bucureşti.

noiembrie – Prima deplasare a reprezentanților Bibliotecii în România (la Bacău) pentru a participa la mani-
festările organizate cu prilejul centenarului lui Vasile Alecsandri.

1991-1993 – Se realizează cercetarea Locul literaturii naționale în lectura copiilor. 
1991 – În conformitate cu Hotărârea din decembrie 1990 a Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Ştiinţei 

şi Învăţământului al RSSM, Uniunii Scriitorilor din Moldova, Societăţii Republicane Pedagogice, Socie-
tăţii Republicane a Prietenilor Cărţii „V. Alecsandri”, Fondului Copiilor din Moldova şi Teleradiodifuziunii 
Naţionale, se organizează prima ediţie a Concursului literar republican La izvoarele înţelepciunii, iniţiat 
„cu scopul antrenării copiilor şi adolescenţilor în procesul de lectură, îmbogăţirii lor spirituale şi intelectu-
ale şi familiarizării cu patrimoniul naţional”. Prima ediţie a avut ca temă folclorul, următoarele din cele 24 
de ediţii realizate până în prezent fiind consacrate celor mai reprezentativi autori clasici şi contemporani 
din literatura națională și universală (M. Eminescu, I. Creangă, B.P. Hasdeu, M. Sadoveanu, G. Baco-
via, L. Blaga,  M. Eliade, I. Druţă, Gr. Vieru, N. Stănescu, S. Vangheli, H.Ch. Andersen, J. Verne ş.a.). 
Concursul întruneşte anual mii de participanţi, elevi din Republica Moldova şi România (în 1993-1994 la 
concurs au participat elevi din judeţul Galaţi, în 1995-2008 – elevi din judeţul Iaşi, în 2003-2010 – elevi 
din judeţul Vaslui, iar din 2011 – elevi  din judeţul Neamţ).
Secția de educație estetică este reorganizată în Secția arte și materiale audio-vizuale.
Biblioteca găzduiește două evenimente importante pentru cunoaşterea publicului din Republica Moldo-
va cu valorile literaturii pentru copii româneşti şi universale – expoziţiile ample de carte „Ion Creangă 
– farmecul povestirii” organizată în colaborare cu BM „Mihail Sadoveanu” din București (martie) şi „Lec-
turile copilăriei” organizată în colaborare cu Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi (august).

1992-1995 – Se organizează anual Concursul republican de desene Lecturile copilăriei, în colaborare cu BM 



6

„Mihail Sadoveanu” București (1992), BJ „C. Sturdza” Bacău (1993, 1995), BJ „Gh. Asachi” Iași (1994). 
Premianții concursului din Republica Moldova au beneficiat de excursii la București, Botoșani, la tabăra 
de pictură și sculptură „Poiana cu schit” din Iași.

1992 – Este iniţiat procesul de informatizare a Bibliotecii prin utilizarea programului MARC şi a două compu-
tere în scopul creării catalogului electronic. În adevăratul sens al cuvântului acest proces demarează în 
1996 prin implementarea programului integrat de bibliotecă TINLIB şi Proiectului Automatizarea Biblio-
tecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova.  
martie – Are loc prima ediţie a programului de manifestări culturale Zilele Creangă. Programul respectiv 
se organizează în fiecare an, de obicei în perioada 1-7 martie, și include expoziții și lansări de carte, 
concursuri literare și de desene, conferințe și alte activități, inclusiv Concursul de inteligență și creativi-
tate Miss Smărăndița (din 2002). Din anul 2011 se organizează în duplex Chişinău–Iaşi.
octombrie – Reprezentanţii Bibliotecii participă la prima ediţie a Salonului de Carte Românească de la 
Iaşi. Pe parcursul a 15 ediţii, până în 2007, Biblioteca va fi un partener activ în  organizarea acestui eve-
niment,  intermediind participarea editurilor, scriitorilor pentru copii din Republica Moldova.  Începând 
din 2002, va contribui la organizarea Zilei cărţii pentru copii în cadrul Salonului. 
noiembrie – Se aprobă Statutul și structura Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă” (Ordinul nr. 250 din 
2 noiembrie 1992 al Ministerului Culturii). Conform noii structuri, se comasează serviciul Completare și 
evidență a colecțiilor cu serviciul Catalogare și prelucrare a documentelor, Serviciul științific cu serviciul 
Asistență metodică. Sunt create departamentele Activitate cu publicul, Informațional și biblioteconomic, 
Organizarea colecțiilor, precum și trei structuri profesionale: Consiliul administrativ, Consiliul metodi-
co-științific, Consiliul completarea colecțiilor. 
18 noiembrie – „Cuvânt şi suflet” – sub acest generic se desfășoară festivitatea de inaugurare a Filialei 
de Carte Românească, constituită în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi (director Ni-
colae Busuioc) şi găzduită cu generozitate în incinta Teatrului Republican de Păpuși „Licurici” (director 
Titus Jucov). Evenimentul este consemnat prin diverse activități culturale: expoziția de carte „Dărnicia 
cuvântului”, expoziția de grafică și ilustrație de carte „Copilăria – izvor de minuni” a pictoriței Octavia Ța-
rălungă din București, expoziția de pictură a elevilor și profesorilor școlii nr. 23 din Iași, lansări de carte 
cu participarea scriitorilor de la Iași și București (Dumitru Vacariu, Cleopatra Lorenţiu, Valeriu Râpeanu, 
Marilena Grădinaru ș.a.).
Colecția inițială de 4467 de volume adunate în cadrul colectei publice  „O carte pentru Basarabia”, lan-
sată în toamna anului 1991, a fost completată în anii următori prin contribuția Ministerului Culturii din 
România, Bibliotecii Naționale a României, BM „Mihail Sadoveanu” București, bibliotecilor județene din 
Cluj, Botoşani, Brăila, Bacău, Galaţi, editurilor din Republica Moldova, ajungând în prezent la circa 30 
mii  de exemplare.  

1993 – Apare de sub tipar prima fasciculă a buletinului metodic Cartea. Biblioteca. Cititorul, publicaţie de spe-
cialitate cu apariţie semestrială, din 1997 – anuală, destinată bibliotecarilor şi îndrumătorilor de lectură.  

 februarie-aprilie – Se desfășoară prima ediție a Topului celor mai bune cărți pentru copii ale anului, 
festivitatea de premiere fiind organizată anual în cadrul Săptămânii lecturii și a cărții pentru copii. Printre 
premianții primelor ediții ale topului au fost desemnați autorii Nicolae Dabija, Spiridon Vangheli, Claudia 
Partole, Victor Pânzaru, Iurie Colesnic, Aurel Scobioală, Andrei Țurcanu, Valentina Lungu, Daria Radu, 
Titus Știrbu,  Ștefan Tudor, Ludmila Romanciuc, Ion Ciocanu, Alexei Palii, ilustratorii Emil Childescu, 
Filimon Hămuraru, Aurel Guțu, Lică Sainciuc, Vasile Movileanu, Sergiu Puică, Vitalie Coroban, Igor 
Hmelnițchi ș.a.  

 Este constituit Cenaclul „Conștiința Națională”. Activează în cadrul Filialei de Carte Românească, având 
ca scop popularizarea valorilor naționale, a istoriei, tezaurului cultural și spiritual al neamului. Moderator 
– scriitorul Constantin Dragomir.

1994 – Este inaugurat Cenaclul literar  „La Creangă” moderat de scriitoarea Claudia Partole (din 2006 Salonul 
literar-artistic „La Creangă”). Printre cei care au debutat în cadrul cenaclului s-au remarcat Ionel Martea, 
Augustina Florea, Corina Maxim, Steluța Andrei, Rodica Frimu, Doina Mămăligă, Ana Panovici, Dan 
Nicu, Zina Bivol, Cristian Dvornic-Plăieșu și mulți alți tineri talentați. Din 1996 se editează revista cena-
clului – Almanahul literar La Creangă.
octombrie – Cu prilejul sărbătoririi semicentenarului Bibliotecii, este organizat Simpozionul internațio-
nal Biblioteca şi accesul copiilor la universalitate, cu participarea bibliotecarilor din Republica Moldova, 
Lituania,  România (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Bacău, Ialomiţa, Satu Mare). Programul aniversar include și 
Expoziţia-concurs de Ex-libris Copiii şi Cartea, organizată în colaborare cu Biblioteca Județeană „C. 
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Sturdza” Bacău şi Cercul de Ex-Libris şi Bibliofilie „Vasile Pârvan” din Bacău. La concurs au participat 
14 graficieni din Republica Moldova și România cu peste 60 de lucrări. Juriul condus de Isai Cârmu a 
desemnat învingătorii: Premiul I – Ovidiu Petca (Cluj, România), Premiul II – Valeriu Herța (Hâncești, 
Republica Moldova), Kosa Balint (Tălișoara, România), Premiul III – Vitalie Coroban (Chișinău), Vasile 
Sâtari (Chișinău), Mențiune –  Vasile Movileanu (Chișinău).

1996 – În conformitate cu Ordinul nr. 193 din 16 noiembrie 1995 al Ministerului Culturii, de la 1 ianuarie 1996 
în Bibliotecă se aplică evidența cititorului înscris (unic).
Este creat serviciul Carte străină. Serviciul Artă și materiale audiovizuale este reorganizat în Serviciul 
Mediatecă.
Este înfiinţată Fundaţia Cărţii din Moldova (preşedinte Claudia Balaban) – asociaţie obştească care a 
contribuit substanţial la realizarea unor ample proiecte şi programe de asigurare cu carte a bibliotecilor 
din republică.
Pe lângă bibliotecă îşi începe activitatea Secţia Naţională din Republica Moldova a Consiliului Inter-
naţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), fondată la iniţiativa Claudiei Balaban şi având ca scop 
popularizarea celor mai bune cărţi pentru copii editate în ţară şi în  întreaga lume, promovarea şi recu-
noaşterea în plan internaţional a scriitorilor, ilustratorilor şi editorilor de carte pentru copii din Republica 
Moldova. 
octombrie – Biblioteca organizează, în cadrul Programului de susținere a bibliotecilor al Fundației So-
ros, Seminarul Managementul de bibliotecă: concepții, funcții și implementare, susținut de dr. Ronald F. 
Chapman, profesor la Școala de biblioteconomie și științe ale informării a Universității din Hawaii. 

1997, 10-13 aprilie – Are loc prima ediţie a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii. Ajuns la a XVIII-a 
ediție (2014), Salonul s-a afirmat printre activităţile de anvergură în viaţa culturală a ţării, întrunind anual 
sute de edituri din Republica Moldova, Azerbaidjan, Belarus, China, Franţa, Germania, Italia, România, 
Rusia, SUA, Suedia, Ucraina și alte țări.
iunie – În conformitate cu art. 33 din Legea cu privire la biblioteci, în Bibliotecă sunt introduse un șir de 
servicii cu plată (copii xerox, înregistrarea utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani, împrumut de publicații din 
sălile de lectură pentru perioada când Biblioteca nu funcționează, înregistrări audio și video, comercia-
lizarea publicațiilor elaborate de Bibliotecă ş.a.).
noiembrie – Este inaugurat Salonul muzical condus de muzicologul Svetlana Bivol. În noiembrie 2003, 
după o perioadă de întrerupere, își va relua activitatea sub conducerea compozitorului Eugen Mamot. 
La şedinţa de reinaugurare va fi lansat Imnul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” (versuri de 
Constantin Dragomir, muzică de Eugen Mamot).
decembrie –  Prin Ordinul nr. 256 din 3 decembrie 1997 al Ministerului Culturii și Turismului, titulatura 
Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă” este modificată în Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. 
Este aprobat Statutul și structura Bibliotecii (Ordinul nr. 316 din 29 decembrie 1997).

1998-1999 – Se desfășoară Concursul republican China - țara prietenilor noștri, organizat în colaborare cu 
Redacția emisiuni pentru copii a Companiei „Teleradio-Moldova” și Ambasada Chinei în Republica Mol-
dova. Concursuri similare din ciclul Punți peste mări și țări vor fi organizate ulterior în colaborare cu 
Ambasada Franței (Franța – tezaur de cultură și civilizație, 1999-2000) și Ambasada Americii (SUA – o 
lume nouă, 2009-2010).

1999, 22-23 aprilie – În cadrul Salonului de Carte pentru Copii are loc Simpozionul Lectura ca factor al dezvol-
tării intelectuale a copilului, la care participă bibliotecari, critici şi cercetători literari, profesori universitari 
din Republica Moldova, România şi SUA (Meena Khorana, profesor la Universitatea de Stat Morgan, 
editor al revistei Bookbird). Organizarea simpozioanelor va deveni o tradiţie a Salonului, iar tematica lor 
va aborda aspecte importante din domeniul literaturii, lecturii şi serviciilor de bibliotecă pentru copii: Teh-
nologii şi surse informaţionale moderne pentru copii; Copilul şi cartea în mediul informaţional modern; 
Biblioteca – mediu de comunicare şi socializare a copiilor; Lectura copiilor între necesitate şi pasiune; 
Rolul bibliotecii în dezvoltarea creativităţii copiilor; Modernizarea serviciilor în bibliotecile ce servesc 
copii; Familia ca partener şi beneficiar al bibliotecii; Marketingul serviciilor de bibliotecă pentru copii; 
Servicii inovative de bibliotecă pentru copii şi adolescenţi ş.a.

2000 – Reprezentanții Bibliotecii întreprind o vizită de documentare în Suedia, care va pune începutul unei 
rodnice colaborări cu Institutul Suedez din Stockholm, având ca rezultat realizarea diverselor programe 
pentru copii, scriitori, editori, bibliotecari (Proiectul Cultura pentru copii în Suedia şi Moldova (2000), 
Programul Astrid Lindgren şi drepturile copiilor (2007), Proiectul BIBLIOTECA PICILOR – Dotarea şi 
amenajarea serviciului Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani (2008-2010), Proiectul de editare în 
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română a cărţii Unde este sora mea de autorul suedez Sven Nordqvist (2010), Atelierul pentru bibliote-
cari şi învăţători Cărţile ilustrate pentru copii: utilizare şi creare (2012) ș.a.).

2001, septembrie – Este creată Sala Multimedia (în cadrul Proiectului ELRERO susținut de Fundația So-
ros-Moldova și Programul regional de susținere a bibliotecilor al OSI din Budapesta). 
octombrie – Se desfășoară prima ediție a Zilelor Bibliotecii – program de promovare a serviciilor și 
activităților Bibliotecii, care se organizează în fiecare an, în luna octombrie sau noiembrie.
În serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani este inaugurat Cenaclul „Arta de a deveni Om”, în colaborare 
cu Centrul municipal de educaţie moral-spirituală.
Este lansată emisiunea radiofonică interactivă pentru copii Carte dragă, luminezi ca un soare în amiezi, 
un proiect realizat în colaborare cu Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei Publice „Teleradio-Mol-
dova”. Este difuzată lunar în cadrul emisiunii „Ora copiilor” şi oferă tinerilor ascultători informaţii variate 
din lumea cărţilor şi a bibliotecilor, reportaje de la activităţile organizate în Bibliotecă, discuţii cu perso-
nalităţi  invitate la rubrica Cartea mi-a făurit destinul, precum şi posibilitatea de a participa în direct la 
Concursul bibliofililor.

2002 – Este inaugurat Cenaclul „Dialogul generaţilor” (moderator Claudia Balaban). În cadrul acestui cenaclu 
au fost organizate întâlniri ale copiilor şi adolescenţilor cu personalităţi marcante din diverse domenii (B. 
Melnic, V. Micu, A. Gromov, V. Vasilache, M. Bahnaru, E. Gudumac, L. Scalnîi, M. Cimpoi, E. Doga, C. 
Rusnac, A. Dănilă, S. Ciuhrii, N. Darie, Gh. Ghidirim, A. Silvestru ş.a.).

2004, aprilie – Este lansat, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ, Proiectul Centrul 
Internaţional de Informare Bibliografică „Ion Creangă”, în cadrul căruia este constituită o amplă bază de 
date referitoare la editarea şi receptarea operei crengiene în România, Republica Moldova şi alte ţări.
noiembrie – În cadrul Zilelor Bibliotecii prilejuite de aniversarea a 60-a de la fondarea instituţiei sunt 
organizate un şir de activităţi cultural-educaţionale şi informaţionale, printre care masa rotundă Servicii 
de bibliotecă pentru copii: tradiţie şi modernitate, conferinţa Ion Creangă: portret în timp, susţinută de 
conf. univ. dr. Constantin Parascan din Iaşi, show-ul teatralizat Aventurile copiilor în Lumea Cărţilor, 
medalionul aniversar Biblioteca – catedrală a spiritualităţii. 

2005, ianuarie – După o întrerupere de mai mulți ani, în serviciul Activitate cu preșcolari și copii de 7-10 ani își 
reîncepe activitatea Clubul „Deceluș”.

2006, mai – Are loc prima ediție a Concursului Cititor-model, la care participă cei mai activi utilizatori ai Biblio-
tecii. Concursul se desfășoară anual cu sprijinul financiar al Fondului Copiilor din Moldova.

 Este lansată pagina web a Bibliotecii www.bncreanga.md 
2007, februarie – Este lansat Proiectul Național Spre cultură şi civilizaţie prin lectură. În perioada 2007-2011, 

în cadrul acestui proiect au fost oferite donaţii de carte bibliotecilor din republică, au fost organizate 
Saloane de Carte pentru Copii şi Tineret la Criuleni, Bălţi, Drochia, Hânceşti, Leova, Cahul, sesiuni de 
autografe şi prezentări de carte, întâlniri cu cititorii la baştina scriitorilor.
aprilie – în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii, ediţia a XI-a, are loc Forumul copiilor 
– laureaţi ai Concursului republican de eseuri Ce carte aş scrie eu. Ediţiile următoare ale Forumului vor 
întruni laureaţi ai concursurilor republicane ce vor fi organizate tradiţional în colaborare cu Fondul Copiilor 
din Moldova, Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei publice „Teleradio-Moldova”, Baştina-Radog 
SRL, revista „a”MIC” şi  săptămânalul Florile dalbe: Ofrandă pentru biblioteca mea (2008), Cărţi manus-
crise (2009), Descoperă povestea prin teatru (2010), Părinţii, bunicii şi eu, prieteni ai cărţii suntem (2011), 
Călătorie imaginară în lumea cărţilor (2012), Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon 
Vangheli (2013), Pagini din istoria familiei mele (2014). 
noiembrie – La Filiala nr. 1 este inaugurat Clubul pentru adolescenți „Generația NEXT”.

2008-2010 – Este implementat Proiectul BIBLIOTECA PICILOR – Dotarea și amenajarea serviciului Activitate 
cu preșcolari și copii de 7-10 ani, în colaborare cu Institutul Suedez din Stockholm. Conceptul şi de-
sign-ul au fost elaborate de artistul plastic Tor Svae din Suedia. La ceremonia de deschidere (10 martie 
2010) participă reprezentanţii Institutului Suedez (Åsa Lundmark, Sylvia Augustinsson, Klara Svae, In-
grid Källström Nilsson) şi scriitorul din Suedia Ulf Nilsson.

2008 – Biblioteca participă la realizarea Proiectului transfrontalier Caravana veselă – teatru de joacă fără fron-
tiere, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

 Demarează proiectul de reconstrucţie a sediului central al Bibliotecii cu scopul de a extinde spaţiile des-
tinate publicului prin mansardarea edificiului. 

2009-2010 – Se desfăşoară Concursul de lectură Enter pe Carte!, în colaborare cu revista „a”MIC”.
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2010 – Este lansat Proiectul Speranţa vine prin cuvânt şi joc, în colaborare cu Secţia pediatrie a Institutului 
Oncologic. În cadrul acestui proiect au loc întâlniri cu scriitorii, lecturi publice, concursuri şi alte activităţi 
pentru copii.

2011 – Este lansat Proiectul Şi eu fac parte din comunitate, în colaborare cu Centrul municipal de plasament 
temporar pentru minori.
noiembrie – Reprezentanţii Bibliotecii întreprind o vizită de documentare în China în cadrul Programu-
lui de promovare a manualelor şi materialelor didactice pentru studierea limbii chineze. Participarea în 
acest program va contribui la amplificarea relaţiilor de colaborare a Bibliotecii cu Ambasada Chinei şi 
Institutul Confucius, având ca rezultat completarea colecţiei cu cărţi şi alte documente în limba chineză 
şi inaugurarea Clubului amatorilor de limbă, cultură şi artă chineză „Yin şi Yang” în serviciul Carte străină 
(2012).                                                                                         

2012 – Este lansată Campania Națională Copiii Moldovei citesc o carte. Campania se organizează în biblio-
tecile publice din republică și are ca scop atragerea copiilor la lectură, promovarea cărților valoroase 
pentru copii și adolescenți ale autorilor autohtoni. În cadrul primelor trei ediții au fost promovate cărțile 
Fărâme de suflet de Aurelian Silvestru (2012), Nu vă îndrăgostiți primăvara! de Nicolae Dabija (2013), 
Și eu sunt Guguță, Copii în cătușele Siberiei de Spiridon Vangheli (2014).
octombrie – Biblioteca devine partener în organizarea Festivalului Internaţional de Poezie Grigore Vie-
ru (începând cu ediţia a IV-a, 2012).

2013-2014 – Este implementat Proiectul Instituirea Bibliobuzului pentru Copii în Republica Moldova, cu supor-
tul financiar al Ambasadei Japoniei în Republica Moldova prin Programul Kusanone. În baza grantului 
obţinut în 2013, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” procură un microbuz utilat ca  bibliotecă 
mobilă dotată cu documente în diferite formate (cărţi tradiţionale şi cărţi electronice, CD, DVD), lapto-
puri, proiector digital şi ecran de proiecţie, conexiune Internet, mobilier. Bibliobuzul pentru Copii este 
inaugurat la 13 iunie 2014, iar la 3 iulie 2014 are loc ceremonia oficială de transmitere a Bibliobuzului 
de la finanţator la beneficiar, la care participă Excelența Sa Toichi Sakata, Ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova. Tot atunci este lansată Campania Naţională BiblioMo-
bilizarea Pro-Lectură, în cadrul căreia vor fi organizate deplasări în diferite localităţi ale republicii cu 
activităţi, programe culturale şi educaţionale pentru copii.

2014 – Începând cu 1 ianuarie, se implementează noul sistem integrat de informatizare a Bibliotecii eBibliophil.
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FELICITĂRI, APRECIERI, IMPRESII

MESAJ DE FELICITARE
din partea Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” marchează 70 de ani de existen-
ță și implicare activă în viața culturală a țării. Această aniversare este un bun prilej de 
a adresa colectivului instituţiei mesajul nostru de felicitare şi apreciere pentru profesi-
onalismul și dăruirea cu care își realizează misiunea de promovare a valorilor cultu-
rale naționale și universale, de formare intelectuală și spirituală a tinerelor generații. 

Apărută acum șapte decenii din stringenta nevoie de culturalizare și educație 
prin carte a societății, Biblioteca a avut un parcurs în continuă ascensiune, reușind să 
se afirme ca instituție cultural-informațională de primă importanță, punct de reper pe 
harta culturală a republicii. Și-a urmat cu fidelitate misiunea, valorificându-și tradițiile 
și modernizându-se permanent pentru a se menține la nivelul așteptărilor sau chiar 
pentru a le anticipa și a face față provocărilor societății în continuă schimbare. 

Astăzi, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” este o instituție perfor-
mantă, implicată activ în dezvoltarea domeniului profesional. În calitate de centru biblioteconomic și metodo-
logic național, susține plenar activitatea unor importante organisme profesionale, contribuie la perfecționarea 
cadrului legislativ și normativ în domeniu,  promovează dezvoltarea serviciilor moderne de bibliotecă. 

Ea se remarcă prin activitățile sale deosebite ca amploare, nivel de realizare și impact. Salonul Interna-
țional de Carte pentru Copii și Tineret, Concursul literar La izvoarele înțelepciunii, Zilele Creangă, Festivalul 
Internațional de Poezie Grigore Vieru, Campania Națională Copiii Moldovei citesc o carte și multe alte activități 
inițiate de Bibliotecă au devenit evenimente de anvergură în peisajul cultural al țării, adunând tradițional copii, 
scriitori, oameni de cultură, personalități din toată republica și de peste hotarele ei. 

Diversificarea ofertei de servicii, multitudinea și varietatea de programe, activități cultural-informaționale 
și educaționale, cenaclurile, cluburile, saloanele literare și muzicale organizate în cadrul Bibliotecii denotă pre-
ocuparea constantă a bibliotecarilor crengieni pentru valorificarea tradițiilor și promovarea valorilor  naționale, 
pentru dezvoltarea potențialului cognitiv și creativ al tinerilor și educația lor în spiritul valorilor general-umane.

Apreciem în mod deosebit deschiderea către modernitate și inovație,  preocuparea pentru dezvoltarea 
unor parteneriate interne și externe, din care au rezultat mai multe proiecte de succes, printre cele mai inedite 
fiind Proiectul Biblioteca Picilor, realizat în colaborare cu Institutul Suedez din Stockholm, și Proiectul Bibliote-
ca mobilă pentru copii, susținut financiar de Guvernul Japoniei.  

Toate aceste realizări se datorează, desigur, colectivului de profesioniști pentru care ne exprimăm recunoş-
tinţa şi aprecierea – celor care au contribuit la crearea și dezvoltarea în timp a instituției și celor care astăzi mun-
cesc cu mult entuziasm și abnegaţie, continuând să înscrie pagini de referință în istoria  Bibliotecii și a culturii ţării. 

Urăm colectivului Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” un sincer La mulți ani prosperi și rodnici, 
iar instituţiei – continuitate ascendentă în timp!

Monica BABUC,
Ministru al Culturii

MESAJ DE FELICITARE
din partea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” creează un spațiu al culturii, atât 
de necesar copiilor din Republica Moldova, care dezvoltă dragostea de carte și de 
cunoaștere. Copiii noștri au dreptul să se bucure de educație, să devină ființe libere 
și deschise. Or, cuvintele au puterea de a transforma vieți, de a educa toleranța și 
curajul, iar dragostea de carte determină pe viitor dragostea de libertate, demnitate și 
dorința de cunoaștere.

Cu câtă dreptate se spune că un copil care astăzi citește va fi mâine un adult care 
gândește, căci lectura contribuie la dezvoltarea spiritului copilului, mai ales în primii 
ani de viață. De asemenea, lectura oferă competențe lingvistice și literare necesare 
copilului în orice activitate din orice domeniu. Îi îndemn pe adulți să le citească copiilor 
cât mai des, pentru că asta stabilește o conexiune profundă cu ei și îi face pe copii să 

se simtă importanți prin acest timp al lecturii dedicat lor. 
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Stimulii puternici ai desenelor animate concurează astăzi tot mai mult cu litera scrisă. Însă aceste imagini 
transmise cu viteză mare nu lasă pauză de gândire și de imaginație, în timp ce cărțile antrenează creativitatea 
copiilor, le dă posibilitatea să-și pună întrebări, să dezvolte o gândire critică și analitică.

„Dacă îți dorești să ai un copil inteligent, citește-i povești. Dacă vrei să ai un copil și mai inteligent, citește-i 
mai multe povești”, a spus Albert Einstein, care și-a explicat talentul printr-o curiozitate imensă. Or, poveștile 
dezvoltă curiozitatea copiilor, calitate care trebuie să ne ghideze mereu, calitate care i-a ajutat pe oameni de 
știință, profesori, filozofi, scriitori să găsească răspunsuri importante pentru umanitate la întrebări grele. 

Biblioteca „Ion Creangă” și-a consolidat pe deplin importanța și misiunea de cultivare și educare a socie-
tății prin activitatea desfășurată de-a lungul multor decenii, precum și datorită colecției vaste de cărți, pe care 
o deţine. Prin cărți copiii pot călători nu doar în tărâmuri fantastice, ci și prin toată lumea, și pot învăța despre 
diferențele și asemănările oamenilor, culturilor și peisajelor din afara propriei țări. 

Cu mare drag și bucurie, vă felicităm cu ocazia împlinirii a 70 de ani de existență și prosperare. Cu prilejul 
acestei sărbători a cuvântului, vă dorim și ne dorim să aveți parte de împliniri dintre cele mai frumoase, putere 
de muncă și continuitate pe calea descoperirilor și îmbogățirii spirituale. Prin acest tezaur al trecutului păstrat 
de bibliotecă avem șansa de a învăța să trăim un viitor frumos și avem posibilitatea de a ne bucura de plăcerea 
cititului, refugiindu-ne din lumea cotidianului obositor. Le mulțumesc slujitorilor Cărții de la Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” pentru accesul atâtor copii la lectură.

La mai mult și la mai mare!
Cu deosebită considerație,

Maia SANDU, 
Ministru al Educației

ȘAPTE DECENII DE TRADIȚII ȘI DE RELAȚII CU LUMEA  
CĂRȚII PENTRU COPII

Era toamna anului 1944. Pe ruinele războiului care nu se terminase, în luna oc-
tombrie, la Chișinău, se inaugura o bibliotecă pentru copii.

Nimeni nu și-a imaginat atunci că această bibliotecă pentru copii, care a început 
de la zero, va ajunge, peste ani, un important centru biblioteconomic și metodologic 
în domeniul activității cu copiii, astfel contribuind, în mod direct, la dezvoltarea Siste-
mului Național de Biblioteci.

Inaugurată ca bibliotecă orăşenească pentru copii, în anul 1945 Bibliotecii i se 
acordă statutul de Bibliotecă Republicană pentru Copii (Hotărârea Sovietului Comi-
sarilor Norodnici al RSSM), iar în iunie 1949  i se conferă numele scriitorului rus A. S. 
Pușkin (Hotărârea Sovietului Miniștrilor al RSSM). În anul 1974, prin ordinul Ministe-
rului Culturii al RSSM, instituția este transformată în Biblioteca de Stat pentru Copii 
„A. S. Pușkin”.

Conform Hotărârii Colegiului Ministerului Culturii al RSSM din 27 februarie 1990, Bibliotecii i se atribuie 
numele clasicului literaturii române Ion Creangă. 

În decembrie 1997, titulatura Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă” este modificată în Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” – instituție cu atribuții și sarcini care corespund  acestui statut (depozit legal și 
rezervă națională de carte pentru copii, elaborarea bibliografiei curente și retrospective, organizarea unor 
acțiuni culturale și științifice impunătoare la nivel național și internațional).

Atât colecția Bibliotecii, cât și numărul utilizatorilor a crescut de la an la an. În prezent colecțiile Bibliotecii 
constituie 243717 exemplare. Ținând cont că Biblioteca a fost inaugurată cu 10000 exemplare, constatăm că 
în fiecare an colecțiile au crescut cu circa 3500 exemplare. S-a mărit considerabil numărul publicațiilor în limba 
română – de la 6% (în 1990) la 53,9% (în 2014). La creșterea colecțiilor de carte în limba română, atât calitativ, 
cât și cantitativ, au contribuit Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din Iași, cu ajutorul și susținerea căreia a fost 
deschisă Filiala de Carte Românească pentru Copii în incinta Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”, Bibli-
oteca Județeană „V. A. Urechia” Galați, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Metropolitană 
„Mihail Sadoveanu” București și alte biblioteci.

Alături de publicațiile curente, selecționate pe criterii valorice, Biblioteca și-a constituit un bogat fond de 
carte înscris în patrimoniul cultural național, creând colecții speciale.

Un interes deosebit prezintă colecția exemplarului legal, care reflectă plenar istoria cărții pentru copii din 
Moldova.

O altă colecție, ce dă prestigiul cuvenit Bibliotecii, este Colecția de cărți cu autografe. Răsfoind această 
colecție, treci prin anii parcurși de Bibliotecă, îți creezi o istorie imaginară, în spațiu și timp, a activităților Bibli-
otecii, inclusiv a întrunirilor cu scriitorii, traducătorii și ilustratorii de carte ce au pășit pragul instituției.
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Biblioteca poartă cu demnitate numele patronului spiritual Ion Creangă, creând o colecție specială – 
,,Crengiana”. Actualmente, această colecție constituie peste 600 de documente. Au ajuns la cea de a XXIV-a 
ediție ,,Zilele Creangă”, care din 2011 se organizează în duplex Chișinău-Iași. Scopul acestui proiect este 
valorificarea operei clasicului literaturii naționale Ion Creangă și atragerea copiilor și adolescenților la lectură 
prin intermediul acestei opere. Proiectul se realizează de comun acord cu mai multe instituții, dintre care: Mi-
nisterul  Culturii al Republicii Moldova, Academia de Științe, IPNA ,,Teleradio-Moldova”, Uniunea Scriitorilor din 
Moldova și România, Filiala Iași, Muzeul Bojdeuca Iași, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”. În 
cadrul ,,Zilelor Creangă” se organizează sesiuni de comunicări, simpozioane, întâlniri cu scriitori de pe ambele 
maluri ale Prutului.

Biblioteca oferă oportunități de comunicare prin intermediul unor proiecte și programe întru promovarea 
cărții pentru copii și adolescenți. Unele din aceste acțiuni au devenit tradiționale și de lungă durată.

Astfel, Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii” a ajuns la cea de-a XXIV-a ediție, scopul fiind pro-
movarea lecturii și familiarizarea elevilor cu viața și activitatea personalităților din literatură, cultură, istoria 
națională și universală.

Concursul se organizează în patru etape, oferindu-le, în consecință, tuturor copiilor și adolescenților din 
republică posibilitatea de participare la acest important eveniment. La etapa republicană, din cei peste 70 de 
participanţi, 10 se plasează pe locul I cu dreptul de a participa la etapa finală, avându-i concurenți pe semenii 
lor din România. Pe parcursul anilor, etapa finală a fost organizată de comun acord cu bibliotecile județene „V. 
A. Urechia” Galați, „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, „Gh. Asachi” Iași, „G. T. Kirileanu” Neamț.

Un alt proiect de anvergură este Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, care și-a început 
activitatea în anul 1997. Ajuns la cea de-a XVIII-a ediție, Salonul – manifestare de excepție – subliniază, o dată 
în plus, rolul cărții la îmbogățirea spirituală și formarea tinerelor generații.

De-a lungul anilor, Salonul a cunoscut o continuă creștere, acumulând experiențe care ne-au ajutat să 
promovăm cartea pentru copii și tineret nu numai la nivel național, dar și internațional. Astfel, prin intermediul 
Secției Naționale IBBY, care activează pe lângă Bibliotecă, mai mulți scriitori, ilustratori, traducători au fost 
menționați cu Diploma Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret pe lângă UNESCO și incluși 
în lista celor mai buni creatori de carte pentru copii și tineret din lume. La capitolul Autor : Vasile Romanciuc, 
Arcadie Suceveanu, Aurel Scobioală, Ion Hadârcă, Claudia Partole, Iulian Filip, Aurelian Silvestru; la compar-
timentul Ilustrator de carte pentru copii: Ion Severin, Serghei Puică, Alexei Colâbneac, Serghei Samsonov, 
Violeta Diordiev, Victoria Rață, Olga Cazacu; la capitolul Traducător : Baca Deleanu, Ala Bujor, Emilian Galaicu 
Păun, Arcadie Suceveanu. În Lista de Onoare a IBBY au fost incluse și editurile la care au apărut aceste cărți: 
Prut Internațional,  Arc, Epigraf, Princeps, Tocono.

Devenite deja manifestări culturale de înaltă ținută, în cadrul Salonului se organizează mai multe acțiuni 
ce prezintă interes pentru bibliotecari, profesori, scriitori, ilustratori de carte, editori.

Așadar, au fost organizate simpozioanele: „Bibliotecile în arealul cultural-informațional modern al copilu-
lui”, „Familia ca utilizator și partener al bibliotecii”, „Marketingul serviciilor de bibliotecă pentru copii: strategii și 
tehnici moderne”, „Cartea și lectura – brandul bibliotecii pentru copii”, „Servicii inovative de bibliotecă pentru 
copii și adolescenți” ş.a.; conferințe și ateliere profesionale: „Proprietatea intelectuală și dreptul de autor – re-
pere internaționale”, „Cultura informației: implicarea bibliotecilor publice și bibliotecilor școlare”, „Biblioteca azi: 
10 provocări și oportunități”, „Competențe și certificări – garanții ale dezvoltării domeniului infodocumentar”, 
„eBibliophil sau drumul cărții de la raft în jurul lumii”, „Pregătirea specialiștilor din domeniul infodocumentar 
pentru eurocertificarea CERTIDOC”, avându-i ca conferențiari pe dr. Hermina G. B. Anghelescu, Ellysa Stern 
Cahoy, SUA, dr. Mircea Regneală, București, evaluatori europeni Elena Leonte, Nicoleta Mărinescu, Iași, 
Cosmin Sabo, director de proiect Scream Agency, Baia Mare, România, Pia Borrman, manager dezvoltarea 
serviciilor pentru copii și tineret, Biblioteca Regională Stockholm, Suedia.

Variate sunt și activitățile interactive pentru copii și adolescenți din cadrul Salonului. Copii din toată re-
publica sunt antrenați în concursurile republicane de creație și lectură pe diferite teme: „Pe aripile fanteziei în 
Țara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli”, „Descoperă povestea prin teatru”, „Părinții, bunicii și eu – prie-
teni ai cărții suntem”, „Pagini din istoria familiei mele”, în memoria Alexandrinei Rusu, fondator și redactor-șef 
al revistei „a”MIC”, „Ofrandă pentru biblioteca mea”, „Călătorie imaginară în lumea cărților”. Vizitatorii Salonului 
participă și la concursurile de lectură „Cine citește știe”, ateliere de creație, cât și master class pentru copiii 
pasionați de lectură, arte aplicate și handmade, formator Lolita Caneev, șef secție Mediatecă.

În scopul consolidării și dezvoltării potențialului uman al republicii prin intermediul lecturii, asigurarea 
bibliotecilor publice și școlare cu literatura necesară, raționalizarea lecturii ca factor esențial în educație, 
informare și realizare socială, încurajarea lecturii ca mijloc de relaționare între copii și profesori, copii și părinți, 
extinderea rețelei de librării în teritoriul republicii, de comun acord cu mai multe instituții, Biblioteca a inițiat și 
coordonat Programul Național „Spre cultură și civilizație prin lectură”. În cadrul programului au fost inaugurate 
în mai multe localități 11 librării, s-a făcut donație de carte pentru bibliotecile publice și școlare în sumă de 
peste 2 mln lei. Au fost organizate întâlniri cu cititorii la baștina scriitorilor Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, 



13

Iulian Filip, Gheorghe Marin. De comun acord cu administrațiile publice locale au fost organizate Saloane de 
Carte la Criuleni, Drochia, Cahul, Bălți. 

În vederea promovării lecturii și a cărții de valoare a fost inițiată Campania Națională „Copiii Moldovei 
citesc o carte”. Pentru primele trei ediții ale campaniei au fost selectate volumele „Fărâme de suflet” de Aurelian 
Silvestru, „Nu vă îndrăgostiți primăvara” de Nicolae Dabija și „Copii în cătușele Siberiei”, „Și eu sunt Guguță” 
de Spiridon Vangheli.

Pentru a cunoaște mai bine istoria, cultura, literatura și obiceiurile altor țări, împreună cu Redacția pentru 
copii a Companiei „Teleradio-Moldova” și săptămânalul „Florile Dalbe”, au fost organizate concursurile radio-
fonice: „China – țara prietenilor noștri”, „Franța – tezaur de cultură și civilizație”, „Jules Verne – celebru călător 
în viitor”, „SUA – o lume nouă”, susținute de Ambasada Chinei, Ambasada Franței și Alianța Franceză, Amba-
sada SUA în Republica Moldova.

De comun acord cu Ambasada Republicii Moldova la Lisabona și Centrul de Cultură și Artă „Trei culori” 
din Almada, Portugalia, a fost organizat Concursul de artă plastică „Guguță și prietenii săi”.

Biblioteca susţine o colaborare de mai mulți ani cu Institutul Suedez din Stockholm. Aceasta se manifestă 
prin finanțarea de către Institutul Suedez a vizitelor de documentare ale unor grupuri de scriitori, bibliotecari, 
editori, specialiști de la  Ministerul Culturii în Stockholm și la Salonul de Carte pentru Copii a Țărilor Nordice 
în Danemarca, în organizarea unor seminare la Chișinău, susținute de scriitorul Ulf Nilsson și directorul Bibli-
otecii Națiunilor Larry Lempert, organizarea expozițiilor „Lăsați copiii să vină la mine” și „Astrid Lindgren – 100 
de ani de la naștere”. Însă cea mai mare realizare este proiectul finanțat de Institutul Suedez „Reamenajarea 
serviciului Activitate cu preșcolari și copii de 7-10 ani” (Biblioteca Picilor). Acest serviciu s-a transformat în unul 
modern, unic în Republica Moldova.

Un alt proiect de anvergură este „Instituirea Bibliobuzului pentru copii în Moldova”, finanțat de statul japo-
nez prin intermediul Ambasadei Japoniei în Moldova. Imediat după înmânarea oficială a Bibliobuzului de către 
ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Excelența Sa Toichi Socata, a fost inițiat proiectul „BiblioMobili-
zarea Pro-Lectură” sub patronajul doamnei Monica Babuc – ministru al culturii din Republica Moldova. Scopul 
acestui proiect este oferirea drepturilor egale la carte, educație, informare, cultură tuturor copiilor.

Anual, pentru popularizarea publicațiilor aflate în colecțiile Bibliotecii, se organizează peste 1000 de acți-
uni cultural-educative și informaționale. Scopul acestor activități este divers: promovarea cărții și a lecturii prin-
tre copii, formarea deprinderilor de lectură permanentă și a culturii informaționale a beneficiarilor, răspândirea 
cunoștințelor și informației de ordin cultural și educațional, satisfacerea intereselor și cerințelor de informare, 
studiu și delectare, atragerea noilor beneficiari la Bibliotecă, promovarea serviciilor Bibliotecii, valorificarea 
fondului documentar, sporirea imaginii Bibliotecii și a bibliotecarului în societate.

Realizarea acestor activități se face prin cicluri de programe speciale pentru diferite categorii de utilizatori.
Tradiționale au devenit ciclurile de activități: Zilele Creangă, Zilele Francofoniei, Săptămâna lecturii și a 

cărții pentru copii, Săptămâna cunoștințelor, Zilele Bibliotecii, Sărbătorile Naționale Ziua Republicii și Limba 
noastră cea română etc.

Dezbaterea unor probleme importante din societate cu implicarea adolescenților se realizează prin or-
ganizarea ringurilor intelectuale: „Libertate și mass-media”, „Literatura și lectura în Internet”, „Ecologia și civi-
lizația”, „Drepturile omului între teorie și practică”, „Ce înseamnă să fii cioară albă”, „Introvertiți și extravertiți 
în societatea modernă”; mesele rotunde: „Adolescenții și societatea civilă”, „Zidirea de sine și creația”, „Ado-
lescentul în lumea informației”, „Prietenie, dragoste, iubire”, „De ce merită să aștepți împlinirea”, „Ocrotește-ți 
sănătatea, ferindu-te de droguri”, „Lectura te face mai puternic” și altele.

Facilitarea creativității, comunicării și socializării utilizatorilor se realizează cu succes prin activitatea unor 
cenacluri, cluburi, saloane muzicale și literar-artistice: „Deceluș”, „Generația Next”, „Conștiința Națională”, 
„Salonul muzical”, „Dialogul generațiilor”, „Cinemateca picilor”, „MesteRICH”.

Almanahul literar „La Creangă”, ajuns la nr. 28, este rezultatul activității membrilor Salonului literar-artistic 
„La Creangă” condus de scriitoarea Claudia Partole. 

Fiind un centru bibliografic național, Biblioteca contribuie la orientarea tinerilor utilizatori și îndrumătorilor 
de lectură în fluxul informațional și documentar existent, la promovarea și valorificarea, popularizarea celor 
mai bune surse de informație pe suport tradițional și electronic prin editarea anuarului „Bibliografia cărții pentru 
copii”, buletinului semestrial „În ajutor programei de studiu”, calendarului „Aniversări culturale”, pliantelor „Scri-
itorii Moldovei – copiilor” și „Oamenii Moldovei mele”.

În scopul popularizării creației scriitorilor autohtoni, a fost editat dicționarul biobibliografic „Scriitorii 
Moldovei în lectura copiilor și adolescenților”. Creația și referințele despre opera deținătorilor Diplomei H. Ch. 
Andersen și Diplomei de Onoare IBBY au fost adunate în biobibliografiile: Spiridon Vangheli, Grigore Vieru, 
Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu, Claudia Partole, Aurelian Silvestru.

Prin lucrarea biobibliografică „Scriitori – laureați ai Premiului Hans Christian Andersen” se urmărește pro-
movarea literaturii universale pentru copii și adolescenți.

O imagine integră a activității editoriale în domeniul cărții pentru copii din Republica Moldova în anii 1924-
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1974 şi 1975-2000 este oglindită în cele două volume ale indexului bibliografic cumulativ „Cartea pentru copii 
editată în Republica Moldova”. Lucrarea este destinată cercetătorilor literari, specialiștilor în educație, editori-
lor, bibliotecarilor, precum și altor persoane implicate în educarea tinerei generații prin carte.

Educația prin carte e o muncă enormă și foarte importantă la care muncește cu succes timp de 70 de ani 
echipa profesionistă a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”.

Pe parcursul anilor, în Bibliotecă au lucrat adevărați slujitori ai cărții, ca: Liubovi Zbarscaia, Maria Ilievici, 
Nina Onica, Alexandra Sudacevschi ş.a., continue să lucreze Eugenia Bejan, Lilia Tcaci, Claudia Gurschi, Ta-
mara Maleru, Nina Crasnopolschi, Elena Cugut, Zinaida Ursu, Lolita Caneev, Eugenia Mocrinschi ș.a.

La acest moment aniversar, trăind bucuria realizărilor, aș vrea să mulțumesc celora care pe parcursul ani-
lor ne-au susținut în organizarea acțiunilor importante, în promovarea cărții de valoare pentru copii, în păstra-
rea tradițiilor culturale: Ministerului Culturii, Ministerului Educației, Uniunii Scriitorilor, Uniunii Artiștilor Plastici, 
Comisiei Naționale a RM pentru UNESCO, Uniunii Editorilor, Primăriei municipiului Chișinău, Direcției Cultură, 
Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Companiei Teleradio-Moldova, Fondului Copiilor, Baștina-Radog 
SRL, Moldova Agroindbank, publicațiilor „Literatura și arta”, „Florile Dalbe”, „a”MIC”, și, desigur, celei mai ge-
neroase gazde – Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”.

Imaginea unei instituții, și în mod particular cea a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, este o 
aură valorică prefigurată de zestrea culturală și informațională, de capacitatea de a păstra și valorifica această 
comoară, de credibilitatea și mai ales de bibliotecarul inteligent, vocațional pus în relații cu utilizatorul, scriito-
rul, ilustratorul, traducătorul, editorul – cu toți cei ce muncesc în domeniul literaturii pentru copii.

În mod special, mulțumesc, stimaţi colegi, pentru munca pe care o depuneţi zi de zi, pentru bunăvoința și 
zâmbetul pe care-l dăruiţi celora care pășesc pragul Bibliotecii – Casa Mare a Cărții pentru Copii.

La mulți ani! Sănătate, optimism nesecat, inspirație, noi forțe de creație, împliniri personale și profesiona-
le, idei inovatoare în nobila activitate de modelare a mlădițelor tinere prin carte – asta vă doresc cu ocazia celei 
de-a 70-a aniversări a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”.

Claudia BALABAN,
director general al Bibliotecii Naţionale 

pentru Copii „Ion Creangă”,
cavaler al Ordinului Republicii

TIMPUL BIBLIOLOGIC AL CĂRŢII
Când celebrul Borges afirma că un alt scriitor celebru, Carlyle, observa că „is-

toria universală este o infinită carte sacră pe care toţi oamenii o scriu şi o citesc şi 
încearcă s-o înţeleagă…”, el accentua de fapt (pentru a câta oară?) că literaturile 
lumii „fac cinste limbilor şi oamenilor”, că scriitorii sunt sensibili pentru că percep 
viaţa sub toate aspectele ei într-un alt mod decât ceilalţi, dar şi cititorii sunt sensibili 
prin aceea că reunesc valoarea operelor în faţa cărora se emoţionează. Este cu 
adevărat cititorul o fiinţă a sensibilului? Este, dacă sensibilitatea lui se reflectă în 
însuşi modul de a citi şi aprecia un text.

Ne îndreptăm spre demonstraţiile emanând de la personalităţi exponenţiale 
care au marcat, într-un fel sau altul, o epocă, o cultură în totalitatea ei, o viaţă îm-
părţită între „a fi sau a nu fi”, întrebarea hamletiană prin intermediul căreia genialul 

Shakespeare ajunge la o altă interogaţie: „E oare mai de laudă să suferi în sinea ta?”. Este şi suferinţa patimii 
de scris, dar prin scriitură aflăm că harul se oglindeşte prin el însuşi încifrându-se, iar textul devine subiect în 
sine şi pentru sine. Şi putem vorbi oare de spaţiul întâlnirilor admirabile, acela unde cărţile îşi vorbesc între ele 
pentru ca cititorii să intre şi ei în dialog, adică putem gândi ceva despre bibliotecă fără a nu ne reîntoarce la 
Borges? În Cărţile şi noaptea Jorge Luis Borges se mărturiseşte tulburător când vine vorba de surprinzătoa-
rele asociaţii de idei, de discursul agrementat cu paradoxuri, dar mai ales de bibliotecă, el însuşi păstorind Bi-
blioteca Naţională a Argentinei şi unde descoperă „savantele mistere” în ciuda obscurităţii pe care o văd orbii. 
Şi cum vedea el acest Paradis? „Alte persoane consideră că ar fi o grădină, alţii şi-l pot închipui ca un palat; 
eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă; şi aici mă aflam eu. Eram, într-un fel, centrul celor nouă sute 
de mii de cărţi în numeroase limbi şi în acelaşi timp mi-am dat seama că abia puteam să descifrez coperţile 
şi structura cărţilor. Atunci am scris acea poezie intitulată Poemul darurilor, care începe astfel: „Nimeni să nu 
reducă la lacrimi şi reproşuri / Această demonstraţie de măiestrie / A Domnului care cu magnifică ironie / Mi-a 
dat în acelaşi timp cărţile şi noaptea”.

Un poem al darurilor s-ar cuveni scris, ca un frumos elogiu adus Bibliotecii „Ion Creangă” din Chişinăul 
Basarabiei, slujitorilor ei de-a lungul celor 70 de ani de existenţă. Azi însă nu mai avem un Borges care să 
scrie un poem la lumina zilei, în splendoarea acestui început de toamnă contemporană cu noi sau poate noi 



15

contemporani cu ea, îngăduitoare cu cei care spun că „văd” dar şi cu cei care văd ceea ce trebuie de văzut. Se 
spune că o bibliotecă este, înainte de toate, oglinda timpului nu în ideea metaforei persane – „luna este oglinda 
timpului”, mai curând în spiritul a ceea ce metafora ar fi: cartea este oglinda timpului, un timp al cunoaşterii 
umane. Ce putem spune noi în loc de poem? Doar câteva cuvinte de admiraţie şi gândul cel bun. Atâta timp cât 
o comunitate este înzestrată cu biblioteci, istoria trecutului se regăseşte în cea prezentă şi viitoare. Oamenii 
nu vor fi lipsiţi niciodată de frumuseţea cuvântului tipărit. Un Vintilă Horia, remarcabil scriitor şi cugetător, nu 
s-a mulţumit cu produsul propriilor noastre iluzii, care rămân mereu sub semnul întrebării, el a mai descoperit 
pe ici pe acolo câte ceva, atrăgându-ne atenţia că filosofia şi cultura românească au favorizat apariţia lui Ion 
Pillat, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Tudor Arghezi, ceea ce, la rândul ei, a facilitat naşterea unor opere 
fundamentale, care autodefinesc cultura originală românească, cum sunt cele ale lui Lucian Blaga, Nae Iones-
cu, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Mircea Eliade ş.a.

Şi ce mai înseamnă bibliotecă? Nici nu se poate descoperi o definiţie atotcuprinzătoare. Când răsfoim 
o carte veche literele şi cuvintele sunt parcă presimţiri de stele în taina nopţilor de început. În fiecare silabă 
se petrece o bucurie celestă, vocala e ca sunetul curat reverberat în univers, consoana e obstacolul, dur ca 
urcuşul piscului de munte. De pe buzele rândurilor de carte cu hârtie îngălbenită ţâşnesc gânduri misterioase, 
precum obsesiile fiinţei lansate în unduiri elegiace şi profetice. Se stabileşte astfel, ceremonios şi inalterabil, 
logodna cuvântului cu omul. Nu şi aceste rânduri ar putea intra în definiţia bibliotecii? De cele mai multe ori 
itinerariile critice, jurnalele, evocările, memoriile, portretizările şi alte genuri de scrieri consacrate observării 
evoluţiei literaturii în general şi cărţii în particular ne dezvăluie fapte demne de toată lauda şi atenţia. Desigur, 
nu se poate trece cu vederea peste subiectivismul autorilor când fac aprecieri asupra epocilor istorice studiate, 
analizate, scrutate pe toate feţele cu buna intenţie ca fiecare să fie cât mai lucid, comprehensiv, cu grija fana-
tică de a respecta adevărul şi de a-l reda dezbrăcat de orice dubioase mitologii. Datorită lor însă putem des-
coperi destinul sumbru sau luminos pe care l-au trăit cărţile de-a lungul timpului. Cărţile, ca şi oamenii, şi-au 
avut destinul lor. Un destin aparte l-a avut şi-l are bibliotecarul. El este martorul în timp al apariţiei bibliotecilor 
de tot felul, ramificaţii miraculoase precum la arborele de geneză. Bibliotecarului i-a mai trebuit ceva pe lângă 
pasiune, îi trebuie rigoare şi competenţă. Colecţiile au crescut, identitatea valorilor adunate cere organizare pe 
altfel de principii, s-a născut bibliologia. Tot ei, mai ales astăzi, trebuie să i se supună ştiinţa informării, altfel 
se ajunge la haos şi superficial. Aici, în labirint, doar bibliotecarul este suveran. El le ştie pe toate şi toate cele 
ştiute sunt împărtăşite dezinteresat cititorilor frumoşi la chip şi la suflet.

De aproape 25 de ani, cunosc activitatea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, mai ales de 
când a fost incorporată şi Filiala de Carte Românească, cu cele peste 20.000 volume, fondată de Biblioteca 
„Gh. Asachi” din Iaşi. În peisajul cultural actual al Chişinăului această prestigioasă instituţie, prin colecţiile 
şi actele culturale organizate, confirmă ideea că lectura continuă să fie una dintre valorile pozitive ale vieţii 
oamenilor, cartea fiind aceea care proiectează o perspectivă fascinantă asupra lumii. Am cunoscut pasiunea, 
emulaţia, competenţa şi spiritul de sacrificiu ale colegelor Eugenia Bejan, Tatiana Costiuc, Claudia Partole, 
Lilia Tcaci, Claudia Gurschi, Tamara Maleru, Maria Harea, Valentina Ciobanu-Dragomir, Valentina Mitrofan, 
Tamara Pereteatcu, Zinaida Ursu, Lolita Caneev, Ecaterina Tulgara, cerându-ne scuze faţă de cei şi cele ale 
căror nume nu au fost amintite. Rândurile de faţă, provocate de frumoasa aniversare a instituţiei, sunt departe 
de a cuprinde dăruirea celor ce percep relevanţa cuvântului din carte, miracolul lui, plăcerea îndrumării lecturii, 
invocată ca efect sensibil şi direct asupra cititorului, plăcerea textului ca parte a plăcerii încorporată în operă. 
Şi cum aş putea să uit tocmai de Doamna din Castelul-cu-ziduri-de-carte, de directoarea Claudia Balaban? 
Pentru ea biblioteca este raţiunea de a fi, în ea şi-a aflat adevărata chemare, forţă şi pasiune, ea a urmărit, 
înainte de toate, transpunerea unui timp bibliologic într-un spaţiu recreat al cărţii prin animarea spiritului de or-
ganizare şi prin înţelepciune, dându-şi seama că trăirile şi sentimentele pot fi adunate generos şi redate seme-
nilor. La mulţi ani, Doamnă Claudia, la mulţi ani binecuvântaţi Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” 
din capitala frumoasei Basarabii!

Nicolae BUSUIOC,  
scriitor, fost director al Bibliotecii Judeţene  

„Gh. Asachi” Iaşi
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PEDAGOGIA LECTURII SAU  
DIALOGUL UNEI BIBLIOTECI CU SINELE ŞI CU LUMEA

Pentru a ne da seama de valoarea prometeică a Bibliotecii Naţionale pentru Copii 
„Ion Creangă” în spaţiul axiologic al educaţiei naţionale, trebuie s-o vizualizăm ca pe 
un veritabil TEXT, deschis oricăror surse şi diverselor chei de lectură ca entităţi spiritu-
ale, un TEXT autentic – spaţiu locuibil al emoţiilor şi al judecăţilor de valoare. Un izvod 
trăit şi scris, de 70 de ani, cu inima sacrificată a unei echipe profesioniste, dirijată de un 
manager consacrat – Claudia Balaban – cu acea competenţă a construcţiei lecturale 
profunde şi a judecăţilor critice ne-standard, produse spirituale, de performanţă.

A trăi prin spiritul cărţii pentru copii este, în viziunea bibliotecarilor crengieni, a 
te identifica, iremediabil, cu sentimentul unei căutări continue a răspunsurilor funda-
mentale la întrebările provocatoare ale copilăriei ca expresie a candorii, la interogaţiile 
culturii şi ale literaturii ca spaţii de libertate umană în gîndire şi acţiune: 

•	 scriitori şi opere ce-ţi oferă răspunsuri la problemele zilei de azi; 
•	 personaje memorabile în propria galerie de valori umane şi estetice; 
•	 lectura ca prilej fericit de a putea reflecta la valorile ce-l omenesc pe cititor. 
În nemărginita întindere a concurenţei informaţionale, specifică secolului XXI, Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” are orgoliul, sănătos, de a fi cea mai bună, pentru că îşi împărtăşeşte experienţa ca produs 
al viziunilor şi al limbajului profesional cu toate semnificaţiile de valoare ale acesteia. Instituţia şi oamenii ei au 
devenit un simbol emblematic al inteligenţelor multiple prin cărţile cunoaşterii, cele ale dragostei, ale vieţii şi 
ale lumii dorite de cititori. 

Nimic însă fără pasiune şi fără iubire. Pentru că, se ştie, cartea, literatura ca reflecţie a vieţii şi ca artă a 
sentimentelor umane fundamentale se naşte, continuu, dintr-o imensă iubire pentru oameni. Şi Biblioteca Na-
ţională pentru Copii „Ion Creangă” este, prioritar, pledoarie pentru valorile unei lumi care ne dă şansa să visăm 
şi să trăim, deopotrivă, lecţiile sacrului, ale frumosului şi ale neuitării. 

O experienţă notabilă ce ne-a înrudit spiritual cu acest templu al cărţii este LA IZVOARELE ÎNŢELEPCIU-
NII, o şcoală a lecturilor de ieri şi de azi, un exerciţiu intelectual complex care se edifică pe cîteva coordonate 
valorice: 

•	 actul de atmosferă concurenţială autentică prin subiecte de literatură şi cultură românească; 
•	 sensibilizarea copiilor prin trăirea de inedit a modelelor literare; 
•	 dialoguri îndrăzneţe şi febrile cu personalităţi de anvergură din spaţiul literar şi cultural românesc, de 

la care copiii învaţă verticalitate şi demnitate umană, profunzimea trăirilor, forţa gîndirii şi marea dra-
goste pentru însufleţirea cuvîntului românesc, frumos rostit şi bine argumentat în logica ideii de trăire 
şi interiorizare a valorilor literar-artistice; 

•	 potenţarea experienţei spirituale a copiilor prin evaluarea lecturilor consistente şi a interpretărilor 
originale. Situarea cognitivă şi atitudinală a acestora în universul formativ al literaturii şi culturii şi, în 
consecinţă, a propriului metatext de plăcere pentru minte şi spirit.

Orchestrat şi dirijat măiestrit de 23 de ani, pentru că această demonstraţie de interacţiune a valorilor are 
absolvenţi-mesageri pe întreg mapamondul, LA IZVOARELE ÎNŢELEPCIUNII plasează, simbolic, elevii de 
gimnaziu şi liceu să „locuiască” spaţiul imaginar al vieţii şi creaţiei scriitorilor consacraţi ai neamului aparţinînd 
formulelor literare diverse: prinţul umanismului european, Dimitrie Cantemir; romantismul ca sentiment şi fan-
tezie prin Mihai Eminescu; realismul ca film al vieţii prin Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Ion Druţă şi Marin 
Preda; modernismul ca literatură inovatoare ilustrat de George Bacovia, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Gri-
gore Vieru şi, fireşte, postmodernismul literar ca recuperare a stilurilor, ca relectură a textelor clasice şi ca 
reinterpretare a personajelor. Prin evocarea personalităţilor de anvergură se reuşeşte dezvoltarea motivaţiei 
ulterioare pentru alte lecturi valoroase. Fără spoială, fast şi declarativism. Cu ferma convingere însă că aceste 
modele de intelectuali altruişti şi de personalităţi creatoare veritabile sugerează forme viabile, credibile de re-
flectare cu referire la devenirea elevilor ca personalitate integră, la relaţiile literatură – cultură în societatea de 
consum şi viaţă – creaţie – existenţă în postmodernitate.

Dedicat personalităţilor creatoare, concursul este o probă de fidelitate faţă de valorile culturii româneşti, 
mărturie de talent şi curaj civic al organizatorilor şi participanţilor, ochind aceeaşi ţintă: a naviga cognitiv şi 
personalizat în spaţiul formativ al limbii şi literaturii române, a edifica odiseea propriului cuget şi a propriei  
demnităţi, a construi argumentul justificativ al propriei viziuni, în raport cu problemele existenţiale, valorificînd, 
cu certitudinea unui lector convins, tezaurul literar naţional şi formînd profilul intelectual al zecilor generaţii de 
copii prin plăcerea dialogului spiritual.

Fiecare dintre noi are o viziune aparte despre ceea ce se întîmplă în lume, într-o civilizaţie, într-o cultură, 
într-o viaţă, într-un spirit. Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ne aminteşte că fiecare om, prin 
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valoarea cărţii şi prin instrumentarea lecturilor plurale, îşi poate dobîndi şansa de a fi liber, de a vedea lumea 
aşa cum o crede şi o înţelege. La calitatea de om, aici, în identitatea noastră culturală şi interculturală, omul 
trebuie să ajungă după ce parcurge, mijlocit şi raţional, calea riguroasă a limbajului cu  mintea cantemiriană, cu 
harul druţian, prin conştiinţa stănesciană a identificării cu lumea, cu misterul blagian al eului şi al existenţei şi/
sau cu trăirea vieriană a dramelor existenţei umane. În acest univers al gîndirii, agitaţi de intenţia unui rezultat 
de calitate, bibliotecarii crengieni se situează dincolo, în ELITĂ, şi aduc cu sine cultul învăţării pentru oameni.

La ceas aniversar, se cuvine să rostim o superlativă exclamaţie întregii echipe pentru summa cum laude 
spiritului hotărît de a nu opri lucrurile pe pragul lui a fi, ci a le transforma continuu în a deveni mereu ca oameni, 
ca profesionişti, ca spirit fiinţial.

Or, cucerirea valorilor umane, e ştiut, se obţine prin dialog cu viaţa reală şi cu imensitatea lecturilor în care 
se adună întreaga omenire. Tocmai în acest context, destinul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” 
se înscrie deplin şi autentic în intenţia re-descoperirii lumii prin valoarea de performanţă a lecturii, a culturii 
informaţiei şi a culturii comunicării cu sinele şi cu lumea.

dr., conf. univ. Adrian GHICOV

LECŢIILE DE FRUMOS, DE ADEVĂR ŞI DE DEMNITATE  
ALE BIBLIOTECII

La cei şaptezeci de ani ai săi, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 
îmbină – atât de reuşit! – experienţa vârstei înţelepte cu fantezia, ingeniozitatea şi 
setea de cunoaştere ale copilului, rezultatele fiind evidente: Biblioteca este, astăzi, 
o instituţie prestigioasă, în care copiii – am spus acest lucru şi cu alte ocazii – vin 
ca acasă. Este o a doua lor casă: caldă, primitoare. 

Cu aproape o sută de ani în urmă, marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea 
că Basarabia este un copil care are nevoie de „întărire prin lumină” – prin lumina 
Cărţii, desigur, prin lumina Culturii. Având – graţie eforturilor minunatului colectiv 
condus de doamna Claudia Balaban – un fond bogat de carte românească, având 
o colaborare deosebit de bună cu personalităţi din diverse domenii ale culturii şi 
ştiinţei, Biblioteca anume asta face: ne întăreşte prin lumină.

Generaţii întregi de copii, frecventând „lecţiile” de Bine şi de Frumos, de Adevăr şi de Demnitate, de Istorie 
şi de Limba Română, „predate” la Bibliotecă, au crescut oameni integri, cu suflet sănătos, cu minte ascuţită, 
oameni care nu mai pot fi duşi cu zăhărelul minciunii politicianiste, oameni pe care ne sprijinim în drumul 
nostru spre Europa. Aceasta este o dovadă incontestabilă că Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 
s-a implicat, după cum e şi firesc, în realizarea celei mai dificile dintre reforme – reforma mentalităţii societăţii 
noastre.

Vă admir, vă iubesc, vă preţuiesc pentru tot ceea ce faceţi.
Felicitări!  

Oleg BODRUG,
vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

ÎNCRENGĂTURA DE AUR CU CELE MAI ÎNDUIOȘĂTOARE ROADE
Vecinătatea Casei Greierului cu Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Crean-

gă” m-a împiedicat câțiva ani buni să mut greierul  în altă parte,  deși trebuia s-o 
fac... Alături de Editura Prut  și Teatrul municipal Guguță, Biblioteca Ion Creangă a 
întregit triunghiul echilateral, în care înțelegerea definitivă a câte le datorăm copilu-
lui a înclinat balanța în partea proiectelor și programelor deschise spre semănăturile 
mirabile.

Descopeream concomitent trei echipe care băteau în ușa Departamentului Cul-
tură al Chișinăului (unde  am zăbovit 16 ani și 16 zile – că era de lucru), fluturând 
rațiuni  pentru mai multă investiție în educația copilului. Venisem în administrație să 
realizez – pentru copii – Satul TREI IEZI (a fost condiția declarată a mea în ședința 
Consiliului municipal care mă pețea de șef la Departamentul Cultură). Adică... îmi 

erau cunoscute rațiunile echipei Claudiei Balaban, echipei lui Oleg Bodrug de la Editura „Prut Internațional”, 
echipei lui Victor Ștefaniuc de la Teatrul „Guguță”. Îi descopeream adepți și ne-am asociat, ca să convingem și 
administrația publică locală, și pe cea  de altă altitudine că toate pornesc din copilărie  și că e foarte important 
pornitul creșterii/devenirii omului.
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La Editura „Prut Internațional”  testam și pe pielea, și pe inima proprie de autor cum se înțeleg aceste axio-
me și cum se aplică. Cele mai dragi cărți ale mele  pentru copii aici mi-au văzut împlinirea, aducându-mi cele 
mai pline satisfacții și aprecieri (Ruga iezilor cei trei, Plăcințele cu mărar, Moara cu plăcinte, Rochița leneșă...). 
La  Teatrul „Guguță”  mi-au fost înscenate și se joacă de ani buni șapte spectacole pe baza pieselor mele ( La 
izvor, Moara cu plăcinte, Albina salvează lumina, Comoara tâlharului, Cobora un cățeluș din cer, Pâinică de la 
iepure, Pălăriuță oranj și lupul din râpă). Din concepția Satului TREI IEZI  am lansat elementul nuclear, Acade-
mia Duminicală pentru Copii și Părinți 2 ore + 3 iezi, testându-i rațiunile duminică de duminică timp de  șase 
ani, cernând și promovând copii talentați în cele șase concursuri duminicale din programul  Academiei 2 ore 
cu cei mai frumoși copii ai Chișinăului.  Asociația editorială „NOI”, care întrunea editurile private (excepție 
doar „Știința”), s-a afirmat viguros, impulsionând și lansând proiecte cărturărești, dar conlucrând și cu  Legis-
lativul Republicii Moldova la eleborarea/redactarea esențială a Legii despre activitatea editorială. 

În acest context de fierbere frumoasă, când s-au lansat și  podurile de cărți, întemeindu-se primele 
biblioteci de carte românească în colaborare cu județele cele mai sensibile din România la problema-cheie 
basarabeană – cartea! – Biblioteca „Ion Creangă” a „monopolizat” relația cu Ieșii lui Creangă și ai lui Nicolae 
Busuioc, reanimând sensibil puntea crengiană  dintre cele două maluri. 

Să înțelegem foarte limpede că în Basarabia Creangă a fost pus la lucru mai necruțător decât în celelalte 
spații românești. Vocația Claudiei Balaban de a lega colaborări și prietenii cu Spiridon Vangheli, pe de o parte 
(tatăl lui Guguță cel din satul Trei Iezi), cu strănepoata lui Ion Creangă Olguţa Caia, pe de altă parte, cu echipa 
lui Nicolae Busuioc de la Biblioteca „Gheorghe Asachi”  din Iași, în primul și în ultimul rând, a culminat cu un 
proiect nuclear, Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ajuns a fi cel mai important eveniment 
cărturăresc la Chișinău, adunând în această formulă edituri, scriitori, bibliotecari din întreg spațiul românesc, 
factori de decizie de diferită altitudine.

Din nou apelez la martorul de mine (m-am descoperit demuuult cobai expus experiențelor de tot felul – de 
ce să nu mă observ și eu?), implicat în diferite  ipostaze la pregătirea și buna desfășurare a Salonului. Evident, 
cea mai plăcută mi-i calitatea de autor cu cărți lansate în această stare de spirit deosebită. Și mai plăcut mi-i 
să recunosc că cele mai  înalte aprecieri pentru cărțile mele destinate copiilor de la Salon îmi provin.

Am zis proiect nuclear de largă rezonanță Salonului Cărții pentru Copii și Tineret, corcolit de echipa Bibli-
otecii Naționale pentru Copii în colaborare cu altă lume receptivă (pe care felul de a fi al Claudiei Balaban  o 
face și mai cooperantă), și mă grăbesc să remarc ceea ce s-a înțeles la Biblioteca „Ion Creangă” în contextul 
fortificării și multiplicării acestei formule-model de conlucrare bibliotecă-scriitor-editură-școală-administrație, 
lansând proiectul Spre cultură şi civilizație prin lectură. Conjugat cu ambiția unor biblioteci din centre raionale 
mai ambițioase, din orașe (Criuleni, Ungheni, Drochia, Bălţi...) să realizeze și acolo un Salon în replică celui 
de la Chișinău, proiectul civilizator a testat și solidarizat echipe dinamice de scriitori, bibliotecari, editori pentru 
atacarea altor proiecte, inclusiv de cele transfrontaliere... Proiectele comune cu bibliotecile județene din Ro-
mânia Uniunii Europene au contribuit la completarea colecțiilor de cărți din  mai multe biblioteci raionale – eu 
o țin minte pe cea de la Leova (norocoasa de ea)...

Regretabilă vacanța Bibliotecii „Gheorghe Asachi”  de la Iași și ruperea a ceea ce părea să dureze mulți 
ani înainte – colaborarea cu Biblioteca „Ion Creangă”  din Chișinău în limbaj de Saloane și târguri cărturărești... 
Tot Creangă  s-a potrivit de oblojeală  și domolire a supărărilor–durerilor provocate de abandonarea unui pod 
eficient de colaborare esențială – cărturărească! – a Chișinăului cu Ieșii, scoțându-i în avanscena acestor 
sărbători lucrătoare pe copiii de pe cele două maluri: să deprindă a fi... una. Prin lansarea Zilelor Creangă  la 
Iași și la Chișinău, prin lansarea Zilelor Creangă  la Târgu-Neamț cu participarea masivă a copiilor, profesorilor, 
scriitorilor, bibliotecarilor  din Chișinău s-a reluat, în mai multe ițe, o țesătură domoală, care pare să-și fi găsit 
reperele calendarice.

Acum despre Casa Greierului,  mansarda nouă (cu spații suplimentare pentru alte proiecte!), bibliobuzul  
Bibliotecii „Ion Creangă”  și subsolul bibliotecii, unde a locuit studentul Mihai Cimpoi acum jumătate de secol... 
Șirul de ani plini ai acestei instituții strategice, șirul de proiecte lansate de echipa Claudiei Balaban, parte re-
alizate și bătute în cuiele de aur ale calendarului de evenimente anuale, parte în așteptarea înțelegerilor și a 
umerelor alăturate, întregesc imaginea unei încrengături de aur, din a căror muguri explozivi viitorul stă să ne 
răspundă cu o viață de altă calitate, dar incontestabil – o viață cu cartea în capul mesei.

Mă aflam alături de patru bibliotecare în Helsinki, la Congresul IFLA. Basarabencele Claudia Balaban, 
Eugenia Bejan, Vera Osoianu și bucureșteanca din... Detroit Hermina Anghelescu numărau în fiecare zi al câ-
telea autobuz-bibliotecă (din cele 150 ale Finlandei) e expus în fața sălii Congresului IFLA... Ca să le realizezi, 
visele trebuiesc mai întâi visate. Demersurile disperate ale Claudiei Balaban – în toate adresele! – au deschis 
ușile Ambasadei Japoniei care i-au răspuns cu un...  bibliobuz, prima bibliotecă pe roți din Republica Moldova. 
E doar unul, dar e... primul. 

Mă pregătesc, cu mare durere, să-i găsesc greierului  alt atelier de creație. Casa Greierului  numărul 1  
rămâne în istorie. Casa Greierului numărul 2  se înfiripă la Liceul Academiei de Științe – răspuns la provocarea 
Președintelui Academiei, domnului Gheorghe Duca, după ce a vizitat Casa Greierului. Doamna Ana Bejan, 
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inițiatoarea  întâlnirii de la Visoca (Soroca), când a venit vorba de Casa Greierului, m-a întrebat (tot a provo-
care) dacă ar fi posibilă o Casă a Greierului  și la Visoca...  Formula aceasta de atelier de creație, conjugată 
cu cealaltă formulă de Moară cu plăcinte și cuvinte, pot duce la o rețea inedită de asemenea instituții mixte de 
creație, cu ușile deschise  vraiște către copiii și tinerii talentați (nu doar din Chișinău)...

Doamna Claudia Balaban de pe la nord a descălecat la Chișinău. Tot de pe acolo a ajuns la Chișinău și 
academicianul Mihai Cimpoi, aflându-și gazdă studențească în actualele spații de subsol ale Bibliotecii „Ion 
Creangă”. Rețelele crengiene ale Claudiei Balaban s-au interferat cu ramificațiile eminesciene ale lui Mihai 
Cimpoi, ajungându-se la o inedită colecție Ion Creangă,  concepția academicianului și a Editurii „Princeps 
Edit”  din Iași, care amplifică și aprofundează Zilele Creangă, în cadrul cărora se lansează și se completează 
colecția cu noi autori și noi volume consacrate marelui humuleștean.

Părtaș la multe năzbâtii ale vecinelor mele de la Biblioteca „Ion Creangă”, evident că m-am contaminat 
ireversibil și cred că ajustez pentru aniversare concepția clară a proiectului dinamic cărturăresc Încrengătura 
de aur, „copertat” de Humuleștii lui Creangă și Ipoteștii lui Eminescu. Pe un itinerar de toată frumusețea, even-
tualii călători în bibliobuzul Bibliotecii „Ion Creangă”  din Chișinău, se îndreaptă și trec prin (uneori – din criză 
de timp! – pe lângă) satele care au dat scriitori români. Proiectul va avea și despletiri locale, raionale, dar arcul 
transfrontalier de la Creangă la Eminescu trebuie de deslușit cât mai distinct.

Anii astrali ai Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”  acum s-au întâmplat, în aceste două dece-
nii de revenire la fire. Ultimele înnoiri ale Bibliotecii – mansarda, bibliobuzul – au declanșat alte impulsuri de 
creativitate în splendida echipă  de la „Ion Creangă”,  în care mi-i plăcut să constat (uneori) că parcă și eu de 
pe aici  aș fi.

La mulți ani și toți plini de vise! Altfel ce să realizezi dacă nu visezi?
Iulian FILIP, 

scriitor

BIBLIOTECA ESTE… O RODIE RODNICĂ
Zicea odată un copil inspirat că Biblioteca este o rodie mare, care are cele 

mai dulci şi mai gustoase seminţe – cărţile. Cu aceste „seminţe” Biblioteca a hră-
nit generaţii întregi de cititori. Atunci când a fost nevoie, echipa de profesionişti 
de la „Creangă” a ştiut să-i ajute pe copii să aleagă seminţele bune de cele pline 
cu otrăvuri politice. Pentru că, neîndoielnic, sănătatea unei societăţi depinde în 
mare măsură de calitatea bibliotecilor ei.

 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” este… o rodie rodni-
că. Felicitări! 

Cu deosebit respect şi preţuire pentru toate distinsele doamne ale Cărţii,

Vasile ROMANCIUC, 
scriitor

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE!
Nu exagerez deloc: Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” este 

mult mai mult decât o excelentă bibliotecă, în sensul clasic al cuvântului. Ea se 
aseamănă cu o veritabilă Universitate de Cultură, cu multe catedre și facultăți 
bine și îndelung gândite, puse nu doar la dispoziția copiilor și adolescenților din 
capitală, ci  și  în serviciul celor din întreaga republică.  

Harnicul și talentatul colectiv de bibliotecari de aici, conduși cu multă pricepere, 
fantezie, tact și energie juvenilă de către distinsa doamnă Claudia Balaban, direc-
tor general, și neobosita Eugenia Bejan, vice-director,  propagă Măria Sa Cartea 
prin cele mai atractive și convingătoare mijloace moderne: lansări de carte cu par-
ticiparea autorilor, concursuri cu cititorii pe cele mai diverse teme, inclusiv Concur-
sul „Cititor-model”, întâlniri cu personalități marcante din Moldova  (Cenaclul „Di-

alogul generațiilor”), Concursul republican literar „La izvoarele înțelepciunii”, tradiționalele concursuri de lectură 
și creativitate, Cenaclul literar-artistic „La Creangă”, moderat, ani în șir, de scriitoarea Claudia Partole, șezători 
literare și muzicale consacrate celor mai importante date calendaristice și sărbători naționale etc. 

Dar cea mai eficientă și durabilă metodă de propagare a cărții s-a dovedit a fi Salonul Internațional de 
Carte pentru Copii și Tineret ajuns la cea de-a XVIII-a ediție. Se afirmă, și pe bună dreptate, că primăvara 
astronomică și, mai ales, cea spirituală poposește în Moldova odată cu acest minunat Salon – sărbătoare a 
Cărții și a Copilăriei.
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Pe noi, cei de la „Florile Dalbe”, ne leagă vechi și trainice relații de prietenie și colaborare cu BNC „Ion 
Creangă”. Multe concursuri de creație ale cititorilor bibliotecii se desfășoară cu suportul nostru informațional și 
cu participarea colaboratorilor redacției la jurizarea lucrărilor și evoluției copiilor. Iar în cadrul Salonului Inter-
național de Carte pentru Copii și Tineret, Săptămânalul „Florile Dalbe” decernează, deja de doisprezece ani 
în șir, Premiul special pentru cea mai bună carte semnată de un autor-elev. Personal, mă simt onorat să fac 
parte din Secția Națională a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) care activează sub 
patronajul BNC „Ion Creangă”.

În aceste frumoase clipe aniversare, când cea de-a 70-a toamnă vine să numere bobocii la Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, în numele zecilor de mii de cititori ai Săptămânalului pentru copii și 
adolescenți „Florile Dalbe”, vă felicit cordial, dragi propovăduitori ai Cărții și Frumosului, dorindu-vă să aveți 
mereu parte de Tinerețe fără bătrânețe!

Ion ANTON, scriitor, 
redactor-șef , săptămânalul „Florile Dalbe”

OMAGIU „CETĂŢII DE CARTE” ŞI VAJNICILOR EI LUPTĂTORI
Şaptezeci de ani de la înfiinţarea, în octombrie 1944, a Bibliotecii Naţio-

nale pentru Copii „Ion Creangă” sunt mulţi şi puţini: sunt mulţi pentru bogăţia 
împlinirilor sale şi puţini în comparaţie cu cei peste o sută optzeci de ani de la 
întemeierea Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova sau cei aproape şase 
sute treizeci de ani de la izvodirea bibliotecii mănăstireşti de la Neamţ, de la 
sfârşitul secolului al XIV-lea.

Numai că, aidoma lui Făt-Frumos din poveste, sub oblăduirea unui gene-
ralisim comandant şi a vajnicei sale oştiri, măreţul edificiu de cultură a crescut 
într-un an cât în şapte, spre trebuinţa şi bucuria micilor şi mai marilor cititori.

Din cei şaptezeci de ani de existenţă ai Bibliotecii Naţionale pentru Copii 
„Ion Creangă”, jumătate s-au aflat sub directoratul Doamnei Claudia Balaban, 

un  om de excepţie, inteligent şi conştiincios, pasionat şi perseverent, animat de dorinţa arzătoare de a face 
ceva trainic şi util pentru tânăra generaţie şi viitorul acestor binecuvântate ţinuturi moldave.

O oştire întreagă de bibliotecari, specialişti şi îndrumători, coordonaţi de directoarea adjunctă Eugenia 
Bejan şi alţi slujitori de seamă ai prestigioasei instituţii de cultură, ostenesc necontenit în folosul cărţii şi al iu-
bitorilor ei, preocupându-se de diversificarea şi organizarea unor activităţi instructive şi educative pentru copii 
şi tineret, cum ar fi: Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret, Zilele Creangă, Zilele Francofoni-
ei, Zilele Limbii Române, Concursul literar republican „La izvoarele înţelepciunii”, Festivalul „Grigore Vieru”, 
concursuri de lectură şi creaţie, cenacluri şi cluburi, saloane muzicale ş.a., antrenând la aceste manifestări 
un număr impresionant de copii, părinţi şi profesori, scriitori şi muzicieni, artişti plastici animaţi de dorinţa de a 
contribui la educarea şi formarea tinerei generaţii.

În fruntea tuturor acestor iniţiative se află inimoasa şi neobosita Doamnă a culturii şi spiritualităţii noastre 
româneşti din Republica Moldova, Claudia Balaban, care şi-a dedicat cu pasiune întreaga viaţă copiilor, cărţii 
şi slujitorilor ei, fiind recompensată pentru aceasta cu numeroase ordine şi medalii. Însă cea mai mare răsplată 
sălăşluieşte în inimile zecilor şi sutelor de mii de copii ce o întâmpină de fiecare dată veseli, cu dragoste şi 
bucurie. 

Un merit deosebit al Doamnei Claudia Balaban şi al întregului colectiv al Bibliotecii Naţionale  pentru Copii 
„Ion Creangă” din Chişinău constă în faptul că au reuşit să antreneze în desfăşurarea vastului program edu-
caţional pentru copii şi tineret un număr însemnat de instituţii de stat, ambasade, edituri şi asociaţii, oameni de 
cultură şi artă, ziarişti şi iubitori de carte. 

De la câteva zeci de edituri prezente în anul 1997 la prima ediţie a Salonului Internaţional de Carte pentru 
Copii şi Tineret s-a ajuns în 2014, la cea de-a XVIII-a ediţie, la participarea a peste 150 de edituri din Repu-
blica Moldova, România, Franţa, Germania, China, Italia, Polonia, Federaţia Rusă, Azerbaidjan şi din alte ţări. 
Pe lângă expoziţii şi lansări de carte, au avut loc conferinţe, simpozioane, ateliere de creaţie etc., contribuind 
astfel la cunoaşterea, îmbogăţirea şi răspândirea culturii şi fenomenului nostru cultural în lume. 

De o apreciere aparte s-au bucurat Saloanele de carte organizate în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, precum şi cu alte instituţii de profil din Ţară, prilej pentru editori, scriitori şi iubitorii 
de carte de a cunoaşte realitatea de pe ambele maluri ale Prutului şi de a contribui la răspândirea valorilor 
culturale comune. 

Graţie scriitorului Neculai Busuioc, director al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”, şi a întregului său colectiv 
de colaboratori, am fost antrenat încă de la început la aceste manifestări, fiind profund impresionat de profesi-
onalismul, pasiunea şi dăruirea cu care bibliotecarii celor două instituţii, din Iaşi şi Chişinău, participau la buna 
desfăşurare a ediţiilor Salonului.
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Sunt aproape douăzeci de ani, mulţi şi puţini, de când am păşit de ceea parte a moşiei slăvitului întru po-
menire Ştefan cel Mare şi Sfânt, şi datorez cu recunoştinţă acest fapt Salonului Internaţional de Carte pentru 
Copii şi Tineret şi în mod deosebit celor doi amfitrioni de excepţie, Claudia Balaban şi Neculai Busuioc, fără 
de care aceste întâlniri de gând şi suflet românesc nu ar fi fost cu putinţă, dovadă că în ultima vreme zilele 
Salonului se mai sărbătoresc statornic şi cu fastul de altădată doar la Chişinău.

Urmaşii Măriei Sale din Moldova sunt oameni aparte, generoşi şi mândri, buni şi primitori, aşternându-ţi 
pe masă, odată cu bucatele, şi bogăţia sufletelor lor iubitoare şi măreţe, deschise spre desfătare şi frăţească 
dragoste.

Am colindat întreaga Ţară a Moldovei în cruciş şi în curmeziş, de la Cartal la Hotin, de la Soroca la Ca-
hul, de la Tatarbunar la Dolna şi Orheiul Vechi, cunoscând oameni şi locuri, cum spunea Mihail Sadoveanu, 
rămânând adesea încântat de istoricul şi frumuseţea aşezărilor, de vrednicia locuitorilor lor, constatând cu 
satisfacţie, vorba cronicarului, că „nasc şi la Moldova oameni”.

Astfel, i-am întâlnit pe Grigore Vieru, unul dintre cei mai mari poeţi români ai tuturor timpurilor, pe acade-
micienii Mihai Cimpoi şi Nicolae Dabija, pe poetul de talent şi actualul director al Institutului Cultural Român, 
Valeriu Matei, pe mult îndrăgitul autor de cărţi pentru copii Spiridon Vangheli, pe scriitorii Iulian Filip, Ianoş 
Ţurcanu, Vasile Romaniuc şi mulţi alţi fraţi întru tagma scriitoricească, de aleasă simţire spirituală. 

Fie ca Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” să dăinuiască în veac, iar vrednicii ei slujitori să 
ducă mai departe prestigiul de care se bucură astăzi această însemnată instituţie de cultură ce se înalță cu 
cinste şi cu fală pe moşia mult slăvitului şi vrednic întru pomenire Ştefan cel Mare şi Sfânt. 

Iaşi, 24 iunie 2014,
de Sânziene 

Ion MUSCALU,
scriitor

SUNT ȘI EU PARTE DIN UNIVERSUL BIBLIOTECII...
De foarte multe ori mă întreb: ce-aș fi făcut, cine aș fi fost, dacă nu-mi luam drept 

ghid în viață Cartea și dacă dintr-o nefastă întâmplare nu ajungeam la Bibliotecă? 
Nu știu cine aș fi fost acum și pe care cărări rătăceam, dar un lucru rămâne pentru 
mine cert: m-aș fi simțit mult mai săracă în astă lume și mult mai singură. Poate din 
acest motiv am o relație specială cu Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. 
Mai bine de două decenii drumurile mele duc spre Aici, spre acest altar al Cărții. 
Astfel că și eu fac parte din mulții/puținii ani ai Bibliotecii (soarta unei biblioteci având 
o altă dimensiune!) – mai bine de două decenii activez ca moderatoare a Salonului 
literar-artistic „La Creangă” și-mi place. Am alături ceea ce mi-e drag: Cartea și Copi-
lăria...  M-a apropiat de Biblioteca „Ion Creangă” o carte scrisă de mine – „Are mama 
fată mare”, care a fost declarată ca fiind printre cele mai solicitate lucrări pentru copii 

în topul celor mai citite cărți ale anului 1992. Îmi amintesc emoțiile trăite atunci! Acea cărțulie subțirică m-a 
scos în lume – lumea cititorului mare/mic. După acel eveniment am realizat importanța Bibliotecii nu doar în 
viața spirituală a omului, dar și a „născătorului” de carte, a scriitorului, bibliotecarele, preotese ale Altarului 
Cărții, fiind și călăuzele care-i scot autorului cartea în fața cititorului. Sunt ca „flăcăii” care, atunci când se făcea 
horă în sat, scoteau fetele la joc, astfel arătându-le cât de frumoase sunt și bune de măritiș. E o comparație, 
bineînțeles... Iată de la acest eveniment a început apropierea mea de această bibliotecă, unde până acum mă 
simt ca între ai mei. Aici domină o atmosferă armonioasă, binevoitoare. E și grație doamnei Claudia Balaban, 
directorul Bibliotecii „Ion Creangă”, care, aflându-se la timonă mai bine de trei decenii, știe să dirijeze colectivul 
cu multă dăruire, perseverență și înțelepciune. Datorită strădaniei dumneaei a fost înființat IBBY-ul, prin care 
literatura pentru copii din Republica Moldova a ajuns cunoscută până departe în lume...

În acest spațiu mă întâlnesc cu membrii Salonului literar-artistic „La Creangă” – cenacliștii, cum le zic eu! 
Tinerii care își antrenează forțele creatoare, luându-și drept călăuză Cuvântul. An de an, unii vin, alții pleacă, 
își iau zborul în lume, dar păstrând, cred, în suflet ca pe o binecuvântare dragostea față de miracolul creat 
prin Cuvânt. De fapt, pentru ei, dar și pentru mine, întâlnirile în incinta Bibliotecii, printre Cărți și Autori, sunt 
niște lecții de dragoste și înălțare spirituală, de care se bucură în aceeași măsură și cel abia pornit pe drumul 
creației, și acei care deja au gustat din această pâine... Mi-i amintesc cu drag și încredere pe mulți foști 
cenacliști – veneau la început timizi, cu câteva versuri, apoi se umpleau  de încredere în forțele proprii: Ionel 
Martea, Rodica Frimu, Dan Nicu, Augustina Florea, Corina Maxim... Unii au deja cărți editate, dar și acei care 
nu le au, cu siguranță, au sufletul inundat de Poezie, de Frumos...

Cine trece prin Bibliotecă, zic eu, are deschidere, în cel mai miraculos mod, atât spre trecutul îndepărtat, 
cât și spre viitorul învăluit de mister...

Mulți, dar și mai mulți ani îi urez BIBLIOTECII, a cărei trudă, grație multelor și diverselor activități ce cu-
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prind întreg spațiul românesc dintre Prut și Nistru, dar și de dincolo de Prut – până în Coreea de Sud (!), este 
cunoscută și apreciată la justa valoare. 

Cu drag de Biblioteca lui „Ion Creangă”, dar și a mea, și a miilor de cititori,

 Claudia PARTOLE, scriitoare, 
moderatoarea Salonului literar-artistic „La Creangă”

„TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE ȘI VIAȚĂ FĂRĂ DE MOARTE”
Că dacă n-ar fi fost,  n-ar fi și mai cu seamă nu va fi... povestea ar muri, îngenun-

cheată și bolnavă de dor de copii și de visuri în zboruri de noapte și zi, cu oameni mari și 
vii, trăind și lucrând, și visând zi de zi...

Povestea s-a născut în urmă cu 70 de ani, crescând pas cu pas, odată cu 70 de 
visuri, trecând peste 70 de vămi, adesea sfârtecătoare și întunecate, cu prăpăstii hăui-
toare din care se ițeau guri de foc năucitoare și pierzătoare de fire și suflet și de limbă și 
duh ale pământului românesc, dar s-a nutrit și însuflețit la izvorul pururea viu al tinereții 
fără bătrânețe și al vieții fără de moarte și s-a învrednicit în vremi, în cele din urmă mai 
cu seamă, și-a ajuns dodoloață și sănătoasă, și puternică, și luminoasă, și plină de alte 
nenumărate visuri de mărire și viețuire în veacuri.

Reginele moștenitoare ale Regatului Poveștii Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” din Chiși-
nău, încoronate și întărite cu înscrisuri să domnească ani buni și fără număr – Claudia Balaban, Eugenia Be-
jan, Lilia Tcaci, având în slujbă zâne nenumărate, dăruite, și ele, trup și suflet, aceleeași misiuni de o noblețe 
aristocratică sufletească bibliotecărească, demnă de penele cele mai măiastre ale cronicarilor – domnesc 
peste comorile de gând și suflet, peste tezaurul fără de seamăn păstrat din veac în veac, tezaur adus drept 
ofrande eternității de către Iscoditorii de poezii și istorii și de curcubeie de culori.

Și-așa se face că Drumurile mele în Basarabia, de ani mulți grație acestor Doamne, spre a descoperi 
această Poveste, sunt spre Sufletul nostru dintâi, spre rădăcina care se ține stejărește în pământul sfânt, 
spre Spiritul locului, spre Cărțile însuflețite, dăruitoare, la rându-le, de suflet curat de copii, spre „Tinerețe 
fără bătrânețe și viață fără de moarte”, spre Comorile Nemuritorilor Literaturii Române din Regatul Bibliotecii 
Naționale pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinăul Basarabiei.

Așteptând (dar nesperând) o viață să se întâmple această minune – să plutim ca pe-un covor fermecat 
spre locuri binecuvântate de Dumnezeu, dăruite cu oameni născuți iar nu făcuți, cărora cu greu le poți găsi 
pricini de dihonie, ajungând la Locul visat, nu ne-am crezut ochilor ce-am văzut și trăit. Și ne-am împărtășit 
reciproc de Lumină preacurată, de Oameni și cărți, de Cărți și copii, de Flori și poeți. La Chișinău am descope-
rit Biblioteca Sufletului Românesc din Basarabia, Biblioteca „Ion Creangă”, aflată, iată, la vârsta maturității și 
profesionalismului, a entuziasmului și tenacității, a iubirii de viață și de lumină a cărții. Trebuia să descoperim, 
și s-a întâmplat aceasta, și să trăim Povestea.

Știm bine noi, scriitorii din Iași, că la Chișinău, la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, cu 
Oamenii minunați ai acestui Regat nobil, făuritori și slujitori ai cărților cu slove și spirit străbune, știm bine, 
spuneam, că ne putem descoperi oglinzile în care chipurile noastre arată asemeni.

Nu știu alții cum sunt, dar eu aduc slavă și mulțumire acestor Oameni și trăiesc cu bucurie și admirație în 
această Poveste, la 70 de ani, a Bibliotecii „Ion Creangă” din Chișinău, urându-i: „Tinerețe fără bătrânețe și 
viață fără de moarte..., că dacă n-ar fi fost, n-ar fi și mai cu seamă nu va fi... și nimic nu va fi.” 

prof. univ. dr. Constantin PARASCAN,
Iaşi

O BIBLIOTECĂ PERFECTĂ LA O ANIVERSARE FRUMOASĂ
E ușor să scrii un articol despre biblioteci și bibliotecari, cucerind pagina 

albă de hârtie, supunând-o unei redutabile armate de propoziții și fraze, intuind 
că vei însăila ceva fermecător, captivant, la limita broderiilor rafinate ale frazei, 
căci altfel nu ai cum scrie despre această lume inconfundabilă.

Dar e  greu să scrii despre o bibliotecă perfectă, cu un director (directoa-
re, la drept vorbind) de nota 10, unde cititorul poate savura și o carte bună, 
dar poate participa și la activități surprinzătoare, la realizarea unor idei de 
excepție și altele, și altele... E vorba, desigur, de Biblioteca Națională pentru 
Copii „Ion Creangă”, ajunsă la o vârstă venerabilă ce capătă, pe măsura tre-

cerii timpului, o valoare spirituală și sentimentală din ce în ce mai mare, precum piesele ivite la lumină de sub 
uneltele arheologilor ori precum vinurile din soiuri rare și scumpe. 
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Lucrătorii instituției știu – o spun cercetările și statisticile – că au o profesie febrilă, complicată, deseori 
prost remunerată, dar mai știu că profesia lor e una din cele mai pasionante, mai frumoase și dătătoare de 
satisfacții. Poate pentru că în ea nu te plictisești, nu te blazezi, iar cărțile oferă, aproape la tot pasul, surprize 
de tot felul. De aceea, bibliotecarii formează o speță aparte, lasă ceva bun și valoros în urma lor.

Am realizat multe programe împreună și uneori mi se pare  – fapt cu totul remarcabil – că fac și eu parte 
din acest colectiv minunat și sunt convins că mulți scriitori, profesori, ziariști, copii, tineri și bătrâni gândesc la 
fel.

 Se poate afirma, fără a exagera, că Biblioteca „Ion Creangă” este un model atât pentru bibliotecile din 
republică, cât și pentru multe alte biblioteci de pe mapamond. 

În fine, aniversar vorbind, Biblioteca e într-o formă de invidiat, pe o linie ascendentă, receptivă la toate 
provocările moderne, reușind și în continuare să cucerească cititorul și să-i ofere teme de meditație și reflecție, 
adică este hărăzită să înfrunte vremea și vremurile. 

Vă doresc să nu vă despărțiți niciodată de acest univers inconfundabil al Cărții, apt să comunice idei și 
sentimente de o tulburătoare prospețime!

Felicitări! 
Colegul vostru, 

Ianoș ȚURCANU, 
scriitor 

BIBLIOTECA „ION CREANGĂ” – DENUMIRE CARE SPUNE MULTE
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. O denumire care deja spune multe. Şi-a îmbogăţit aria se-

mantică timp de şapte decenii de activitate. Calificativele se subînţeleg. Predicatele, de asemenea. Acest nume 
nu are neapărat nevoie de a fi inserat în propoziţii şi fraze. Vom face-o însă pentru cei neavizaţi, puţini la număr.

EA este bogată în cărţi şi în lucrători calificaţi, călduroasă, primitoare, activă.   
EA asigură viabilitatea ciclului Carte-Cititor, fără de care munca autorilor, pictorilor, redactorilor, macheta-

torilor, tipografilor etc. ar fi zadarnică. 
Spre EA ne îndreptăm paşii, când avem nevoie să consultăm lista de cărţi pentru copii editate în mai multe 

colţuri ale lumii şi, îndeosebi, la noi. 
La EA merg micuţii cititori pentru a se întâlni cu miraculosul obiect care are numele CARTE.   
În EA se organizează diverse activităţi culturale, ateliere de creaţie, întâlniri cu scriitorii.  
Datorită EI se organizează anual Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret ajuns la cea de-a 

XVIII-a ediţie, care reprezintă un frumos prilej de a propaga cartea şi în cadrul căruia editura noastră a obţinut 
multe premii. 

Cu ajutorul EI editurile îşi diversifică şi valorifică activitatea, autorii şi pictorii ajung să fie cunoscuţi în lume 
sau chiar premiaţi cu titluri internaţionale. 

În fruntea EI se află un neobosit slujitor al Cărţii – doamna Claudia Balaban, înconjurată de o echipă de 
bibliotecari pe măsură.   

Fără EA universul copilăriei ar fi mai monoton, mai sărac.
Despre EA s-ar putea scrie o carte întreagă.  
Pentru EA am scris acest text, urmat de tradiţionala urare „La mulţi ani!”. 
Dragă Bibliotecă pentru Copii „Ion Creangă”, un călduros „La mai mult şi la mai mare!” din partea între-

gului colectiv al Editurii „Epigraf”.
Ala BUJOR, 

Editura „Epigraf”

O BIBLIOTECĂ A COPIILOR, O BIBLIOTECĂ A VIITORULUI…
Biblioteca Copiilor a ajuns la o frumoasă vârstă de maturitate spirituală. Şaptezeci de ani de existenţă şi 

activitate în interesul tinerei generaţii, cincisprezece dintre care sub simbolul emblematic al personalităţii lui 
Ion Creangă.

Istoria bibliotecii constituie o componentă inseparabilă în istoria neamului, de care generaţiile viitoare nu 
vor face abstracţie niciodată şi care va dăinui în timp. Pe traseul parcurs, realităţile istorice şi politice, sociale şi 
culturale, evident, s-au reflectat în colecţiile şi activităţile bibliotecii, dar astăzi ţara dispune de o bibliotecă dez-
voltată conform principiilor şi conceptelor biblioteconomice moderne, care se impune prin valoarea sa informa-
ţională şi educaţională, prin exercitarea cu responsabilitate şi profesionalism a atribuţiilor ce-i revin în context 
naţional şi internaţional. Succesele şi provocările pe care le-a întâmpinat pe parcursul anilor au consolidat o 
bibliotecă de excepţie. Astfel o cunoaştem noi, bibliotecarii, astfel a ajuns să fie cunoscută de o lume întreagă.

Încadrată în mod firesc în coordonatele culturale ale ţării, biblioteca s-a extins şi a obţinut recunoaştere 
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publică de prestigiu şi în spaţiul cultural de peste hotare. S-a extins nu prin spaţii vaste, ci prin iniţiative şi ac-
tivităţi distincte, prin inovaţii şi proiecte de anvergură, prin valorile promovate şi prin oamenii care-şi fac lucrul 
cu pasiune. 

Activităţile inedite pe care le desfăşoară biblioteca, antrenând de fiecare dată un numeros public de copii, 
sunt mărturii elocvente că specialiştilor de la „Creangă” le reuşeşte cu adevărat a convinge copiii că rostul 
cărţii, al lecturii este unul esenţial în viaţa lor, că nici televizorul, nici computerul nu vor substitui cartea care 
seamănă adevăratele cunoştinţe. Multiplele programe şi concursuri de lectură şi creaţie, Salonul Internaţional 
de Carte pentru Copii şi Tineret, Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii, Săptămâna Cunoştinţelor, Cam-
pania „Lecturi de vacanţă”, Biblioteca Mobilă, convorbirile şi seratele literar-artistice, matineele, victorinele şi 
jocurile didactice, lecturile publice, cenaclurile şi cluburile pe interese, saloanele literare, desfăşurate ani la 
rând cu un entuziasm admirabil, demonstrează consistenţa demersului pentru lectură al bibliotecii, care nu are 
echivalente în bibliotecile din ţară atât în aspect cantitativ, cât şi calitativ. 

Inspirând cu regularitate dragostea pentru carte şi lectură, astfel deschizând sufletele copiilor spre tainele 
cunoaşterii, aceste activităţi au devenit pentru mulţi copii o preocupare preferată permanentă. Este succesul 
real al bibliotecii, fiindcă reuşeşte să confirme valoarea cărţilor prin lectura acestora, fiindcă este un adevărat 
„laborator al cunoaşterii”, instituţie culturală cu însemnate contribuţii la sporirea ştiinţei de carte a neamului. 

Meritul bibliotecii este amplificat de faptul că bibliotecarii care o slujesc creează şi menţin o stare de spirit 
marcată de sentimentul profund al dragostei pentru carte şi copii. În opinia nu numai a copiilor, care frecven-
tează biblioteca, dar şi a părinţilor, specialiştii bibliotecii îşi iau în serios rolul de educatori şi profesori, cum şi 
trebuie să fie bibliotecarii pentru copii, edificând în spaţiul real şi virtual al bibliotecii o veritabilă şcoală a lectu-
rii. Iată încă un punct de atracţie, un motiv în plus şi un îndemn pentru copii de a vizita şi a cunoaşte biblioteca, 
de a lega o prietenie frumoasă, viabilă şi la maturitate. Aşa se construieşte imaginea bibliotecii, aşa sporeşte 
credibilitatea ei în societate: prin oamenii de suflet pe care îi are şi prin munca pe care aceştia o prestează cu 
dăruire.

Oamenii au fost şi sunt reperele principale ce definesc istoria şi activitatea de succes a Bibliotecii Naţi-
onale pentru Copii. Exemplul de manifestare profesională a bibliotecarilor de la „Creangă”, a echipei ma-
nageriale de profesionişti experimentaţi şi a întregului personal creativ al bibliotecii, generează sincere 
sentimente de gratitudine şi apreciere. Ne exprimăm întreaga admiraţie pentru maturitatea profesională de 
invidiat a colegilor noştri, pentru calitate şi performanţă în tot ceea ce fac.

Cu toată afecţiunea şi respectul, 
Ludmila COSTIN, 

director, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM

STIMATĂ DOAMNĂ DIRECTOARE!
În aceste zile pline de bucurie și sărbătoare, când se întocmește bilanțul 

realizărilor obținute în cei 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Naționale pentru 
Copii „Ion Creangă” din Chișinău – bibliotecă care și-a dobândit de-a lungul 
timpului un înalt prestigiu în comunitatea națională și internațională, răspunzând 
nevoilor de informare pentru segmentul de public căreia i se adresează – Biblioteca 
Județeană „V.A. Urechia” este alături de dumneavoastră cu cele mai frumoase 
gânduri, sentimente și urări.

Când scrutăm cu gândul cele șapte decenii de la înființare, nu putem să nu 
remarcăm paleta largă de activități organizate de Biblioteca Națională pentru Copii 
care a încercat și a reușit să facă cinste numelui patronului spiritual al instituției, 
Ion Creangă, clasicul literaturii române cunoscut pentru măiestria basmelor sale, 

dar mai ales apreciat pentru opera autobiografică „Amintiri din copilărie”. 
Acest eveniment este un bun prilej pentru conducerea Bibliotecii Județene  de a trece în revistă realizările 

și de a face o evaluare a proiectelor în colaborare cu instituția pe care cu profesionalism și devotament o 
conduceți. Din 2007, anul venirii mele la conducerea Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi în calitate de manager, 
am realizat o continuă colaborare între cele două instituții de cultură, materializată în participări active și 
reciproce la diversele acțiuni. Amintim edițiile Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret de la 
Chișinău sau cele ale Târgului Național de Carte „Axis Libri” și ale Salonului Literar omonim, desfăşurate la 
Galați. Însă, pentru noi, proiectul de cea mai mare însemnătate, care ne onorează în mod deosebit – și ne 
place să credem că și pentru instituția dumneavoastră sentimentele sunt asemănătoare – este înființarea 
Filialei Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, găzduită de Filiala „Licurici” a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion 
Creangă”, în noiembrie 2012. 

La adăugarea celei de-a 70-a filă în analele istoriei instituției, țin să vă aduc la cunoștință că prețuiesc 
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activitatea de promovare și de implicare în procesul de reformare a biblioteconomiei moderne și a sistemului 
biblioteconomic național şi internaţional, prin asigurarea coordonării şi cooperării activităţii la nivel naţional 
a bibliotecilor ce deservesc în mod special copiii, realizat de Biblioteca dumneavoastră.  Ați demonstrat că 
sunteți un centru modern de petrecere constructivă a timpului liber pentru copiii din Republica Moldova, că 
reușiți să conservați şi să valorificați repertoriul naţional de publicaţii pentru copii şi adolescenţi, îndeplinind 
exemplar funcţia de centru naţional de informare şi documentare în domeniul literaturii pentru copii prin care 
contribuiți implicit la educarea şi formarea generațiilor de tineri. 

Conchid și apreciez faptul că de-a lungul celor șapte decenii ați depus eforturi notabile pentru ca segmentul 
de utilizatori cărora vă adresați să poată avea acces la resursele informaționale, la toate documentele din  
patrimoniul cultural naţional şi universal de care dispuneți, prin intermediul unor mijloace și servicii moderne, 
prin programe şi activităţi informativ-culturale, demostrând astfel că v-ați adaptat cu succes la cerințele 
societății biblioteconomice naționale și internaționale. 

Pentru toate aceste reușite, vă adresez, cu acest prilej, cordiale felicitări, un sincer La Mulți Ani și vă 
doresc mult succes în continuare și energie benefică pentru îndeplinirea misiunii pe care o aveți! Și cum 
succesele unei instituții se datorează colectivului de specialişti dedicați meseriei, pe care cu profesionalism îl 
conduceți, le aduc tuturor colegilor de breaslă și dumneavoastră, în mod special, cele mai frumoase urări de 
sănatate și prețuire pentru munca pe care o depuneți și pentru fidelitatea față de profesie!

Cu prietenie, stimă și respect, 
dr. prof. Zanfir ILIE,

director, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați

UN EXEMPLU DE URMAT
Începutul? Cu 23 de ani în urmă... 
Directorul Bibliotecii Judeţene „Gh.Asachi” din Iaşi împreună cu directorul Bibli-

otecii Naţionale a Republicii Moldova și cu cel al Bibliotecii Naționale pentru Copii 
„Ion Creangă” din Chişinău, adică Nicolae Busuioc, Alexe Rău şi Claudia Balaban, 
au iniţiat un program comun, în format duplex Iaşi–Chişinău, denumit Salonul Inter-
naţional de Carte Românească (SICR). Arhitectura acestui program a fost clădită 
pe ideea care a funcţionat la Iaşi în perioada interbelică sub genericul „Zilele cărţii”, 
dar a fost dezvoltată după cerințele pe care modernitatea le-a impus în complicata 
epocă a dezghețului postsovietic. 

Scopul iniţial al Salonului a fost cel de stimulare a producţiei editoriale de carte 
românească de pe ambele maluri ale Prutului. Ulterior, acesta a evoluat către un 

dialog intercultural de amploare, polarizând atenţia şi resursele factorilor culturali din majoritatea comunităţilor 
româneşti din diaspora, cum ar fi: Ucraina, Banatul sârbesc, Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Suedia, Germania, 
Franţa, SUA, Israel. Urmărind realizarea unei comunicări directe între reprezentanţii de valoare ai mediului 
cultural fără graniţe, acest eveniment s-a conturat ca un valoros factor de influenţare a cărţii valoroase în sine 
în raport cu cartea de succes comercial. Salonul Internaţional de Carte Românească a stimulat şi înfiinţarea 
unor filiale de carte românească la Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, la Novi Sad şi Cernăuţi.

După primele cinci ediţii ale Salonului Internaţional de Carte  Românească s-au dovedit ca imperios 
necesare, stimularea şi promovarea producţiei editoriale de carte pentru copii şi tineret. În 1997 a fost lansat 
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ca o lărgire contextuală a SICR, sub patronajul Bibliotecii 
Naționale pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău şi al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi, care, prin ni-
velul valoric ridicat, şi-a croit un destin propriu. Între timp, bibliotecile şi-au lărgit aria manifestărilor, organizând 
mai multe concursuri literare, format duplex Iaşi–Chişinău, destinate segmentelor de cititori copii şi tineret, un 
exemplu elocvent fiind „La izvoarele înţelepciunii”.

Toate aceste lucruri sunt bine cunoscute oamenilor de carte și de bibliotecă de pe ambele maluri ale Pru-
tului, publicului larg, care s-a obișnuit să participe în număr mare la manifestările de gen, dar și personalităților 
politice și culturale ale celor două state românești. Ne mândrim chiar că fundamentul schimburilor culturale 
intense dintre România și Republica Moldova conține ca fundamentală piatră de temelie dăruirea și iscusința 
cu care cei trei directori de bibliotecă au știut să se ridice deasupra vremurilor, să privească spre viitor și să 
îndrăznească să își asume un destin unionist nu întotdeauna foarte comod. 

Poate cel mai important lucru care s-a realizat în cei 23 de ani de colaborare între bibliotecile din Iași și 
Chișinău a fost realizarea unei comuniuni profesionale și, de ce să nu o recunoaștem?, sufletești între bibliote-
carii celor două instituții. Între noi, bibliotecarii ieșeni și chișinăuieni, noțiunea de coleg are o substanță aleasă, 
fiindcă am putea oricând să lucrăm cot la cot într-o instituție, să ne ținem locul unul-altuia, la Iași sau la Chiși-
nău. Să nu fim modești și să le sugerăm celor care caută modele de integrare și de unire să ia exemplu de la 
bibliotecile noastre, atât în plan instituțional, cât și în planul relațiilor interumane!
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Începutul? Cu 23 de ani în urmă...
Sfârșitul? Peste 23 de secole, atunci când oamenii vor fi lumină, iar cărțile se vor absorbi prin forța gân-

dului...
Dan DOBOŞ,

director, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi 

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ PENTRU COPII „ION CREANGĂ” :  
INSTITUŢIE NOVATOARE ÎN SPAŢIUL BIBLIOTECONOMIC  

AL REPUBLICII MOLDOVA
Puţine ţări se pot mândri cu o bibliotecă de rang naţional dedicată în exclu-

sivitate copiilor.  Republica Moldova are, de 70 de ani, o astfel de bibliotecă.  În 
incinta ei, copiii din Chişinău şi din zonele învecinate, cât şi cei de mai departe 
aflaţi în vizită în Capitală, se bucură de un spaţiu al lor, spaţiu în care pot partici-
pa la activităţi specifice vârstei, pot găsi informaţie pentru nivelul lor de pregătire 
şcolară, îşi pot cultiva talentele, se pot angaja în programe care le stimulează 
imaginaţia.  Dar mai mult decât atât, copiii pot visa, pot aspira la întruparea viselor 
lor, se pot desfăşura fără restricţii în a-şi descoperi înclinaţii artistice, ştiinţifice, în 
a-şi cultiva creativitatea. 

Prima mea vizită în bibliotecile din Republica Moldova a avut loc sub auspici-
ile Departamentului de Stat al SUA care mi-a facilitat primul meu contact cu bibliotecarii moldoveni.  

Retrăiesc şi acum vizita la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”.  Erau anii de început al pă-
trunderii computerelor în bibliotecile din Chişinău.  Am deschis uşa unei încăperi în care domnea liniştea. Mă 
aşteptam să fie o sală de lectură tradiţională în care copiii stau aliniaţi la masa de lectură şi îşi fac lecţiile.  Mare 
mi-a fost mirarea să găsesc o sală unde în jurul fiecărui terminal era un ciorchin de pici, toţi absorbiţi de ecra-
nele calculatoarelor, angajaţi în diverse jocuri, avizi să descopere infinita lume de „dincolo”, din spatele sticlei.  
Erau atât de implicaţi în această explorare, încât, contrar vârstei, totul se petrecea în mare linişte.  Parcă le 
pierise glasul în spaţiul cibernetic.  Unii butonau claviatura, alţii manevrau mouse-ul, aşteptând cu nerăbdare 
să apară noutăţi pe ecran. Ce impact pot avea noile tehnologii asupra tinerei generaţii!

Am revenit la Chişinău după câţiva ani, invitată chiar de prestigioasa instituţie, cu ocazia tradiţionalului 
Salon al Cărţii pe care BNC „Ion Creangă” îl organizează cu atâta dedicaţie şi profesionalism.  De data aceasta 
copiii erau în stradă, angajaţi în tot felul de activităţi în aer liber: dansau, cântau, se bucurau de soarele 
primăvăratec dimpreună cu fraţi, surori, părinţi şi bunici, însoţiţi de o mulţime de scriitori, editori şi producători 
de materiale destinate copiilor.  Aerul festiv, efervescenţa, culorile primăverii pe cerul albastru dădeau noi 
speranţe, înălţau spiritele către noi orizonturi.  

Copiii de atunci sunt deja adolescenţi, sunt studenţi, au schimbat poate câteva slujbe sau şi-au întemeiat 
deja familii.  E rândul lor să continue tradiţia şi să-şi aducă propriii copii la bibliotecă, să reia ciclul descoperi-
rilor, al explorării şi instrucţiei.

Tot ce am descris este percepţia publicului larg despre Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”.  
Este imaginea pe care Biblioteca şi-a creat-o în urbe şi în naţie.  Când ne plimbăm pe bulevard şi ne uităm la 
vitrinele îmbietoare frumos aranjate, suntem captivaţi de imaginea exponatelor şi nu ne mai gândim la câtă 
trudă este în spatele producerii obiectelor din vitrină.  Când mergem la cofetărie, savurăm cu ochii şi ne de-
lectăm cu dulciurile din galantar, fără a ne mai gândi la cine a preparat apetisantele prăjituri.  Aşa este şi când 
mergem la bibliotecă.  Ne bucurăm de cărţile aliniate pe raft după reguli bine definite, primim ajutorul biblio-
tecarelor gata să răspundă la ce ne preocupă, să ne îndrume către cea mai bună resursă, să ne recomande 
cartea care ni se potriveşte cel mai bine.  Magazinele de modă nu ar exista fără croitorese, cofetăriile nu ar 
exista fără cofetărese şi bibliotecile nu ar exista fără bibliotecare (cei care mă cunosc, ştiu că eu le numesc cu 
drăgălăşenie „bibliotecărese”!).

Bibliotecarele şi bibliotecarii sunt eroinele şi eroii anonimi din culisele oricărei biblioteci.  Personalul de 
bibliotecă, devotat şi pasionat de activitatea legată de cărţi şi informaţie pe care o leagă de specificul publicului 
servit, este cel care face ca o bibliotecă să-şi pună amprenta pe contextul social în care există şi funcţionează.  

Doamnele bibliotecare de la BNC „Ion Creangă” sunt vedetele acestei aniversări şi generaţii de copii, 
acum ajunşi adulţi, le datorează toată stima, tot respectul şi toată admiraţia pentru pasiunea cu care pun în 
practică profesia pe care şi-au ales-o: aceea de a servi pe cei mai tineri membri ai societăţii, pe copiii care 
deschid ochii în universul cărţilor, se deşteaptă pe măsură ce citesc, se maturizează pentru a deveni cetăţeni 
responsabili, deplin angajaţi în actul social de secol 21.  

Democraţia îşi are rădăcinile în bibliotecă, în accesul nestingherit la informaţie.  Prin statutul lor de medi-
ator între nevoile de informare ale publicului şi informaţia de calitate, bibliotecarii au şi rolul de activişti sociali 
deplin angrenaţi în conturarea societăţii de azi şi de mâine.  
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Copiii care cresc în bibliotecă sub ochii bibliotecarilor prind rădăcini sănătoase şi se dezvoltă într-un cli-
mat propice ce conduce către dezvoltarea civismului atât de necesar perioadei de tranziţie spre democraţia 
deplină.  Şi pentru această contribuţie la sprijinirea dezvoltării unei societăţi bazate pe principii democratice, 
bibliotecarele de la BNC „Ion Creangă” şi-au câştigat un loc aparte pe firmamentul societăţii moldoveneşti de 
la trecerea dintre milenii.

Doresc să prezint o apreciere specială Doamnei Claudia Balaban, pe care o asemăn unui comandant de 
vas care conduce cu măiestrie nava şi prin vremi de furtună, şi prin ape line.  Un adevărat lider cu viziune, 
devotată misiunii, obiectivelor şi strategiei BNC „Ion Creangă”, Doamna Balaban este prezentă la conferinţe 
internaţionale ce au loc în diverse colţuri ale lumii, veşnic dispusă să stabilească noi contacte, să-şi angreneze 
instituţia în noi proiecte de parteneriate benefice pentru copiii din Moldova.  Distinsă şi elegantă, mereu cu 
zâmbetul pe buze, un veritabil exemplu de dedicaţie profesională, neobosita Claudia Balaban a fost sufletul 
Bibliotecii timp de decenii şi a creat o adevărată şcoală de bibliotecari de copii, cărora le serveşte drept mentor 
şi exemplu de urmat.

Mulţi ani înainte, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”!  Felicitări bibliotecarelor care menţin 
ştacheta serviciilor de calitate!  Kudos Doamnei Claudia Balaban pentru a fi conferit Bibliotecii „Ion Creangă” 
un loc de înaltă distincţie pe firmamentul biblioteconomiei din Republica Moldova!

dr. Hermina G.B. ANGHELESCU,
Facultatea de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării,

Wayne State University, Detroit, Michigan, SUA

INFINITUL UNEI BIBLIOTECI
Ușor obsesiv, deci încercând să demonstrez iar și iar, am gândit biblioteca prin 

viziunea efectelor ei – cele imposibil de numărat, dar parcă mai importante decât cifrele 
statistice, necesare și ele, desigur, în ordonarea oricărui proces profesional.

În fața aniversării a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Naționale pentru Copii 
„Ion Creangă” mă încearcă tentația vechiului exercițiu: dincolo de această cifră, 
dincolo de numărul de volume, crescut de la an la an, dincolo de numărul de utilizatori, 
impresionant fără îndoială, dincolo de numeroasele proiecte și activități etalate și pe 
site, mă gândesc, iarăși, la infinitul sinapselor provocate  de paginile răsfoite de mici 
degete nerăbdătoare, la atracția febrilă către universul cunoașterii invadând mințile 
fragede, la infinitul acumulărilor spirituale, la deschiderea imensă a unor proiecte de 
anvergură, desfășurate pe zeci de ani,  la alonja splendidă a unor fapte culturale în 

memoria miilor de copii participanți...  
Prietenii știu despre ce scriu acum...  
Influența benefică a acestei biblioteci în viața copiilor din Republica Moldova se poate compara cu „mira-

bila sămânță” ce, multiplicată la nesfârșit prin secole, prin transformări și adaptări la progresul noilor tehnologii, 
a asigurat și va asigura hrana spirituală și în viitor.  

Aniversarea ne provoacă să ne întoarcem la imaginea anilor de început. Războiul nu se terminase bine, 
dar nevoia reașezării vieții sociale, a alfabetizării, a liniștii necesare învățării și, evident, imperativele noii puteri 
politico-administrative au condus la înființarea acestei biblioteci. Un bing-bang apărut în sărăcie, în încordare 
și frică, în nesiguranță... Primii bibliotecari și-or fi făcut datoria în funcție de noile directive, dar împlinind și 
misia pe care o cunoșteau bine: au construit o instituție după reguli profesionale și au început să ofere cărți, 
să le cultive, să le promoveze, să atragă și să educe cel mai dificil public.  

Astfel a început să se țeasă infinitul funcției acestei biblioteci, cu activitate tenace, cu deschideri și creș-
teri, cu perioade mai bune și mai rele... Nu cunosc activitatea bibliotecilor din Republica Moldova dinainte de 
1990, dar îmi permit să cred că, în conformitate cu asocierile dintre sistemele noastre bibliotecare, aceste 
instituții și-au împlinit rolul esențial de a atrage spre știință și cultură, cu curaj și abnegație, dar, mai impor-
tant, în condițiile vitrege ale controlului politic asupra informației. Un plus de greutate l-au întâmpinat colegele 
noastre în veșnica dispută a procentelor de carte în limba rusă, în „războiul” alfabetelor – lucruri despre care, 
din păcate, noi nu știm prea multe, dar evoluția actuală a structurilor infodocumentare  ne face să admirăm 
potențialul profesional al bibliotecarilor din Moldova, consolidat permanent  de învățământul de specialitate 
care a contribuit la nivelul înalt atins în formarea biblioteconomică.  

Din 1978 până acum, Biblioteca s-a dezvoltat sub bagheta unui manager de excepție – Doamna Claudia 
Balaban, pe care am cunoscut-o chiar de la începutul colaborării cu Biblioteca „Gh. Asachi”, în 1991, la orga-
nizarea expoziției „Lecturile copilăriei”, căreia, la Iași, i-am alcătuit bibliografia, cu gândul la copiii Basarabiei, 
care abia începeau să cunoască alfabetul latin. Am mai spus-o, puține evenimente legate de carte pot produce 
asemenea efecte emoționante: copiii atingeau cărțile cu sfială și dorință deopotrivă, adulții din preajmă s-au 
lansat în promisiuni entuziaste, au curs idei, proiecte, povești despre un trecut necunoscut... 
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Apoi, relația profesională și culturală a intrat pe un larg făgaș în care fiecare a avut rolul pe care a simțit 
că poate să-l acopere. Donațiile de carte, înființarea Filialei de la „Licurici”, pregătirea sesiunilor de comunicări, 
organizarea saloanelor de carte în duplex au fost acțiuni ample, periodice, cu implicarea a numeroase forțe 
bibliotecare și a personalităților culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Dincolo de faptele concrete, entu-
ziasmul implicării, grija și responsabilitatea pentru continuitatea și eficiența tuturor activităților, efervescența 
sufletească menită să încălzească suflul patriotic au rămas în memoria afectivă a tuturor participanților.   Și 
asemenea efecte intră în categoria celor ce asigură infinitul unei biblioteci.  

Acțiunile comune, cum au fost cele din Concursul „La izvoarele înțelepciunii”, cursurile de formare, schim-
burile de bune practici, au dus la o cunoaștere reciprocă a proiectelor și metodelor utilizate, între Iași și Chiși-
nău instalându-se o punte profesională foarte prețioasă.  

Îmi place să-mi amintesc din perioada directoratului meu la biblioteca ieșeană (2001-2008) continuarea 
acestei relații complexe pe o spirală crescută, cu numeroase anse frumos conturate, neîntrerupându-i niciodată 
fluxul; am reușit să angrenăm întreg colectivul în activitățile dedicate relației cu colegii din Chișinău. Una dintre 
activitățile de inspirație basarabeană  a încântat-o în mod deosebit  pe Claudia Balaban: „Ziua cărții pentru 
copii”,  în cadrul salonului ieșean, a adus copiilor din Iași cărțile excepționale ale editurilor din Chișinău și 
cunoștința cu scriitori pentru copii. Editorii din Chișinău au fost prezenți la toate edițiile, au luat importante 
premii, s-au simțit bine în compania scriitorilor și editorilor din România, au pus la cale numeroase proiecte 
comune. La rându-ne, n-am lipsit de la evenimentele organizate de Biblioteca Națională pentru Copii.  Mă 
bucur că doamna director Balaban a reușit să continue tradiția la înființarea căreia a contribuit, alături de 
directorul Nicolae Busuioc. Înseamnă că infinitul bibliotecii n-a pierdut nimic.  

La Iași însă începe să se simtă absența Salonului, de vreme ce Librex a căpătat o nouă anvergură, iar 
Filit pare să promită...     

De la rangul ei de instituție națională, Biblioteca „Ion Creangă” a reușit să desfășoare o platformă profe-
sională și culturală de excepție, pentru care a primit numeroase recunoașteri internaționale. În cei 70 de ani 
ai săi, a acumulat realizări cât pentru sute de ani. Meritul managerului Claudia Balaban de a dezvolta atâtea 
noi servicii, de a coagula în spiritul instituției contribuțiile atâtor scriitori și editori, de a aduce în viața copiilor 
bucuria cărții, a Internetului, de a oferi teren de afirmare talentelor artistice, prin sute de proiecte dedicate, de 
a împlini energic și eficient funcția metodică și de  formare profesională pentru toate bibliotecile publice, de a 
scoate în lume, cu mândrie, aportul acestei biblioteci, a fost apreciat deseori, în ideea atât de veche a recu-
noașterii Omului care a sfințit locul, cu abnegație și talent. 

Ne asociem cu plăcere și entuziasm tuturor urărilor cuvenite la această aniversare. Să dorim tuturor devo-
taților Bibliotecii realizări importante în viață și profesie, să le urăm forță de a aduce lumina spirituală celor mai 
mici cetățeni, să poată continua  ofensiva împotriva inculturii și a prostului gust, să cultive tradițiile autentice și 
relațiile cu lumea cărții de pretutindeni. 

Cu empatia de la începuturi, vechea urare: VIVAT ! CRESCAT ! FLOREAT ! 
Elena LEONTE,

expert european în infodocumentare, Iași

GÂNDURI...
În urmă cu câţiva ani – în aprilie 2010 – participam ca invitată la Salonul Internaţional de Carte pentru 

Copii şi Tineret, organizat la Chişinău, pentru a susţine o prezentare a Euroreferenţialului la un atelier profe-
sional, pe care l-am apreciat ca fiind foarte reuşit. Am făcut schimb de idei, ne-am informat asupra noutăţilor 
împreună cu colegele din toate structurile sistemului infodocumentar. Am urmărit însă, pe cât s-a putut, şi de-
sfăşurarea propriu-zisă a Salonului. Am în minte şi acum o imagine: m-a impresionat un gest simplu, dar unic 
în opinia mea: reacţia unor copii – vizitatori ai Salonului – care, conform tradiţiei, au primit cartea autorului pre-
miat în ediţia precedentă. Dragostea cu care strângeau la piept cartea primită în dar, bucuria de a o deschide, 
de a o frunzări şi din nou de a o strânge la piept, feţele emoţionate ale micilor cititori, veselia şi respectul ce-l 
arătau pentru cartea primită și comentariile lor m-au făcut să stau minute bune şi să admir acea imagine. Păcat 
că nu era nimeni care să imortalizeze scena. Îmi încheiasem activitatea după aproape 40 de ani, dar o scenă 
similară, recunosc, nu am avut ocazia să văd. Întotdeauna am apreciat efortul colegelor de peste Prut în activi-
tatea lor de zi cu zi. Atunci însă am avut şi confirmarea modului în care se implică în formarea tânărului cititor, 
în  educarea respectului şi dragostei pentru lectură, în susținerea dorinţei fiecărui copil de a avea o bibliotecă 
personală. O mai bună evaluare a modului în care bibliotecarele acestei instituţii îşi desfăşoară activitatea și 
se implică în formarea tânărului, a viitoarei generaţii nici că putea fi!  

* * *
... După 1990 am participat cu diferite ocazii la întâlniri profesionale organizate peste Prut. Am colaborat 

şi comunicat cu colege, schimbând impresii şi experienţe nu numai în cadrul organizat, dar şi în pauzele reu-
niunilor, comunicarea continuând şi prin Internet. Întâlnirile se terminau întotdeauna cu vizite de documentare 
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prin biblioteci, dar şi prin locurile încărcate de istorie, cultură şi civilizaţie. Nu pot uita acel prim Congres al 
Bibliotecarilor din Republica Moldova la care am participat – pe atunci eram membru şi al acelei asociaţii – 
congres organizat pe când doamna Claudia Balaban era preşedinte. Excursiile de documentare organizate 
m-au făcut să înţeleg mai bine şi să cunosc mai profund locuri şi oameni, tradiţii şi obiceiuri care ne marchează 
şi ne influenţează în viaţa de zi cu zi. Ele au contribuit la o mai bună cunoaştere şi apropiere dintre noi. Întâl-
nirile din Republica Moldova au fost un prilej de a face schimb de impresii şi bune practici între bibliotecarii din 
diferite ţări, având întotdeauna ca invitaţi colegi din fosta mare familie. Cu toţii am fost interesaţi de metode şi 
tehnici noi şi am folosit la maximum timpul pentru informare şi comunicare între profesioniştii din infodocumen-
tare, indiferent de mărimea structurii în care îşi desfăşurau activitatea. Îmi face plăcere să cred că rezultatele 
excelente ale colegilor din instituţia sărbătorită se datoresc şi acestui schimb permanent de informaţii între 
specialişti ! 

Nicoleta MARINESCU,
manager şi evaluator european în infodocumentare, Iaşi

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ PENTRU COPII „ION CREANGĂ” –  
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI”   

ŞI PUNŢILE CULTURALE ÎNTRE CHIŞINĂU ŞI IAŞI
Aniversăm cu emoţie 70 de ani de la fondarea Bibliotecii Naţionale pentru Copii 

„Ion Creangă” din Chişinău. Spun cu emoţie pentru că atunci când vorbeşti despre 
o instituţie a cărţii destinată micilor cititori, care a supravieţuit unor ani foarte grei şi 
întunecaţi, nu poate decât să înduioşeze, s-o priveşti prin ochii miraţi de copil, prin 
lacrima şi zâmbetul de copil. Miraţi deoarece 70 de ani e o vârstă frumoasă, atunci 
când vorbim de carte şi bibliotecă în Basarabia, recte Republica Moldova.  Nu ştim 
decât în mare ce a reprezentat ea înainte de 1989, sau ne imaginăm, dar ştim foarte 
bine ce a însemnat şi înseamnă după această dată. Şi subliniem din start că pasul 
făcut de această instituţie, după 1990, este uriaş. Nimeni nu şi-ar fi imaginat cu ani 
în urmă, poate, că micuţa bibliotecă va deveni inima Basarabiei racordată la miile 
de inimi ale copiilor basarabeni. Că se află astăzi în topul celor mai cunoscute şi 

respectate biblioteci pentru copii din lume, conform aprecierilor IBBY (Consiliul Internaţional al Cărţii pentru 
Copii şi Tineret)1 al cărei membru cu puteri depline este2. Minunea s-a petrecut şi ea se datorează minunatului 
colectiv al acesteia, managementului modern, aplicat, dragostei de copii, respectului pentru limba, cultura şi 
literatura română, pentru istoria atât de dramatică, tradiţia păstrată cu mare sfinţenie şi sacrificii, trăirea în 
lumina cărţii şi a credinţei. Merită de apreciat în mod deosebit, după 1990, rapiditatea cu care fondul de carte 
al acesteia, majoritar în limba rusă, a fost primenit cu literatură în alfabet latin, română şi universală, aviditatea 
de a fi la curent cu tot ce se întâmplă nou în bibliotecile din Ţară şi racordarea la mutaţiile radicale intervenite, 
deschiderea spre modernizarea şi informatizarea serviciilor în strânsă legătură cu acestea, formarea unui 
climat propice editării şi afirmării scriitorilor pentru copii din Basarabia, ştiinţa de a atrage colaboratori, de a 
găsi sponsori, foarte rodnica colaborare cu ministerele de resort, cu şcoli, licee, uniuni de creaţie, ce au sporit 
prestigiul instituţiei şi au dus la o extraordinară reflectare în presa naţională. Doamna Claudia Balaban, alături 
de directorii adjuncţi Eugenia Bejan, Lilia Tcaci, Margareta Timofti, de întregul colectiv, au schimbat radical faţa 
acestei biblioteci astfel încât să poată răspunde noilor cerinţe de lectură şi informare atât ale tânărului public 
basarabean, cât şi ale cetăţeanului adult, părinte, educator, scriitor, cercetător, care intră în acest spaţiu mirific 
odată cu copiii. Acum, această bibliotecă este poate locul cel mai căutat de scriitorii din Chişinău, locul în care 
se simt cel mai bine şi mai inspiraţi în a realiza noi şi minunate cărţi adresate acestora. Pentru că în Basa-
rabia există nu numai o bibliotecă special destinată copiilor, ci şi o foarte bogată literatură ce se adresează 
lor, recunoscută ca valoroasă şi în spaţiul internaţional al literaturii pentru copii, prin decernarea Diplomei de 
Onoare „Hans Christian Andersen” sau Diplomei de Onoare IBBY scriitorilor Spiridon Vangheli, Grigore Vieru, 
Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu, Ion Hadârcă, Iulian Filip, Aurel Scobioală, Claudia Partole, Aurelian 
Silvestru3.

Vorbind de ştiinţa construirii de punţi culturale transprutene, rămâne în anale momentul primului contact 
dintre Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău şi Biblioteca Judeţeană Iaşi, petrecut în 
1991, fiindcă a fost unul fast,  având în vedere proiectele culturale concepute a se realiza în colaborare şi 
implementate începând chiar din anul următor. Un prim proiect, dificil dar extrem de necesar, l-a constituit  
1 Organizaţie afiliată UNESCO, înfiinţată în 1953, la Zurich, ce are Secţii Naţionale în 70 de ţări, între care şi R. Moldova.
2 Secţia IBBY din Moldova a fost înfiinţată în 1996 de dna Claudia Balaban, manager al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.
3 În baza Listei de propuneri înaintate Juriului Internaţional de preşedintele Secţiei Naţionale IBBY, care este tot dna Claudia Balaban.
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înfiinţarea Filialei de Carte Românească de către cele două instituţii amintite – o primă bibliotecă ctitorită 
în 1992 prin voinţa şi viziunea managerilor acestora, respectiv, Claudia Balaban şi Nicolae Busuioc, Filială 
ce împlineşte şi ea 22 de ani de existenţă. Erau ani de entuziasm, de trezire a conştiinţei de neam, de limbă, 
cultură comună, ani în care se gândeau şi ţeseau zeci de proiecte transfrontaliere în colaborare Chişinău şi 
Iaşi, Cluj, Bucureşti, mai ales, dar şi Galaţi, Vaslui, Piatra Neamţ, Târgu Mureş, Alba Iulia ş.a. Ani în care s-au 
transportat dincolo de Prut poate tone de cărţi, s-au înfiinţat în jur de zece biblioteci de carte românească, s-au 
deplasat sute de scriitori, editori, jurnalişti, televiziuni, oameni de cultură, dar şi oficialităţi, pentru a susţine re-
naşterea culturală a Basarabiei, recte Republica Moldova, apropierea de Ţara-mamă şi de valorile europene. 
După atâţia ani de vise, de speranţe, de luptă chiar, evident cu armele cărţii şi ale scrisului, iată că regăsirea 
s-a petrecut, în spaţiul comun al UE, prin eforturi diplomatice şi de voinţă populară demne de toată admiraţia. 
Şi poate, o fărâmă din acest istoric pas al Republicii Moldova se datorează şi proiectelor derulate de Bibliote-
ca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, grijei manifestate de aceasta penru educaţia copiilor şi tineretului în 
spiritul valorilor naţionale şi europene. Au fost ani, aşadar, când s-au croit zeci de punţi culturale între malurile 
Prutului. Una din aceste punţi a fost Filiala de Carte Românească, ce funcţionează în incinta Teatrului „Licurici” 
prin bunăvoinţa managerului acestuia şi forţa de convingere a dnei Claudia Balaban. Loc sensibil al inimii, 
acest proiect a fost imperios necesar, întrucât copiii basarabeni au avut cea mai mare şi rapidă nevoie de carte 
cu alfabet latin, pentru formarea în spaţiul culturii generale române, a cunoaşterii rădăcinilor, tradiţiilor, istoriei 
neamului din care se trag. A fost o nevoie stringentă, în condiţiile în care  bibliotecile din Basarabia deţineau 
un   covârşitor procent de carte rusă şi un procent infim de carte românească, şi aceea cu alfabet chirilic. N-a 
fost uşor de dus la capăt acest proiect: unii demnitari reticenţi ideii, vămile ce considerau cartea românească 
periculoasă, taxând-o ca marfă, împiedicând transportul prin descărcări în vamă etc. Dar, cu forţa extraordi-
nară a Claudiei Balaban de a convinge autorităţile, cu entuziasmul, profesionalismul ei, cu deschiderea la fel 
de entuziastă şi responsabilă manifestată de directorul de atunci al Bibliotecii Judeţene Iaşi, scriitorul Nicolae 
Busuioc, şi colectivul celor două instituţii, dificilul proiect a fost înfăptuit. De atunci, aşadar de 22 de ani, locul 
acesta mirific aparţine copiilor Basarabiei. Aici, cu opera scriitorilor români şi universali editată în alfabet latin, 
cu dicţionare, istorii literare, enciclopedii, au crescut şi s-au format câteva generaţii de elevi şi asta se cunoaş-
te acum în modul de exprimare a acestora, în viziunea despre lume şi viaţă, în ştergerea definitivă a barierelor 
lingvistice. Meritul incontestabil este al conducerii acestei biblioteci ce aniversează un jubileu impresionant – 
70 de ani de existenţă –, al colectivului ei, dar şi al cadrelor didactice, la fel de entuziaste şi ambiţioase, care 
au îndrumat elevii spre carte pentru a nu cunoaşte dificultăţile lingvistice,  resimţite de generaţiile de dinainte 
de 1989 la  reintegrarea în spaţiul lingvistic şi cultural, educaţional din patria istorică. Din păcate însă, şi spun 
cu strângere de inimă aceasta, din 2008 aici nu s-a mai adus nicio carte pentru a îmbogăţi fondul Filialei, cum 
procedează bibliotecile judeţene din Galaţi, Cluj, Bucureşti, Alba Iulia, Piatra Neamţ etc. cu bibliotecile înfiin-
ţate de ele la Chişinău sau în alte oraşe transprutene. Nu s-a mai organizat o manifestare culturală comună, 
s-a renunţat la tot, deşi bibliotecarii, şi de la o instituţie, şi de la cealaltă, publicul însuşi, ar fi dorit continuarea 
programelor culturale realizate în colaborare Iaşi–Chişinău încă din 1990 spre câştigul cultural al ambelor păr-
ţi. Chiar în aceste condiţii, în care partea ieşeană nu şi-a mai respectat îndatoririle din protocol, Biblioteca „Ion 
Creangă” nu a închis Filiala, dimpotrivă, s-a străduit să o pună şi mai mult în evidenţă, făcând eforturi uriaşe 
de achiziţie de noutăţi editoriale din România în cadrul Târgurilor de Carte de la Bucureşti. Acum Filiala, cu 
un valoros fond de carte şi informatizată în totalitate, este un loc foarte cunoscut şi îndrăgit de publicul larg nu 
numai de copii, aici scriitorii preferă să-şi lanseze volumele, aici se petrec miraculoasele întâlniri ale acestora 
cu micii cititori. 

Aici, în spaţiul Filialei noastre de carte (spun noastre, deşi, aşa cum am menţionat, ea a fost uitată după 
2008), au lansat cărţi pentru şi în faţa copiilor, dascălilor, părinţilor lor, academicieni şi profesori universitari 
din stânga sau din dreapta Prutului, dar şi de mai departe de Ţară (Eugen Simion, Constantin Ciopraga, Mihai 
Cimpoi, Dan Mănucă, Liviu Leonte, Gavril Istrate, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Vasile Tărâţeanu, Adrian Dinu 
Rachieru, Nae Georgescu, Ion Constantinescu, Mihail Dolgan, Valeriu Matei ş.a.), scriitori de mare prestigiu 
(Ion Miloş, Spiridon Vangheli, Spiridon Maria Cassian, Cezar Ivănescu, Horia Zilieru, Ion Hadârcă, Ioan Baba, 
Arcadie Suceveanu,  Iulian Filip, Nicolae Busuioc, Valeriu Stancu, Daniel Corbu, Theodor Codreanu, Emilian 
Marcu, Valentin Talpalaru, Ion Muscalu ş.a.),cineaşti, muzicologi , actori, interpreţi de muzică folk (Ion Ungu-
reanu, Eugeniu Doga, Maria Bieşu, Anatol Codru, Cornelia Gheorghiu, Sergiu Tudose, Dionisie Vitcu, Petru 
Ciubotaru, Maria Mocanu ş.a.), mulţi şi prestigioşi editori, jurnalişti, oficialităţi. Aici au fost aniversaţi academi-
cienii Eugen Simion, Constantin Ciopraga, Mihai Cimpoi, Grigore Vieru; aici s-au pus la cale editări de mare 
forţă, traduceri, ilustrări de carte, programe artistice; aici s-au fondat un cenaclu şi o revistă destinate copiilor, 
ambele conduse de îndrăgita scriitoare Claudia Partole. Este, aşadar, acesta un proiect de abandonat? Bibli-
oteca Judeţeană Galaţi, remarcând lipsa de implicare a ctitorului ieşean al acestei Filiale, a preluat o parte din 
atribuţiile fondatorului, donând un important volum de cărţi. Dar Filiala de Carte Românească de la Chişinău 
încă aşteaptă ca fondatorul ei de dincolo de Prut să regăsească calea spre ea şi să se implice în destinul ei. 

Filiala de Carte Românească de la Chişinău a fost un proiect extraordinar, exemplul Bibliotecii Judeţene 
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Iaşi fiind preluat în acei ani de nou început de către alte biblioteci publice din ţară, care au înfiinţat, la rândul 
lor, alte filiale de carte românească, majoritar sub cupola Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” condusă de 
Lidia Kulikovski. Deşi şi-au schimbat şi ele managerii în mare parte, nu şi-au abandonat bibliotecile înfiinţate, 
dimpotrivă, le-au îmbogăţit cu noi cărţi, aparatură electronică, au organizat anual manifestări de prestigiu în 
spaţiul acestora. 

Şi nu a fost numai acest proiect. Au urmat Salonul de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău, or-
ganizat tot în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Iaşi în calitate de coorganizator, pandant al Salonului ieşean 
al cărţii dar cu public ţintă format din copii prin excelenţă, Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii” (pes-
te 10 ediţii în aceeaşi organizare), Zilele Filialei de Carte Românească pentru Copii „Ion Creangă – Gh. 
Asachi” ş.a. Nu numai copiii şi publicul larg din Chişinău au beneficiat de pe urma acestor proiecte culturale, 
ci şi publicul ieşean, publicul din ţară în general, care a venit în contact – prin cărţile prezente la Salonul Inter-
naţional de Carte de la Iaşi (duplex Iaşi–Chişinău) – cu foarte bogata şi valoroasa literatură ce se scrie dincolo 
de Prut, cu vârfurile scriitorimii din Basarabia, cu academicieni, compozitori, pictori, actori, interpreţi de muzică 
uşoară şi populară, copii supertalentaţi de la diferite licee de prestigiu, care au cucerit definitiv inimile partici-
panţilor la aceste evenimente culturale. Au fost, aşadar, proiecte mari, necesare, proiecte viabile, longevive, 
care şi-au format un public al lor şi au creat o atmosferă de emulaţie, de spirit concurenţial benefic, de afirmare 
şi aspiraţiune spre mai bine.

Salonul Internaţional de Carte, organizat de Biblioteca Judeţeană în colaborare cu Biblioteca Naţională 
a Republicii Moldova şi Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în calitate de coorganizatori, a devenit 
un brand al Iaşului, un veritabil eveniment cultural de înaltă ţinută. A fost, neîndoielnic, una dintre manifes-
tările culturale de prestigiu şi de anvergură ale municipiului, a adus notorietate atât instituţiei, cât şi oraşului 
pe ansamblu (să amintim doar că la deschidere participa P.F. Daniel, preşedintele Academiei Române, acad. 
Eugen Simion, academicienii Mihai Cimpoi, Constantin Ciopraga, Nicolae Breban, Nicolae Dabija, Grigore 
Bostan, Vasile Tărâţeanu, profesori universitari de înaltă ţinută academică, precum Al. Husar, Gavril Istrate, 
Liviu Leonte, Dan Mănucă, Al. Călinescu ş.a.,  oficialităţi). Desfăsurat în duplex  Iaşi–Chişinău, adunând sute 
de scriitori din ţară şi din comunităţile româneşti transfrontaliere (Basarabia, Nordul Bucovinei, Banatul sâr-
besc, comunitatea de aromâni din Macedonia, românii din Bulgaria şi din Ungaria) sau din diasporă (Franţa, 
Germania, Suedia), expunând şi lansând mii de cărţi, multe donate ulterior bibliotecii, Salonul a avut o forţă 
extraordinară, ecoul pozitiv al acestuia fiind consemnat de presa locală, naţională, dar şi de cea din spaţiile 
amintite. În Programul acestuia un loc special l-a avut Ziua cărţii pentru copii susţinută aproape în totalitate 
de echipa de la Chişinău condusă de dna Claudia Balaban. A fost poate punctul cel mai emoţionant al Salonu-
lui, el desfăşurându-se pe scena Teatrului de Copii şi Tineret  „Luceafărul”, prin acceptul şi implicarea mana-
gerului acestei instituţii, istoricul literar Ion Holban, atrăgând mult public şi foarte multă presă. Aici au susţinut 
programe artistice de neuitat elevii prestigiosului Liceu „Prometeu” din Chişinău şi cei de la Palatul Copiilor 
din Iaşi, au citit din creaţia lor adresată copiilor mai toţi scriitorii prezenţi la Salon, au susţinut recitaluri actori 
de la teatrul gazdă dar şi de la Chişinău, cantautori ca Maria Mocanu ş.a., moderatorul fiind Claudia Balaban 
însoţită de unul dintre scriitorii basarabeni. Salonul a reprezentat un mare câştig cultural pentru comunitatea 
ieşeană şi mai ales pentru comunităţile de români din jurul graniţelor ţării, a format şi susţinut un curent extra-
ordinar de apropiere de literatura şi cultura mamă a acestora, a creat o mare familie, familia participanţilor la 
această prestigioasă manifestare culturală şi de unitate naţională sub semnul cărţii româneşti, a creat punţi 
culturale între toate spaţiile româneşti amintite, a stimulat editarea de carte românească, lansarea şi cunoaş-
terea multor scriitori sau publicarea acestora în ţară. Proiect cultural de anvergură, el a născut Ideea de Salon 
şi la alte biblioteci din ţară, dar mai ales a determinat naşterea Saloanelor de Carte de la Chişinău. De atunci, 
din 1991, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova organizează anual Salonul Naţional de Carte, aşa cum 
din 1997 Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” organizează Salonul Internaţional de Carte pentru 
Copii şi Tineret,  ambele având drept coorganizator (până în 2008) Biblioteca „Gh. Asachi” Iaşi, primul desfă-
şurându-se în august, de Ziua Limbii Române, al doilea – în aprilie, aproape de data naşterii patronului acestei 
biblioteci. Salonul organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” a sărit însă mult din cadrele 
obişnuite, el devenind un adevărat fenomen. Afluxul spre carţile expuse în Salon a mii de copii, dascăli, părinţi, 
bunici este ceva extraordinar de impresionant într-o societate care este în profundă criză a lecturii. Iată de 
ce afirm că acest Salon a făcut minuni, a adus mai aproape de carte micul cititor, l-a format în spiritul iubirii 
lecturii, a valorilor naţionale şi universale. Atmosfera Salonului este extrem de impresionantă, el reprezentând 
poate cea mai de impact manifestare culturală din capitala Republicii Moldova, prin participări, prin  editurile 
prezente, prin lansările de înalt nivel valoric, prin publicul extraordinar reprezentat de copii, tineret, educatori, 
părinţi, prin spectacolele ce au încheiat ediţie de ediţie a Salonului, prin deschiderea festivă de la care nu lip-
sesc oficialităţile ţării. Admirabil! Ambiţia, entuziasmul, conştiinţa responsabilităţii faţă de copiii Basarabiei au 
determinat managerul instituţiei şi colectivul de conducere al acesteia să treacă peste dificultăţi şi să menţină 
viu spiritul Salonului, să ofere publicului larg o şansă de acces la cartea în limba română, un prilej fericit de 
întâlnire cu autori de dincoace sau de dincolo de Prut.     
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Abandonat, şi acest proiect cultural de anvergură, de către Biblioteca ieşeană, care nu mai figurează 
drept coorganizator, cum era până în 2008, Salonul trăieşte la Chişinău, graţie eforturilor Bibliotecii Naţionale 
pentru Copii „Ion Creangă” care nu l-a lăsat să moară, dimpotrivă, l-a amplificat,  chiar în lipsa sprijinului acor-
dat de partea ieşeană. În pofida evidenţelor că  a avut un mare impact asupra publicului, participanţilor şi a 
adus imaginii bibliotecii uriaşe servicii, părăsit de ieşeni, Salonul a fost continuat însă cu succes crescând de 
Chişinău, locul principal de desfăşurare a lansărilor de carte pentru copii din cadrul acestuia fiind chiar Filiala 
de Carte Românească din spaţiul Teatrului „Licurici”. Lor trebuie să le mulţumim că Ideea Salonului, acea 
atmosferă de emulaţie în jurul cărţii şi a autorilor ei, trăieşte, că punţile culturale ţesute între Chişinău şi Ţară, 
între Chişinău şi Banatul Sârbesc, Nordul Bucovinei, aromânii din Macedonia, diasporă nu s-au rupt. Salonul 
a murit la Iaşi (pare totuşi că începe să pâlpâie, odată cu noua conducere a bibliotecii publice), dar Ideea lui a 
fost împrumutată şi dusă mai departe de alte biblioteci judeţene, precum cele de la Galaţi şi Alba Iulia, care au 
preluat şi scriitorii, editorii, publiciştii prezenţi la ediţiile ieşene, şi se bucură de recunoaşteri.

Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii” este un alt proiect cultural transfrontalier de anvergură, 
iniţiat de data aceasta de către Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” (în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei, Ministerul Culturii, Uniunea Scriitorilor din R. Moldova ş.a.), la care  Biblioteca Judeţeană Iaşi (în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Iaşi, Uniunea Scriitorilor, Filiala Iaşi ş.a.) a fost invitată să devină coorga-
nizator, concursul desfăşurându-se o ediţie la Chişinău, altă ediţie la Iaşi. Tema fiecărei ediţii a concursului, 
având în centru un mare scriitor român,  a atras sute de elevi (dar şi dascăli ce s-au ocupat de pregătirea 
acestora) din Basarabia, cât şi din judeţele  Iaşi, Vaslui, Galaţi, Piatra Neamţ, care au studiat o laborioasă bi-
bliografie ce a dus la cunoaşterea vârfurilor literaturii române, scriitori clasici, interbelici, contemporani. Copiii 
din Basarabia dar şi cei din Iaşi, Vaslui, Piatra Neamţ, Galaţi s-au manifestat la fel de doritori şi încântaţi să 
participe la un asemenea program cultural-educaţional şi patriotic. Ca şi dascălii care i-au pregătit şi susţinut. 
Echipajele formate fiecare din câte zece elevi din Chişinău, Iaşi, Vaslui, Piatra Neamţ au avut de înfruntat exi-
genţele unui juriu prestigios format din scriitori cunoscuţi de pe ambele maluri ale Prutului, evident, directorii 
celor două instituţii implicate, ce au decis Marele Premiu. Moderat de Eugenia Bejan, secondată de scriitorii 
Arcadie Suceveanu, Iulian Filip, Valeriu Stancu ş.a., concursul literar s-a desfăşurat la Iaşi (sau împrejurimi: 
Hârlău, Dobrovăţ, Ruginoasa) ori la Chişinău, în spaţiul Filialei de Carte Românească, Marele Premiu al con-
cursului fiind o excursie pentru toţi copiii participanţi la faza finală a acestuia la mânăstirile din Neamţ, Suceava 
ori la cele din Basarabia. Având ca temă mari domnitori şi cărturari (Ştefan cel Mare, Dimitrie Cantemir), mari 
scriitori clasici (Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale), interbelici (Mihail Sadoveanu, Lucian Bla-
ga, Tudor Arghezi) şi contemporani (Nichita Stănescu, Ion Druţă, Grigore Vieru, Spiridon Vangheli), concursul 
a fost un program cultural-educaţional de succes, spun a fost (deşi el continuă să se desfăşoare) pentru că şi 
acesta a fost abandonat de Biblioteca Judeţeană Iaşi, coorganizatoare a lui până în 2008. Proiectul concursu-
lui literar nu a fost lăsat de izbelişte însă de Biblioteca „Ion Creangă”, chiar dacă, prin neimplicarea bibliotecii 
ieşene, s-a trezit aproape în imposibilitate de a-l continua. Hotărârea managerului instituţiei a fost şi de data 
aceasta salvatorie, reuşind să găsească un alt coorganizator, respectiv, Biblioteca Judeţeană ,,G.T.Kirileanu” 
din Piatra Neamţ prin directorul ei, dl Constantin Bostan, presa nemţeană consemnându-l ca un eveniment, 
aşa cum era consemnat şi de presa ieşeană până în 2008. Şi de data aceasta copiii – din Basarabia, cât şi 
din Ţară – au fost cei câştigători.

Zilele Filialei de Carte Românească, desfăşurate anual în luna noiembrie, a fost şi acesta un proiect de 
anvergură. Desfăşurat, desigur, în spaţiul acesteia, ele au adus în faţa publicului chişinăuian importanţi scriitori 
din stânga sau din dreapta Prutului. În acest context au fost invitaţi de onoare academicienii Grigore Vieru, 
Mihai Cimpoi, Constantin Ciopraga ş.a. Era şi un bun prilej de a dărui o carte Filialei, de a-i îmbogăţi fondul de 
documente în limba română. Şi acest program cultural-educaţional a fost abandonat, din păcate, de Biblioteca 
Judeţeană Iaşi după 2008, ca toate punţile culturale clădite cu atâta trudă şi entuziasm, dar şi cu sacrificiu, de 
managerii celor două biblioteci coorganizatoare, de la Iaşi şi Chişinău. El continuă să se desfăşoare la Chişi-
nău, numai graţie dnei Claudia Balaban şi colectivului de conducere al Bibliotecii „Ion Creangă”, ministerelor 
de resort care-l susţin, bunăvoinţei sponsorilor, în mare parte edituri („Prut Internaţional”, „Ştiinţa”, „Litera”, 
„Baştina-Radog” etc.).  

Au încercat a umple golul organizatoric lăsat prin absenţa Bibliotecii ieşene de la toate aceste evenimente 
o instituţie privată – Editura Princeps Edit – şi Muzeul Literaturii Române din Iaşi, prin dna şi dnul Filomena 
şi Daniel Corbu care au lansat şi organizat, în aceeaşi colaborare transpruteană (Ministerul Culturii, Primăria 
municipiului Chişinău, Biblioteca „Ion Creangă”, Institutul Cultural Român de la Chişinău etc.), alte manifes-
tări de prestigiu (Festivalul „Grigore Vieru”, Zilele „Ion Creangă”) cu desfăşurare în duplex, ce au refăcut 
punţile culturale Iaşi–Chişinău şi au avut un ecou formidabil, prin invitaţii de prim rang (poetul Adam Puslojič 
din Belgrad, academicienii Eugen Simion şi Mihai Cimpoi, actorii Dorel Vişan şi Eusebiu Ştefănescu, naistul 
Gheorghe Zamfir, cantautorul Tudor Gheorghe, soliştii Anastasia Lazariuc, Fuego, compozitorul şi interpretul 
Ian Raiburg ş.a.), prin nivel organizatoric excelent şi publicul participant, prin reflectarea în presă. 

Cinste tuturor acestora! Cinste doamnei Claudia Balaban (managerul Bibliotecii Naţionale pentru Copii 
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„Ion Creangă” din Chişinău), directorilor adjuncţi Eugenia Bejan, Lilia Tcaci (de la aceeaşi instituţie), Uniunii 
Scriitorilor condusă ani lungi de academicianul Mihai Cimpoi, actualmente de poetul Arcadie Suceveanu, Mi-
nisterului Educaţiei, Ministerului Culturii, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universităţii „Ion Creangă”, Bibli-
otecii Municipale „B.P. Hasdeu”, televiziunilor, radioului şi presei scrise din Republica Moldova, fiindcă s-au 
implicat şi au susţinut proiectele culturale de înaltă ţinută valorică şi cu mare impact la public. Regretul nostru 
şi al lor este că toate proiectele derulate cu Biblioteca Judeţeană Iaşi au fost uitate, că puntea culturală  între 
cele două instituţii a fost suspendată. Un bilanţ rapid al realizărilor comune până în 2008 ar presupune 18 ediţii 
ale Salonului de Carte Iaşi–Chişinău, peste 10 ediţii ale Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”, 14 ani 
în care s-a susţinut Filiala de Carte „Ion Creangă – Gh. Asachi” de la Chişinău, nenumăratele edituri ce s-au 
născut graţie atmosferei pline de emulaţie a Salonului, sute de cărţi publicate, importantele premii obţinute 
de scriitori, traducători, editori, cât şi de copiii participanţi la  concurs. Din păcate, toate aceste proiecte, atât 
de greu susţinute an de an, şi de o parte şi de alta a Prutului, au rămas doar în responsabilitatea Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii din Chişinău, a managerului acestei instituţii.  Să sperăm că buna colaborare între cele 
două instituţii ale cărţii se va relua, fie şi prin alte programe culturale de impact.

La acest frumos jubileu al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, aceasta are, aşadar, cu ce se 
lăuda, fie şi numai amintind de manifestările culturale semnalate mai sus. Meritele ei însă sunt cu mult mai 
mari şi despre asta vorbesc statistica de bibliotecă, succesele profesionale obţinute – Biblioteca Picilor realiza-
tă prin colaborare cu Institutul Suedez din Stockholm, bibliobuzul obţinut prin susţinerea Ambasadei Japoniei 
etc., etc. Biblioteca „Ion Creangă” a fost scoasă din anonimat şi pusă în primul rând al instituţiilor de cultură 
şi educaţie din Basarabia, fiind în acelaşi timp un model pentru toate bibliotecile publice, pentru bibliotecile 
din oraşele Basarabiei unde s-a făcut şi mai cunoscută prin Proiectul „Copiii Moldovei citesc o carte”. Forţa 
Claudiei Balaban şi a colectivului ei inimos a mutat munţii, s-ar putea spune, din dragoste imensă pentru copii 
şi cartea în limba română. De aceea poate managerul acestei instituţii aproape nu mai are loc pe pereţi de 
premiile şi distincţiile obţinute pe drept, de aceea toate marile proiecte transprutene se realizează în colabora-
re, coorganizare, cu această prestigioasă instituţie, seriozitatea şi destoinicia ei fiind arhirecunoscute. Acum, 
la zi aniversară, dorim ca Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”  să se păstreze la aceleaşi cote de 
înălţime, să ducă mai departe marile proiecte, să-şi focuseze atenţia cu aceeaşi consecvenţă pe publicul tânăr 
ce are încă multă nevoie de lumina cărţii. Multă sănătate şi realizări la fel de măreţe întregului colectiv, mana-
gerului instituţiei, îmbrăţişări de soră!

dr. Catinca AGACHE,
Iaşi, România – Köln, Germania

BIBLIOTECA CARE NE INSPIRĂ
Adeseori ne întoarcem  cu gândul în trecut. Nu doar să evocăm nişte amintiri, dar să recapitulăm şi lecţiile 

pe care le-am învăţat în anumite perioade ale vieţii, oricine şi orice ni  le-ar fi oferit.   Astăzi cheia la uşa amin-
tirilor ţesute  în activitatea mea profesională am găsit-o în  vâltoarea pregătirilor  către aniversarea Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. Mă văd studentă la Universitatea de Stat când, adeseori, pregătindu-mă 
de seminare, găseam  informaţia  necesară anume la această bibliotecă. Încă de atunci am cunoscut spe-
cialişti care, cu fidelitate  venerabilă, aduc valoare  profesiei şi instituţiei.  Mi-o amintesc pe doamna Claudia 
Balaban care între timp nu s-a schimbat aproape deloc, fiind  tot  atât de inimoasă şi ingenioasă ca prin anii 
ʼ80. Le-am cunoscut mai apoi pe Eugenia Bejan care  întotdeauna  era pătrunsă de seriozitatea şi importanţa 
valorii  bibliotecarului în promovarea cărţii şi lecturii, Lilia Tcaci    cu  abordarea  logică  şi pragmatică a  pro-
fesiei, Maria Harea care în comunicarea cu bibliotecarii din raioane pune multă căldură şi  încredere, cât şi 
bibliotecarele din oficii mereu gata să-şi împărtăşească experienţa şi succesul.

De fapt,  marea noastră activitate a început datorită acestei biblioteci. Programele naţionale „Trăieşte, car-
te!” și „La izvoarele înţelepciunii” au fost o adevărată revoluţie în lumea lecturii. Generaţii de copii din raionul 
Teleneşti s-au afirmat în viaţă datorită acestor concursuri, iar noi, teleneştenii, le-am acceptat şi ne-am implicat 
cu multă dăruire la organizarea lor în teritoriu.  Adevărate sărbători ale  comunităţii au  devenit întâlnirile cu 
scriitorii în cadrul campaniilor anuale „Copiii Moldovei citesc o carte”.  Graţie programelor  consacrate scriito-
rului Spiridon Vangheli, toată republica a cunoscut talentele  şi varietatea lucrărilor  prezentate de copiii de la 
Teleneşti în cadrul expoziției „Spiridon Vangheli: Planeta Copilăriei în culori”, organizată cu prilejul jubileului 
scriitorului. Toate concursurile republicane au fost o formă de dezvoltare  şi promovare a  creativităţii, ingenio-
zităţii și inteligenţei, iar copiii de la Teleneşti le-au pus pe toate acestea în valoare. 

În fiecare an, aşteptăm cu nerăbdare Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret care ne oferă 
nu doar şansa de a procura cele mai bune cărţi şi a participa la întâlniri cu autori, dar şi şansa de a  ne dezvolta 
în plan profesional.

Valoroasele publicaţii profesionale „Cartea. Biblioteca. Cititorul”, „Aniversări culturale”, almanahul „La 
Creangă”, bibliografiile elaborate de bibliotecă sunt suporturi de neînlocuit în activitatea noastră. 
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Momente multe şi frumoase îmi strălucesc prin cămara memoriei, dar ştiu că nicidecum n-o să le pot 
evoca pe toate... 

La ceas aniversar, vă aducem alese felicitări şi urări de Prosperare, Înălţare, Dăinuire. Noi, colegii de la 
Teleneşti,  dorim echipei Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” şi  directoarei Claudia Balaban tot 
binele pământului!

Maria FURDUI,
director, BPR „Vasile Alecsandri” Teleneşti

REFLECŢII LA ORĂ ANIVERSARĂ
Un copil e-o floare – fragilă, gingaşă, mereu în căutare, o fiinţă care necesită a fi îngrijită cu deosebită 

dăruire pentru  a-i fi asigurată buna creştere.
Copiii din municipiul Chişinău, pe lângă mulţi alţi factori ce le favorizează formarea, mai au şi marele noroc 

de a beneficia de serviciile Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” – o instituţie cu tradiţii frumoase, cu 
originale idei inovatoare  şi cu profesionişti adevăraţi. 

Anume aşa am cunoscut-o pentru prima dată pe  dna Claudia Balaban şi anume aşa o cunosc şi astăzi. 
O Doamnă al cărei nume se asociază cu cel al Bibliotecii în fruntea căreia se află. Împreună cu această dis-
tinsă Doamnă, am realizat la Bălţi câteva ediţii ale unuia dintre cele mai de amploare proiecte ale Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” – Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. Am avut-o pe dna 
Balaban alături de noi şi în Campania „Copiii Moldovei citesc o carte”, în cadrul căreia toţi copiii din Republica 
Moldova au citit „Fărâme de suflet” de Aurelian Silvestru. Întotdeauna îţi dă un sfat, întotdeauna te apreciază 
şi te încurajează. 

Încă două persoane  pe care aş dori să le menţionez sunt Eugenia Bejan şi Lilia Tcaci, pe care le-am cu-
noscut ca profesioniste de înaltă valoare, dar şi în calitate de colege bune şi receptive. 

Deseori m-am întrebat: „În activitatea unei instituţii (în cazul nostru biblioteca), ce/cine este primordial: 
omul, profesionistul sau instituţia ca atare?” Consider că, din momentul  în care Bibliotecarul nu mai este doar 
„un paznic al cărţii”,  accentul trebuie totuşi pus pe Bibliotecar. Iată de ce toate cuvintele de laudă pentru Bi-
blioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” se adresează BIBLIOTECARILOR, care au activat şi activează 
în continuare în această instituţie.

Bibliotecarii de la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, pe parcursul a 70 de ani de activitate 
publică, au ştiut să facă faţă, cu competenţă de veritabili specialişti, cerinţelor tinerilor utilizatori, să fie mobili 
şi inventivi, astfel încât întotdeauna au reprezentat cu onoare Biblioteca pentru Copii nr. 1 atât în capitală, cât 
şi în ţară. Ideile inovatoare ale acestora sunt demne de urmat pentru toate bibliotecile din Republica Moldova. 
Cea mai recentă idee, cât se poate de impresionantă, este cea cu bibliobuzul, fapt pentru care sunteţi din nou 
bravo!

 Dragostea şi ataşamentul Bibliotecarilor faţă de Bibliotecă au făcut ca aceasta să fie cunoscută nu doar 
în Republica Moldova, dar şi mult mai departe de hotarele ei, devenind o adevărată perlă a culturii Cărţii.

Să ne trăiţi, stimaţi colegi, păstrând această comoară de preţ şi pentru generaţiile care vin!

Ludmila OUŞ,
director, BM „Eugeniu Coşeriu” Bălţi

70 DE ANI ESTE O VÂRSTĂ A ÎMPLINIRILOR
70 de ani este o vârstă a împlinirilor. Dacă am vorbi despre bibliotecă ca persoană, am spune că vârsta 

ei este tomnatică, dar vorbim despre o instituție de cultură a cărei existență este veșnic primăvăratică, din 
moment ce activitatea ei este consacrată tinerei generații. Voi nu veți îmbătrâni niciodată, fiind ocrotiţi de aura 
luminoasă emanată de sufletele largi ale copiilor. Domniile Voastre, Bibliotecarii, aveți în priviri și în suflete 
polenul galben mirositor al păpădiei de primăvară. Vă dorim ca soarele să lumineze în mod special pentru 
Biblioteca „Ion Creangă”, ca razele lui să vă miluiască, ademenind copiii să vină la bibliotecă. 

LA MULȚI ANI!
Tatiana JIDOVANU,

director-adjunct, BM „Eugeniu Coşeriu” Bălţi
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STIMATĂ DOAMNĂ DIRECTOARE,
Vă adresez sincere felicitări cu ocazia aniversării a 70-a de la fondarea Bibliotecii 

Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. Biblioteca este izvor şi tezaur al cunoştinţelor. 
Copiii sunt viitorul ţării şi speranţa naţiunii. Biblioteca Naţională pentru Copii a Moldovei 
joacă un rol important în formarea tinerei generaţii şi propagarea cunoştinţelor. 

Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, în calitate de par-
tener important al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”,  susţine activitatea 
ei prin oferirea donaţiilor de carte despre istoria, cultura, modernizarea ţării, viaţa popo-
rului, educaţia copiilor etc. Aceste cărţi vor ajuta tinerilor din Moldova să cunoască mult 
mai bine ţara noastră. Ambasada Chinei în Moldova este dispusă să intensifice această 
colaborare în scopul apropierii popoarelor celor două ţări. Dorim prosperitate Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii din Moldova.

Tong MINGTAO,
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 

al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova

LUMEA ESTE MAI FRUMOASĂ PRIN INTERMEDIUL LECTURII
Lumea este mai frumoasă în imaginația noastră, dar imaginația se dezvoltă doar 

prin intermediul lecturii. Cărțile ne fac mai deosebiți. Ele ne duc pe noi tărâmuri, ne arată 
cum este lumea în alte culturi, ne ajută să ne extindem viziunea și să fim mai creativi.

Biblioteca Națională pentru Copii  „Ion Creangă” este una dintre instituțiile cu care 
colaborăm de mai mulți ani. În urma  acestei colaborări s-a format o strânsă prietenie și 
diverse proiecte, care au drept scop promovarea culturii și limbii chineze în Republica 
Moldova. 

BNC „Ion Creangă” organizează tradițional, începând cu anul 2006, sărbătoar-
ea Anului Nou Chinezesc, la care elevii recită poezii, interpretează cântece și dansuri 
chinezești, participă la victorine despre istoria civilizației chineze, despre natura și cu-
riozitățile din China. În cadrul Bibliotecii activează Clubul de studiere a limbii şi culturii 

chineze „Yin şi Yang”. Institutul Confucius a oferit în dar Bibliotecii manuale de studiere a limbii chineze, loturi 
de carte despre China, despre cultura chineză, cât și povești și istorii interesante ale autorilor chinezi în limba 
engleză, chineză ș.a. În  anul 2011 trei colaboratori ai BNC „Ion Creangă”, Claudia Balaban, Lilia Tcaci și Ta-
mara Pereteatcu, au avut o călătorie de documentare în China, în cadrul căreia au făcut cunoștință cu istoria, 
cultura, monumentele naturale și istorice ale Chinei. 

Unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Chișinău este Salonul Internațional de Carte 
pentru Copii și Tineret, organizat de Biblioteca „Ion Creangă”, în colaborare cu alte instituții, la care Institutul 
Confucius împreună cu Ambasada Chinei prezintă cărțile apărute la cele mai importante edituri din China. 
Fiecare vizitator poate afla multe lucruri despre alte culturi, inclusiv despre cultura chineză.

Institutul Confucius din cadrul Universității Libere Internaționale  din Moldova apreciază foarte mult efor-
turile depuse de BNC „Ion Creangă” întru deschidere şi colaborare cu alte țări. 

Cu prilejul aniversării a 70-a de la fondarea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, adresez 
felicitări și urări de bine, prosperitate doamnei director Claudia Balaban, cât și întregului colectiv pe care îl 
conduce.  

Felicitări și multe succese în activitate.
Cu  mult respect,

Ma LINJUAN,
director, Institutul Confucius 

din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ И ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ!
Счастлив поздравить самую главную детскую библиотеку Республики 

Молдова с юбилеем!
70 лет – дата прекрасная, яркая, серьезная. Подумать только – еще не утихла 

война, когда в освобожденной от фашистских захватчиков Молдавии открылись 
двери светлого книжного дома для юных читателей!  Шли годы, сменялись поколе-
ния, сменилась политическая эпоха, а библиотека оставалась неизменно нужной 
и полезной для детей – для будущего страны. И сегодня Национальная детская 
библиотека им. Иона Крянгэ стала символом масштабных проектов, впечатляю-
щей международной деятельности и креативной, вдохновенной работы с верны-
ми друзьями книги.                                                                                                                                               

Мы рады, что выступаем партнерами многих значимых акций библиотеки. 
Вместе с «крянговцами» Российский центр науки и культуры вот уже несколько лет участвует в Между-
народном салоне детской и юношеской книги. Нам приятно поддерживать конкурс «Лучший читатель» 
и уже не одно лето быть «в компании любимых героев» молдавских ребят. Мы с удовольствием присо-
единяемся к тем, кто отправляется в «веселое путешествие от А до Я». Нам представляется важным 
и перспективным содержательное общение юных читателей России и Молдавии в ходе видеоконфе-
ренции «Современная книга глазами подростков». И когда в организованном Вами конкурсе чтецов, 
посвященном 125-летию Анны Ахматовой, устами юных молдаван все чаще звучали бессмертные стро-
ки поэта «И мы сохраним тебя, русская речь», мы расценили это как показатель заботы молдавской 
библиотеки о месте русского языка, литературы и культуры в воспитании полиэтнического молодого 
поколения республики.

От души желаю Вам крепкого здоровья, отличного настроения, мира и счастья!
Читайте, творите, дерзайте!

Валентин РЫБИЦКИЙ,
руководитель  Представительства Россотрудничества в Республике Молдова

ACEST IZVOR DE SĂNĂTATE
Mă pot considera un om fericit, pentru că sunt ani buni de când mă aflu  aproa-

pe de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. Această instituție  de cultură  
și-a găsit un loc bine definit în procesul de instruire și educație a tinerei generații.  Și 
acesta este meritul  muncii colaboratorilor din  toate serviciile ei. Cred că nu este bu-
curie mai mare decât să vezi acele râulețe de copii care curg  și curg spre bibliotecă.  
Vin aici ca la un izvor de sănătate. Și într-adevăr, apa acestui izvor tămăduiește, 
limpezește privirea care scrutează depărtările. Iar cunoștințele dau putere acelor 
aripi care-i fac pe copii să zboare, să viseze și să vadă lumea cu alți ochi.

Până la urmă,  anii trec în amintiri.  Îmi vin în minte atâtea și atâtea acțiuni 
culturale la care am avut fericirea să asist și despre care  am povestit în emisiuni 
radiofonice ascultătorilor din satele și orașele Moldovei. Iar de când suntem pe 
Internet, emisiunile noastre pentru copii sunt urmărite în  diferite părți ale lumii. Elevii 

de cândva ne trimit mesaje și confirmă faptul că au posibilitate să ne asculte și să afle despre evenimentele 
importante din viața noastră. Îmi amintesc  cu mare drag  sutele, ba chiar miile de elevi care au participat 
de-a lungul anilor  la Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”, concurs care le oferă  copiilor șansa de 
a studia, de  a cunoaște viața și opera scriitorilor clasici și contemporani de pe ambele maluri ale Prutului, 
astfel apropiindu-i de carte. Iar  acele excursii memorabile prin locurile istorice și de cultură  ale țării  le-au 
înfrumusețat și le-au colorat copilăria atâtor elevi, lăsându-le impresii pentru toată viața. Cu timpul, în agenda 
bibliotecii apar noi și noi activități care se bucură de interesul copiilor. Printre acestea se numără Concursul 
„Cititor-model”, Concursul de inteligenţă „Miss Smărăndița”, Campania Națională  „Copiii Moldovei citesc o 
carte” ş.a. Iar  primăvara  ne aduce Salonul Internațional de Carte pentru Copii şi Tineret și atunci  în țară este 
o adevărată sărbătoare. Această atmosferă  specifică, pe care întotdeauna o aseamăn cu  atmosfera dintr-o 
prisacă, se strecoară pe neprins de veste și-n Redacția emisiuni pentru copii de la Radio Moldova. În  aceste 
zile difuzăm reportaje, interviuri de la  lansările de carte, de la întâlnirile cu scriitorii, cu artiștii plastici și cu 
oaspeții care participă la acest târg important  al cărții. În cele mai îndepărtate sate și orașe din Moldova ajung  
culorile vii și deosebite ale acestei flori de primăvară a copiilor – Salonul Internațional de Carte pentru Copii 
și Tineret. Întotdeauna mă strădui să nu las în umbră munca enormă pe care o depun organizatorii, aceste 
albinuțe din colectivul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, în frunte cu distinsa Doamnă din acest 
castel minunat al cărții, care este Claudia Balaban.  
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Bine a zis cine a zis că lucrurile frumoase, faptele mari pot fi realizate doar împreună, umăr la umăr. Noi, 
cei care muncim în mass-media pentru copii, am conștientizat demult acest adevăr. Iată de ce printre priorită-
țile Redacției emisiuni pentru copii  este colaborarea cu partenerii noștri. Iar Biblioteca Națională pentru Copii 
„Ion Creangă”, prin activitatea sa  diversă și interesantă, ne  este de mult timp  un partener fidel. Să  fim alături 
și-n continuare, să avem grijă de acest izvor  spiritual pentru ca apa lui să curgă mereu limpede, dătătoare de 
sănătate atât pentru copii, cât și pentru noi, cei din preajmă, care ne dorim să creștem  un copil inteligent, cu 
dragoste de înaintași, de țară și să ne asigurăm un viitor prosper.

Victoria TOMUZ,
șef  Redacție emisiuni pentru copii, Radio Moldova

BĂTĂILE INIMII
Într-o vară de prin anii şaptezeci am fost angajat, în calitate de director, la o 

tabără de odihnă pentru copii. Dimineaţa şi seara toţi picii erau încolonaţi la careu. 
La unul din acele careuri i-am înştiinţat că în curând ne va veni în ospeţie un scriitor. 

– Un scriitor viu?! au întrebat cu mirare copiii. 
Scriitorul a venit în tabără cu prietenul său, un fotbalist destul de vestit în acele 

vremuri. Fotbalistul n-a avut cu ce să-i uimească pe micuţi, mai ales pe băieţi, fiindcă 
şi ei băteau mingea zilnic pe stadionul taberei. Pe când scriitorul Ion Vieru a fost as-
cultat cu urechile ciulite şi cu gurile căscate. Toţi auzeau glasul unui scriitor viu! Toţi 
vedeau chipul unui scriitor viu! 

După aceea, au făcut coadă la biblioteca taberei. Le-am recomandat să-l citeas-
că pe Ion Creangă. 

– Da’ Ion Creangă când vine la noi?
– Inima lui Ion Creangă, am zis, bate în cărţile care le-a scris. Citiţi-le şi o să-i simţiţi bătăile, căldura ei, o 

să auziţi hohotele de râs ale marelui povestitor de la Humuleşti... 
O activitate de zile mari a revistei „Alunelul”, în comun cu Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, 

a constituit-o Concursul „Eu şi Guguţă”. La concurs au participat sute de băieţi şi fete din Republica Moldova 
şi din România, dintre care 350 de copii au primit, prin poştă, câte o carte cu autograful lui Spiridon Vangheli. 
Douăzeci şi cinci de copii au fost invitaţi la Chişinău, unde Spiridon Vangheli, scriitor al poporului, Mihail Şleah-
tiţchi, Ministru al Educaţiei, Olguţa Caia, strănepoata lui Ion Creangă, Marius Lazurcă, ambasadorul României 
în RM şi Claudia Balaban, directorul general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, le-au înmânat 
diplome, premii băneşti şi câte un set de cărţi.

Lucrătorii Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” fac să bată neîntrerupt inima culturii noastre 
naţionale. Ei merită respectul și aprecierea întregii societăţi. 

Ştefan MELNIC,
redactor-şef, revista „Alunelul”

DOUĂ IUBIRI SPIRITUALE: ȘCOALA ȘI BIBLIOTECA
„Am iubit şcoala pentru că acolo era biblioteca”, spunea despre sine Octav Bibere. 

Este un aforism care mi se potrivește în totalitate, doar că l-aș reformula într-o manieră 
personalizată: „Iubesc școala pentru că aici sunt biblioteci”. Pe bune, în vecinătatea  in-
stituției în care activez, Liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău, 
în afară de biblioteca școlii, se mai află încă două, cele mai mari din țară: Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. Mare 
privilegiu pentru oricine, darămite pentru un profesor! Așa se face că drumurile noastre se 
întâlnesc deja de 35 de ani, ani ce-au bătătorit poteci spre  cunoaștere și împlinire, spre 
potențarea impulsului creator, al inovației prin atașamentul și gratitudinea pentru lectură, 
pentru frumos în general. Aruncând o privire retrospectivă asupra acestor frumoși ani, 
avalanșa amintirilor și emoțiilor se conturează mai degrabă în imagini, decât în cuvinte. 

O constatare, însă, se profilează indubitabil: întâlnirile, colaborările noastre au fost și continuă  a fi experiențe 
care se împletesc armonios într-o cunună a realizărilor: profesionale, dar și personale.

Pe parcursul acestor ani la Biblioteca „Ion Creangă” au fost organizate și desfășurate în colaborare nu-
meroase activități rămase în sufletele tuturor ca zestre spirituală: lansări de carte, întâlniri cu scriitori și alte 
personalități, conferințe, mese rotunde, ședințe ale cenaclurilor, expoziții de carte și de desene etc. Ambianța 
prietenoasă și deschisă a conturat mereu hotarele acestui local – paradis al cărți, al culturii, local, în care își 
găsesc un loc toți doritorii de a lectura din plăcere sau de a studia, de a se documenta sau, pur și simplu, de 
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a socializa. În acest context biblioteca reprezintă astăzi un centru educațional și cultural prestigios al spirituali-
tății românești, înalt apreciat de vizitatorii săi: copii, părinți, profesori, specialişti în domeniul cărţii pentru copii, 
educaţiei şi dezvoltării copiilor.       

Multe lucruri minunate pot fi evocate acum, la ceas aniversar. Emoționante și de neuitat pentru mine și 
discipolii mei rămân a fi întâlnirile cu scriitorii Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Romanciuc, Ion Druță, 
Iulian Filip, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Aurel Scobioală, Ion Vatamanu, Leo Butnaru, 
Aurelian Silvestru, Claudia Partole, Renata Verejanu, Gheorghe Blănaru, Leonida Lari, Constantin Dragomir, 
Nicolae Popa, Ion Ciocanu, Lidia Colesnic, Titus Știrbu, Iurie Cârchelan, Nicolae Esinencu, Ianoș Țurcanu, 
Alexandru Plăcintă, Petre Crăciun și Olguța Caia (România), Lidia Gonța Grosu, Sergiu Afanasiu, cu compo-
zitorii Daria Radu, Eugen Mamot, Doina și Ion Aldea-Teodorovici, alți oameni de cultură. Toate aceste mari 
personalități, prin creațiile și prezența lor, au avut un impact pozitiv, fulminant asupra educației copiilor, contri-
buind şi la formarea mea ca dascăl, ca om. Căci, nu în zadar, spune proverbul biblic „Cine umblă cu înțelepții 
devine înțelept” (Proverbele 13:20).

O deosebită revelație au fost memorabilele întâlniri cu marele Poet al neamului, Grigore Vieru, care a 
cântat dragostea și idealul național. Splendidele sale poezii, rostite chiar de către Poet, emanau dreptate, 
onestitate, omenie, speranță în Unirea celor două maluri ale Prutului, demonstrându-ne patriotismul ferm pen-
tru neamul său. Atât eu, cât și discipolii mei vom păstra vie amintirea celui care ne-a călăuzit copilăria, care „a 
plantat” în vers, pe cât de simplu, pe atât de firesc și profund, dragostea de țară, de limba română. Prezența 
Domniei Sale făcea mereu atât de perceptibile simțirea liberei speranțe, perpetuarea idealului pe care l-a slujit 
şi căruia i-a consacrat întreaga viaţă. Copiii l-au apreciat așa cum știu doar ei s-o facă: învățându-i și interpre-
tându-i versurile într-o manieră originală, plină de filozofie. Participarea noastră la lansarea cărții „Ghicitoare 
fără sfârșit” (Editura „Prut Internațional”), din 1 iunie 2005,  a fost și rămâne a fi o adevărată binecuvântare 
pentru noi. Selecția de zile mari din opera lui Grigore Vieru pentru copii, reprezentând și o ediție de lux, a în-
semnat o mare bucurie pentru copii și, totodată, un instrument de lucru pentru mine în activitățile didactice, de 
autor de suporturi educaționale, de lector universitar.

Au rămas imprimate în memoria mea și a elevilor mei toate întâlnirile cu Spiridon Vangheli. Una dintre 
cele mai relevante dintre acestea a fost sărbătorirea aniversării Maestrului, activitate filmată la Biblioteca „Ion 
Creangă” de postul de televiziune  Moldova 1. Am avut fericita ocazie chiar să prezint acea activitate, fapt 
care m-a obligat, ulterior, la mai multe: să mă perfecționez continuu, să caut, să ascult de cineva și, mai ales, 
să văd esența. Scrierile lui Spiridon Vangheli n-au lipsit niciodată de pe catedra mea. Personajele-i nostime, 
istețe, haioase, pline de farmec „îi ghidează” deseori pe elevi pe căile labirintice ale descoperirilor, cunoașterii, 
înțelepciunii, facilitându-le, prin prezența lor inventivă, visătoare, drumul formării ca personalități. Prin Guguță, 
Guguța, Ciuboțel, Titirică, Măriuca, Ghiocica, Crăiţa îndrăgitul scriitor al copiilor din întreaga lume le cultivă 
„puilor de om” dragostea  de patrie și de neam, de baștina natală. Propunerea de a participa la o nouă lansare 
anul acesta a fost acceptată din prima, or, știam din start, că poate fi vorba  doar de ceva inedit, de o provocare 
la frumos. Am trudit cu mare dăruire la lansarea ultimei apariții a  acestui „Creangă al Basarabiei”, după cum l-a 
supranumit Claudia Balaban, – „Și eu sunt Guguță”, activitate în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru 
Copii și Tineret, în semn de apreciere și respect deosebit pentru Omul, Scriitorul Spiridon Vangheli, care ne-a 
imprimat valoarea de națiune pe întreg mapamondul.        

Toate aceste întâlniri, activități, dar și multe altele care ar însuma mult mai multe file de amintiri pline cu 
emoții frumoase și de neuitat, nu s-ar fi produs fără inițiativa, responsabilitatea și  incomensurabila dragoste 
pentru carte a unei echipe profesioniste de bibliotecare promotoare a valorilor pentru tânăra generație, în 
frunte cu Distinsa Claudia Balaban: Valentina Mitrofan, Valentina Ciobanu, Nadejda Ambroci, Maria Tiosa, 
Margareta Timofti, Zinaida Leahu, Oxana Boncă. Prin activitatea lor prolifică în cadrul bibliotecii, și nu numai, 
au realizat (și continuă s-o facă!)  unul dintre cele mai esențiale deziderate culturale: inocularea dragostei de 
carte, de lectură în sufletul inocent și sensibil de copil. Mii de mulțumiri pioase!!! 

Cea mai valoroasă contribuție a Bibliotecii „Ion Creangă”, însă, rămâne a fi contribuția adusă  celor mai 
mici beneficiari, copiilor, cărora le-a fost oferit accesul la patrimoniul cultural naţional şi universal, la surse şi 
tehnologii informaţionale moderne, la diverse programe şi activităţi informativ-culturale. Această prestigioasă 
instituție reprezintă, după mine, spațiul vital ce menține și fortifică  conexiunile dintre cele două cetăți spirituale: 
școala și biblioteca. Iată de ce iubesc școala! Iată de ce iubesc biblioteca!   

Dăinuiască școala, biblioteca, căci ele ne vor perpetua existența, existența de calitate!  

Zinaida GALBEN-PANCIUC,
profesoară, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”,

autor de manuale, lector superior IȘE
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LA MULŢI ANI BIBLIOTECII „ION CREANGĂ”
Sunt onorată să  felicit şi să  urez La mulţi ani!  Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. Liceul 

Teoretic „Vasile Vasilache”, prietenul vostru devotat, vă doreşte, la această aniversare frumoasă de 70 de 
ani, să aveţi un drum presărat cu recunoştinţă şi lumină, cu căldura sufletelor în care altoiţi frumosul, omenia, 
adevărul, patriotismul.

La Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” lucrează oameni cu suflet mare, care sunt mereu 
alături de copiii ce-şi fac studiile în liceul nostru.  Parteneriatul cu Biblioteca „Ion Creangă” se realizează prin 
încheierea acordurilor anuale de colaborare. Împreună cu colaboratorii Bibliotecii pregătim lecţii-model, activi-
tăţi extracurriculare, şedinţe cu părinţii, seminare, expoziţii, prezentări de carte, emisiuni televizate, întâlniri cu 
scriitorii dragi, concursuri, festivaluri etc.

Biblioteca „Ion Creangă” poate fi asemuită unei fântâni, a cărei apă cristalină potoleşte setea de a cu-
noaşte, de a pătrunde în lumea invenţiilor, într-un nou univers. Elevii noştri, părinţii, colectivul pedagogic vă 
mulţumesc pentru muncă, talent, dăruire, pentru altoirea gustului de a citi, a venera cartea – cea din care aflăm 
lucruri noi, utile, interesante, cea care ne pregăteşte pentru viaţă. Cartea şi biblioteca sunt prietenii care ne 
bucură, ne încurajează, ne ajută, ne învaţă să cugetăm, să analizăm, să cercetăm, să comparăm, să soluţio-
năm probleme şi să iubim. 

Vă dorim noi realizări, succese mari, sănătate şi fericire!
Cu mult respect,

Vera  BĂLĂNEL,
Director, Liceul  Teoretic  „Vasile Vasilache”

Chişinău

PARTENERIATUL BIBLIOTECĂ-ŞCOALĂ ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE
Într-o societate contemporană şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi mai 

întâi de viaţă. Astăzi parteneriatul educaţional a devenit un adevărat instrument 
care contribuie la formarea, la modelarea intelectuală şi multiculturală a elevilor, 
îi ajută să stabilească relaţii multiple, să se integreze mai uşor în societate, 
exprimându-şi ideile, cunoştinţele şi sentimentele. Parteneriatul reprezintă o punte 
de legătură între şcoală şi instituţiile comunităţii care stabilesc o conexiune dintre 
nevoile educaţionale şi resursele intelectuale ale copiilor. 

Liceul Teoretic „Orizont” a găsit un sprijin şi un partener de încredere în Bi-
blioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. Obiectivul nostru comun este să 
gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii. În acest 

sens, activitatea noastră de colaborare nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, 
conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii. Planul de activităţi al bibliotecii este 
prevăzut pentru  toate vârstele şi interesele copiilor. Aceste acţiuni întregesc activitatea educativă a şcolii, 
aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora.

Incinta Bibliotecii a devenit pentru copiii liceului nostru un adevărat podium de lansare a tinerelor talente.  
Astfel, la Concursul „Miss Smărăndiţa”, iniţiat de dna Zinaida Ursu, şefa secţiei Activitate cu copii de 11-16 ani, 
s-au lansat şi Smărăndiţele-crăiţele „Orizontului”. Maricica Galeru, Marina Fortuna, Arianna Gorban, Viviana 
Ciofu – toate s-au învrednicit de cea mai înaltă nominaţie.

A devenit deja o tradiţie ca elevii liceului să participe în Campania Naţională „Copiii Moldovei citesc o 
carte”. Prin această activitate copiii au învăţat lecţii de viaţă, au învăţat să menţină „ flacăra vie a talentului 
și a omeniei, a bunătății și a credinței în Dumnezeu”, după cum afirma chiar autorul cărţii „Fărâme de suflet” 
Aurelian Silvestru. Au intrat, la propriu şi la figurat, într-un dialog al generaţiilor cu scriitorii Mihail Gh. Cibotaru, 
Spiridon Vangheli, Iulian Filip, Vlad Zbârciog, Titus Ştirbu, criticul şi istoricul literar Ion Ciocanu, redactorul-şef 
al ziarului „Făclia” Tudor Rusu, directorul general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” Claudia 
Balaban. Aceste întâlniri sunt de o sinceritate copleşitoare. Copiii pot să le strângă mâna scriitorilor, să le pună 
întrebări, să le ia un autograf, să glumească şi să zâmbească împreună. Vorbirea dulce, poetică, literară a 
scriitorilor îi motivează spre o cultură a comunicării. Un elev îmi mărturisea: „Azi am înţeles că trebuie să învăţ 
să vorbesc ca poetul Arcadie Suceveanu”.

Prin urmare, parteneriatul educaţional stabilit între instituţiile noastre constă în formarea şi dezvoltarea 
integrală a personalităţii copilului din perspectiva exigenţelor culturale şi sociale pentru însumarea unui an-
samblu de valori necesare propriei dezvoltări.

Larisa GALERU, 
profesoară de limba şi literatura română, 

Liceul Teoretic „Orizont” Chişinău
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DRUMUL SPRE BIBLIOTECĂ...
Drumul spre bibliotecă nu este complicat, dar dorinţa de a vizita o astfel de 

instituţie este, după părerea mea, rarisimă. Puţine persoane (în ziua de azi, mai ales) 
au interesul de a consulta o publicaţie periodică, a citi o carte artistică sau, de ce nu, 
de a participa la diferite activităţi ce se organizează în incinta unei biblioteci.

Dragostea pentru lectură se insuflă încă din fragedă copilărie, rolul important 
revenindu-i familiei, grădiniţei, şcolii şi întregii societăţi, căci, vorba scriitorului Ray 
Bradbury: „Fără biblioteci ce ne-ar mai rămâne? N-am mai avea nici trecut şi nici viitor.” 

E bine ştiut faptul că, în ziua de azi, multe familii au acasă propriile biblioteci, 
dar mersul într-o sală de lectură, împreună cu clasa, are alt gust. Faptul acesta l-au 
descoperit şi elevii mei când şi-au susţinut colegele participante la Concursul „Miss 

Smărăndiţa–2012”. Acesta a fost primul pas făcut spre Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din 
municipiul Chişinău.  Graţie faptului că dna Zinaida Ursu, reprezentanta acestei instituţii, a venit la Liceul 
Teoretic „Spiru Haret” cu oferta de participare la concursul consacrat ilustrului scriitor Ion Creangă, a început 
colaborarea noastră. De atunci s-a legat o  prietenie valoroasă, care m-a tentat să încerc, împreună cu elevii, 
şi alte proiecte lansate aici. 

Salonul de Carte pentru Copii, care se desfăşoară anual, ne oferă călătorii inedite în lumea cărţilor noi. 
Prezentarea cărţii „Balcoane cu elefanţi” de Nicolae Popa a fost prima  noastră încercare de participare la 
lansările de carte organizate în cadrul Salonului. 

Şirul participărilor nu s-a încheiat aici, căci drumul bătătorit de carte nu are sfârşit. Interesant a fost să 
descoperim autori noi şi tipuri noi de cărţi. Scriitorul şi publicistul Ion Anton a devenit şi mai cunoscut graţie 
faptului că acelaşi grup de elevi entuziaşti din liceul nostru a prezentat enciclopedia pentru copii „De Ce?” – o 
ediţie unică, „un ghid de orientare în viaţă”, după cum s-a exprimat autorul.  

Atunci când dna Zinaida Ursu ne-a invitat la un nou proiect – lansarea romanului-cronică „Foka” (scris de 
acelaşi autor) – elevii au fost receptivi, dar mai degrabă curioşi să descopere o altă carte, având un titlu atât de 
sugestiv. Mesajul acestei opere le-a trezit interesul de a-şi cunoaşte mai bine trecutul şi de a discuta deschis 
cu cei mai în vârstă despre cele întâmplate în viaţa lor. Pentru elevi a fost foarte importantă şi discuţia cu 
scriitorul însuşi, vădită fiind curiozitatea cu care-i adresau  întrebările. Or, este inestimabil contactul nemijlocit 
cu cel ce trudeşte asupra unei scrieri, care lasă amprente, poate, pentru toată viaţa.

Mesele rotunde care se organizează la Bibliotecă favorizează socializarea persoanelor de toate vârstele. 
Recent, am participat cu clasa, căreia i-am fost şi diriginte – a IX-a „C” – la o astfel de activitate cu genericul 
„Ion Creangă – o comoară ascunsă în pagini”. Impactul a fost unul benefic, deoarece Biblioteca a câştigat  
cititori activi, care se implică, deja individual, în proiectele şi concursurile organizate aici. 

Deci,  nu a mai rămas mult până la adeverirea spuselor lui Jorge Luis Borges: „Eu mi-am imaginat 
întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră că ar fi o grădină, alţii şi-l pot închipui 
ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă şi aici mă aflam eu...”. 

Aceste întâlniri cu cărţile lasă amprente adânci în sufletele cititorilor, fie ei copii sau maturi. Aici omul îşi 
găseşte liniştea sufletească, dezlegarea multor mistere, creează noi relaţii interumane.  

Nu pot să spun nimic altceva decât doar de bine şi iar de bine despre ceea ce se întâmplă în incinta  
Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din municipiul Chişinău.

Ţin să închei gândurile expuse aici cu definiţia lui Carl Thomas Rowan: „Biblioteca este templul învăţăturii, 
iar învăţătura a eliberat mai mulţi oameni decât toate războaiele din istorie”. Biblioteca Naţională pentru Copii 
„Ion Creangă” confirmă valabilitatea acestei afirmaţii şi pot spune cu toată certitudinea că  tot ce se întâmplă 
aici se datorează unui colectiv minunat şi receptiv. Acest templu trebuie să trăiască veşnic.

Le urez tuturor colaboratorilor  Bibliotecii multă sănătate, realizări frumoase şi cât mai mulţi cititori 
entuziaşti. Viaţă lungă Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău!

Cu deosebită consideraţie,
Tamara CÎRLIG, 

profesoară de limba şi literatura română, 
Liceul Teoretic „Spiru Haret” Chişinău
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SINCERE MULŢUMIRI BIBLIOTECII
Cartea este un izvor nesecat de cunoştinţe, de cultură, de spirit. Cartea ne sprijină 

să descoperim lumea, să trecem peste obstacolele care ne înconjoară.  Biblioteca este 
templul în care sunt acumulate cărţile. Ea ne ajută să descoperim comorile înţelepciunii. 

Biblioteca Naţională pentru Copii ,,Ion Creangă”, prin intermediul doamnei biblioteca-
re Rodica Gangura, ne-a deschis calea spre aceste comori. 

O experienţă frumoasă, pe care am trăit-o împreună cu elevii mei, a fost participarea 
la Saloanele de Carte pentru Copii și Tineret, unde am prezentat cărţile scriitorilor Petre 
Popa (Bunica bunicului),  Aurelian Silvestru (Aventurile lui Ionuț) şi  cărțile din colecția 
Cele mai căutate perle folclorice apărute la Edutura ARC. Am încercat să  împărtăşim cele 
citite, organizând un bal al poveştilor cu copiii din clasele primare de la Liceul Tehnologic 
pentru copii cu vedere slabă. N-am uitat de carte nici în timpul vacanţei mari. Doamna 

Rodica ne-a oferit un ciclu de lecturi, vizionări şi audieri comentate cu genericul ,,Toată vara în compania ero-
ilor preferaţi”.

Biblioteca ,,Ion Creangă” vine în ajutor nu numai copiilor, ci şi profesorilor. Aduc sincere mulţumiri pentru 
ocazia de a participa la Atelierul ,,Cartea ilustrată pentru copii: utilizare şi creare” desfăşurat în 2012. Împreu-
nă cu formatorii de la Institutul Suedez din Stockholm am creat cărţi pentru copii, am învăţat cum să utilizăm 
eficient cărţile în activitatea cu copiii.

Colaboratorii Bibliotecii ,,Ion Creangă” se străduie să organizeze activităţi cât mai diverse de cunoaşte-
re, informare, dezvoltare, adresate celor mici: inaugurarea Bibliobuzului pentru Copii, Târguri de carte, Zilele 
Deasporei ,,În carte e fiinţa noastră” etc. Un eveniment deosebit la care am participat a fost şi Concursul pre-
zentărilor în  PowerPoint ,,Planeta Vanghelia” (2013), unde elevii mei  Cristian Mocanu, Vasile Lupu, Andreea 
Foşnea, Nicolae Bulai şi Daniel Versteac au obţinut Premiul Mare.

Beneficiile pe care mi le-a oferit Biblioteca în cei peste zece ani de colaborare sunt nenumărate. Şi dacă 
concursurile câştigate ar putea fi numărate cu diplomele obţinute, apoi suportul moral, emoţiile pozitive şi buna 
dispoziţie creată elevilor şi profesorilor nu pot fi măsurate cu nimic.

Violeta DURNEA,
învăţătoare, Şcoala Primară nr.91 ,,A. Ursu” Chişinău

CĂRŢILE M-AU FORMAT...
Calea mea spre cunoașterea de sine a început de la primele vizite la bibliotecă, primele cărți împrumutate, 

primele experiențe trăite. Acum, după mai bine de zece ani, înțeleg cât de importantă a fost relația dintre mine 
– cititorul, biblioteca și cărțile care mă întâmpinau aici. 

Orice problemă avea soluția ascunsă în cărți, iar eu trebuia doar s-o găsesc pe rafturile pline de file cu-
minți ce așteptau tinere minți dornice de cunoaștere. 

Cărțile pe care nu doar le-am răsfoit, dar pe care am încercat și să le înțeleg, m-au format ca  persoană 
cu atitudine civică, cu opinii proprii, gata oricând să le argumentez. Deja încerc să-mi formez o bibliotecă per-
sonală, gusturile mele fiind dirijate de cărțile împrumutate cândva de la „Ion Creangă”. 

Existența unei asemenea instituții naționale asigură dezvoltarea viitoarelor generații, de aceea eu sper 
cu tot dinadinsul ca şi peste 50 de ani, datorită ospitalității lucrătorilor fideli, Biblioteca „Ion Creangă” să fie un 
colțisor de atracție pentru cei mici. 

Ana-Maria LUCHIAN, 
premiantă a Concursului „Cititor-model”

SCRISOARE BIBLIOTECII
De cum am urcat scările tale, scumpă bibliotecă, am pășit într-o lume a cărții, o lume a lui nea Grig, a 

îndrăgostitului Eminescu și a poznașului Creangă – o întreagă familie de oameni ai culturii, o lume a cunoștin-
țelor care mă îndeamnă să sorb măcar un cuvânt, măcar puțin din tezaurul său… 

Sunt și eu o îndrăgostită de frumusețea cuvintelor înaripate, întotdeauna prieten fiindu-mi Cartea – cea 
care mi-a dat forțe să-mi manifest aptitudinile și cunoștințele. 

Pictez o alee de tăcere, cu oameni frumoşi, îndrăgostiţi de cuvânt. Pot să rătăcesc mult timp printre raf-
turile înalte care îmi dau plăcere maximă şi liniște sufletească. Sunt un prieten devotat cărții, un admirator 
singuratic în lumea enigmatică a cărţilor. Doar atunci când deschizi o carte, poți afla un întreg univers. Doar 
atunci când încetezi să citești, pierzi frumosul pe care ţi-l oferă cea care te iubește necondiționat – Cartea. 

Am avut deosebita plăcere să merg la Biblioteca „Ion Creangă”, fiind printre premianţii  Concursului re-
publican „La izvoarele înțelepciunii”. În această zi frumoasă, la cei 70 de ani împliniţi, țin a vă felicita din suflet 
pe toți străjerii – iubitori de cuvânt.

Valeria ȘOIMU, 
clasa a XI-a „A”, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Rezina    
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PORTRET DE FAMILIE
Consiliul administrativ

Eugenia Bejan
prim director adjunct

categorie de calificare superioară

Claudia Balaban
director general

categorie de calificare superioară

Lilia Tcaci
director adjunct

categorie de calificare superioară

Nadejda Ambroci
responsabil resurse umane

categorie de calificare I

Diana Vrabii
contabil-şef

Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani

Angela Niţa 
şef serviciu 

categorie de calificare I

Elena Capustin
bibliotecar principal

Oxana Alexeenco
bibliotecar
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Serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani

Zinaida Ursu
şef serviciu categorie de 

calificare superioară

Eugenia Mocrinschi
bibliotecar

categorie de calificare I

Diana Draghici
şef oficiu

Angela Condrea
metodist  

coordonator

Serviciul Carte străină

Ecaterina Tulgara
şef serviciu

categorie de calificare I

Marina Iurco
bibliotecar

Nadejda Chiriliuc
bibliotecar

Serviciul Mediatecă

Lolita Caneev
şef serviciu

categorie de calificare superioară

Rodica Gangura
bibliotecar principal

categorie de calificare I

Alexandra Gurgurova
bibliotecar
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Filiala nr. 1

Tamila Muntean- 
Stepanenco

şef filială
categorie de calificare I

Natalia Soloha
şef oficiu

categorie de calificare I

Lilia Artin
bibliotecar principal

categorie de calificare II

Filiala nr. 2

Corina Popescu
şef filială

categorie de calificare I

Maria Tiosa
bibliotecar

categorie de calificare I

Victoria Răileanu
bibliotecar

Claudia Partole
scriitoare

moderatoarea Salonului  
literar-artistic „La Creangă”

categorie de calificare I

Constantin Dragomir
scriitor

moderatorul Cenaclului  
„Conştiinţa Naţională”

Eugen Mamot
compozitor

moderatorul Salonului  
muzical
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Serviciul Dezvoltare, evidenţă, catalogare şi indexare a colecţiilor

Virgilia Ţiganaş
şef serviciu

categorie de calificare I

Nina Krasnopolskaia
bibliotecar principal

categorie de calificare I

Elisaveta Smochină
bibliotecar principal

categorie de calificare I

Anastasia Lazo
bibliotecar

Serviciul Depozit central

Svetlana Lisnic
şef serviciu

categorie de calificare I

Larisa Rotaru
şef oficiu

Maria Prepeliţa
bibliotecar

Serviciul Informare bibliografică şi documentară

Elena Cugut
şef serviciu

categorie de calificare I

Tamara Maleru
bibliotecar principal

categorie de calificare superioară

Sabina Dodul
bibliotecar principal

categorie de calificare I
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Serviciul Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare

Maria Harea
şef serviciu

categorie de calificare I

Mariana Ursu
bibliotecar principal

categorie de calificare I

Tamara Pereteatcu
bibliotecar principal

categorie de calificare I

Serviciul Redacţie şi secretariat-arhivă

Claudia Gurschi
şef serviciu

categorie de calificare 
superioară

Mariana Mischevca
redactor

Elena Miron
inginer programator

Tamara Bercu
bibliotecar

Serviciul Automatizare şi informatizare

Alexei Tiosa
şef serviciu

Filip Crijanovschi
şef oficiu

Andrei Smochină
inginer electronist

Ion Matei
şef servicii auxiliare

_______________________________________________________________
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BIBLIOTECA NAȚIONALĂ PENTRU COPII „ION CREANGĂ”
(Bibliografie selectivă)4

I. Ediţii aparte
1.1. Publicații bibliografice

Bibliografii curente

Literatura nouă pentru copii editată în Moldova: (buletin informativ). – Ch.: [s.n.], 1968-1996.
Bibliografia literaturii pentru copii: (buletin informativ) / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”. – Ch.: [s.n.], 
1997-2007.
Bibliografia cărții pentru copii: (buletin informativ) / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”. – Ch.: [s.n.], 2008-    
. – (apare anual).
În ajutor programei de studiu: (bibliografie selectivă pentru lectura extrașcolară a elevilor din cl. IV-XII) / Bibl. 
Naț. pentru Copii „Ion Creangă”. – Ch.: [s.n.], 1984-    . – (apare semestrial). 

Bibliografii retrospective

Cartea pentru copii editată în Republica Moldova. 1975-2000: (index cumulativ) / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion 
Creangă”; alcăt.: Maria Ilievici, Elena Cugut, Tamara Maleru; ed. îngrijită de Claudia Balaban; red.: Claudia 
Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Epigraf, 2009. – 344 p. 
Şevcenco, Ana. Literatura pentru copii editată în Moldova Sovietică. 1924-1974: (index cumulativ) / Ana Șev-
cenco. – Ch.: Lumina, 1976. – 334 p.

Biobibliografii

Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi adolescenţilor: dicţionar biobibliografic / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion 
Creangă”; alcăt.: Elena Cugut; coleg. de red.: Ion Madan, Claudia Balaban, Claudia Gurschi, Ecaterina Ruda-
cov. – Ch.: Universitas, 1994. – 331 p.
Scriitorii Moldovei în lectura copiilor și adolescenților: dicţionar biobibliografic / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion 
Creangă”; alcăt.: Maria Harea, Elena Cugut; ed. îngrijită de Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi, Tamara 
Maleru; lector: Leo Butnaru. – Ed. a 2-a, rev. și adăug. – Ch.: Prut Internațional, 2004. – 360 p. 
Scriitori – laureați ai Premiului Hans Christian Andersen / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; Secția Naț. 
IBBY; alcăt.: Lilia Tcaci, Tamara Maleru; resp. de ed.: Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi. – Ch.: Pontos, 
2004. – 91 p. 
Alexandru Cosmescu: biobibliogr. / alcăt. şi îngrijire: Valentina Cosmescu, Silvia Celac; bibliogr.: Tamara 
Maleru; red.: Claudia Gurschi. – Ch.: Museum, 1997. – 199 p.
Eugen Mamot: biobibliogr. / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Sabina Dodul; ed. îngrijită de Claudia 
Balaban; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: [s.n.], 2013. – 160 p.
Claudia Partole: biobibliogr. / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Sabina Dodul; ed. îngrijită de Cla-
udia Balaban; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Pontos, 2005. – 88 p.
Vasile Romanciuc: biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Elena Cugut; ed. îngrijită de 
Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Litera, 1997. – 56 p.
Aurelian Silvestru: biobibliogr. / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Sabina Dodul; ed. îngrijită de 
Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Tocono, 2014. – 225 p.
Arcadie Suceveanu: biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Tamara Maleru; ed. susţinută 
şi îngrijită de Claudia  Balaban; red.: Claudia Gurschi; conc. graf. şi cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera, 2002. 
– 144 p.
Titus Ştirbu: biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Tamara Maleru; ed. îngrijită de Claudia 
Balaban; red.: Claudia Gurschi. – Ch.: [s.n.], 1997. – 83 p.
Spiridon Vangheli: biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Maria Ilievici; ed. îngrijită de 
Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Litera, 1999. – 175 p.
Spiridon Vangheli și universul senin al copilăriei: biobibliogr. / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: 

4 Bibliografia selectivă a publicaţiilor apărute până în 2004 vezi: O fereastră deschisă spre lume:Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă” – 60. – Ch.: Prut Internaţional, 2004.
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Tamara Maleru; ed. îngrijită de Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi. – Ed. a 2-a, rev. și compl. – Ch.: Baș-
tina-Radog, 2012. – 264 p. 
Grigore Vieru: biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Maria Ilievici; ed.susţinută şi îngrijită 
de Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Litera, 1997. – 258 p.
Grigore Vieru: biobibliogr. / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Maria Ilievici, Tamara Maleru; ed. 
îngrijită de Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ed. a 2-a, rev. și compl. – Ch.: Baști-
na-Radog, 2011. – 568 p.

Cataloage

Dedicaţii pentru cititori: (catalogul colecţiei „Cărţi cu autograf”) / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: 
Elena Cugut, Tamara Maleru, Valentina Secrieru; resp. de ed.: Claudia Balaban, red.: Claudia Gurschi, Tamara 
Maleru. – Ch., 2001. – 59 p.
Homer al nostru: (catalogul colecţiei „Crengiana”) / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt.: Tamara Male-
ru, Elena Cugut; resp. de ed.: Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi. – Ch., 2001. – 19 p. 

1.2. Publicații metodice şi promoţionale

Academia Copilăriei – casa cu prieteni și cărți: Filiala de Carte Românească pentru Copii – 20 de ani de activi-
tate / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; resp. de ed.: Claudia Balaban; coord.: Eugenia Bejan; red.: Claudia 
Gurschi. – Ch.: Baștina-Radog, 2012. – 64 p.
Aniversări culturale ... : [anuar metod.-bibliogr.] / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; resp. de ed.: Claudia 
Balaban. – Ch., 1997-    . – (apare anual).
 ... 1998 / alcăt.: Elena Cugut, Maria Ilievici, Tamara Maleru, Eugenia Mocrinschi; red.: Claudia Gurschi, 
Tamara Maleru. – Ch.: [s.n.], 1997. – 63 p.
 ... 1999 / alcăt.: Elena Cugut, Maria Ilievici, Tamara Maleru, Larisa Gologan, Dorina Tintiuc, Eugenia Mo-
crinschi; red.: Claudia Gurschi. – Ch.: [s.n.], 1998. – 77 p.
 ... 2000 / alcăt.: Elena Cugut, Tamara Maleru, Larisa Gologan, Irina Digodi, Mariana Ursu, Tamara Zas-
menco; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: [s.n.], 1999. – 168 p.
 ... 2001 / alcăt.: Elena Cugut, Tamara Maleru, Larisa Gologan, Irina Digodi, Mariana Ursu, Tamara Zas-
menco; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: [s.n.], 2000. – 183 p.
 ... 2002 / alcăt.: Elena Cugut, Tamara Maleru, Larisa Gologan, Lilia Tcaci, Mariana Ursu; red.: Claudia 
Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: [s.n.], 2001. – 108 p.
 ... 2003 / alcăt.: Elena Cugut, Tamara Maleru, Lilia Tcaci, Svetlana Basarab, Mariana Ursu, Tamara Zas-
menco; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: [s.n.], 2002. – 110 p.
 ... 2004 / alcăt.: Lilia Tcaci, Tamara Maleru, Svetlana Basarab; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – 
Ch.: Trigraf-Tipar, 2003. – 120 p.
 ... 2005 / alcăt.: Lilia Tcaci, Maria Harea, Maria Ciobanu, Tamara Maleru, Elena Cugut, Sabina Dodul; red.: 
Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Bons Offices, 2004. – 140 p.
 ... 2006 / alcăt.: Lilia Tcaci, Tamara Croitoru, Mariana Ursu, Tamara Maleru, Elena Rusu; red.: Claudia 
Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Bons Offices, 2005. – 182 p.
 ... 2007 / alcăt.: Lilia Tcaci, Tamara Pereteatcu, Mariana Ursu, Sabina Dodul, Elena Rusu, Lolita Caneev; 
red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Bons Offices, 2006. – 159 p.
 ... 2008 / alcăt.: Lilia Tcaci, Elena Cugut, Sabina Dodul, Tamara Maleru, Tamara Pereteatcu, Tamara Cro-
itoru, Mariana Ursu, Lolita Caneev; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Pontos, 2007. – 180 p.
 ... 2009 / alcăt.: Lilia Tcaci, Maria Harea, Tamara Croitoru, Tamara Pereteatcu, Mariana Ursu, Elena Cu-
gut, Sabina Dodul, Tamara Maleru; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Pontos, 2008. – 192 p.
 ... 2010 / alcăt.: Lilia Tcaci, Tamara Croitoru, Tamara Pereteatcu, Mariana Ursu, Elena Cugut, Sabina Do-
dul; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Epigraf, 2009. – 240 p.
 ... 2011 / alcăt.: Maria Harea, Tamara Croitoru, Larisa Turea, Mariana Ursu, Elena Cugut, Sabina Dodul; 
red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Epigraf, 2010. – 200 p.
 ... 2012 / alcăt.: Maria Harea, Tamara Croitoru, Mariana Ursu, Elena Cugut, Tamara Maleru, Sabina Dodul; 
red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Epigraf, 2011. – 164 p.
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 ... 2013 / alcăt. text: Maria Harea, Diana Sochircă, Lilia Tcaci, Mariana Ursu; bibliogr.: Elena Cugut, Sabina 
Dodul; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Baștina-Radog, 2012. – 208 p.
 ... 2014 / alcăt. text: Maria Harea, Mariana Ursu; bibliogr.: Elena Cugut, Sabina Dodul; red.: Claudia Gur-
schi, Tamara Maleru. – Ch.: Baștina-Radog, 2013. – 160 p.
 ... 2015 / alcăt. text: Maria Harea, Tamara Pereteatcu, Mariana Ursu; bibliogr.: Elena Cugut, Sabina Dodul, 
Tamara Maleru; red.: Claudia Gurschi, Tamara Maleru. – Ch.: Baștina-Radog, 2014. – 148 p.
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. Cadru de reglementare / resp. de ed.: Claudia Balaban; 
coord.: Lilia Tcaci; red.: Tamara Maleru. – Ch.: Bons Offices, 2006. – 95 p.
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”: ghid pentru beneficiari. – Ch.: Prut Internațional, 2008. 
Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; ed. îngrijită de Cla-
udia Balaban; red.: Claudia Gurschi. – Fasc. 1-    .– Ch., 1993-    . – (apare anual).
Car(te)Pen(tru)Cop(ii): [breviarul Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret] / red.: Claudia Bala-
ban, Claudia Gurschi, Claudia Partole. – Ch.: [s.n.], 2004-    . – (4 numere pe an). 
Descoperă povestea prin teatru: lucrări premiate în cadrul Concursului republican de dramatizări / Bibl. Naț. 
pentru Copii „Ion Creangă”; ed. îngrijită de Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi, Claudia Partole; (vol. este 
ilustrat cu lucrări ale elevilor de la Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”). – Ch.: Baștina-Radog, 2011. 
– 152 p.: il.
Doamna din Castelul-cu-ziduri-de-carte: [vol. aniversar dedicat dnei Claudia Balaban] / ed. îngrijită de Euge-
nia Bejan, Lilia Tcaci; bibliogr.: Sabina Dodul; red.: Claudia Gurschi. – Ch.: Prut Internațional, 2011. – 128 p.
La Creangă: almanah literar / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă”; realizatori: Claudia Balaban, Claudia Gur-
schi, Claudia Partole. – Ch., 1996-    .
 1996. – Nr. 1; 1997. – Nr. 2; 1998. – Nr. 3-4; 1999. – Nr. 5-6; 2000. – Nr. 7-8; 2001. – Nr. 9-10; 2002. – Nr. 
11-13; 2003. – Nr. 14; 2004. – Nr. 15; 2005 . – Nr. 16-17; 2006. – Nr. 18-19; 2007. – Nr. 20-21; 2008. – Nr. 22; 
2009. – Nr. 23; 2010. – Nr. 24; 2011. – Nr. 25; 2012. – Nr. 26; 2013. – Nr. 27; 2014. – Nr. 28. 
O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60 / ed. îngrijită de Claudia 
Balaban; red.: Claudia Gurschi. – Ch.: Prut Internațional, 2004. – 60 p. 
Paradisul cărții și al copilăriei: Salonul Internațional de Carte pentru Copii, Chișinău (1997-2006) / ed. îngrijită 
de Claudia Balaban; red.: Claudia Gurschi. – Ch.: Prut Internațional, [2006]. – 48 p. 

II. Articole în culegeri și publicaţii seriale (2004-2014)

2004
Atanasov, Ecaterina. File de amintiri nerăscolite / Ecaterina Atanasov // O fereastră deschisă spre lume: Bibli-
oteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 26-27.
Balaban, Claudia. Biblioteca – laborator al cunoașterii / Claudia Balaban // Florile dalbe. – 2004. – 11 noiembr. 
– P. 10.
Balaban, Claudia. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău / Claudia Balaban // Calendar 
Național. 2004 / Bibl. Naț. a R. Moldova. – Ch., 2004. – P. 296-298.
Balaban, Claudia. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60 de ani de activitate / Claudia Balaban 
// Lit. și arta. – 2004. – 21 oct. – P. 2.
Balaban, Claudia. Biblioteca – valoare eternă / Claudia Balaban // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 5-7.
Balaban, Claudia. „La Creangă” / Claudia Balaban // La Creangă: almanah literar. – 2004. – Nr. 15. – P. 3.
Balaban, Claudia. Micul Premiu Nobel / Claudia Balaban // Scriitori – laureați ai Premiului Hans Christian 
Andersen. – Ch., 2004. – P. 3-8.
Balaban, Claudia. Popas al spiritului / Claudia Balaban // Biblioteca. – 2004. – Nr. 8. – P. 226-228; Cartea. 
Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 2004. – Fasc. 14. – P. 5-11.
Balaban, Claudia. Salonul de Carte pentru Copii: (ediția a VIII-a, Chișinău, 21-24 aprilie 2004) / Claudia Bala-
ban // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr. 5. – P. 4.
Balaban, Claudia. Salonul Internațional de Carte pentru Copii – Chișinău, 2-5 aprilie 2003 / Claudia Balaban 
// Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 2004. – Fasc. 13. – P. 5-8.
Balaban, Claudia. Salonul Internațional de Carte pentru Copii, ediția a VIII-a – Chișinău, 21-24 aprilie 2004 / 
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Claudia Balaban // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 2004. – Fasc. 14. – P. 20-24.
Balaban, Claudia. Un vis împlinit / Claudia Balaban // Scriitorii Moldovei în lectura copiilor și adolescenților: 
dicț. biobibliogr. – Ed. a 2-a, rev. și compl. – Ch., 2004. – P. 8-9.
Bejan, Eugenia. Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XIII-a / Eugenia Bejan // Cartea. Biblio-
teca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 2004. – Fasc. 13. – P. 9-10.
Bejan, Eugenia. Concursul „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XIV-a / Eugenia Bejan // Lit. și arta. – 2004. – 
20 mai. – P. 6; Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr. 5. – P. 5.
Bejan, Eugenia. Congresul Bibliotecarilor în Țara lui Borges: [Congresul Mondial al Bibliotecarilor și Confe-
rința a 70-a IFLA, Argentina, 22-27 august 2004] / Eugenia Bejan // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și 
bibliogr. – 2004. – Fasc. 14. – P. 91-94.
Bejan, Eugenia. Primul congres mondial al bibliotecii și informației: [Conferința a 69-a IFLA, Berlin, 1-9 august 
2003] / Eugenia Bejan // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 2004. – Fasc. 13. – P. 80-83.
Bejan, Eugenia. „Profesia de bibliotecar este o profesie a sufletului și a minții” / Eugenia Bejan // Gazeta bibli-
otecarului. – 2004. – Nr. 10-11. – P. 6-7.
Bejan, Eugenia. Rolul bibliotecii publice în educația copiilor în Republica Moldova și în SUA: (Scurt studiu 
comparativ) / Eugenia Bejan // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 2004. – Fasc. 14. – P. 63-
71.
Bejan, Eugenia. Securitatea copiilor în spațiul virtual: o preocupare a societății? / Eugenia Bejan // Cartea. 
Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 2004. – Fasc. 13. – P. 27-31.
Bejan, Eugenia. Uniți de Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt: [Concursul „La izvoarele înțelep-
ciunii”, ediția a XIV-a] / Eugenia Bejan, Maria Ciobanu // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. 
– 2004. – Fasc. 14. – P. 24-27; Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr. 9. – P. 5-6. 
Beniuc, Valentin. Mesaj de felicitare adresat Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” din partea Minis-
terului Educației al Republicii Moldova / Valentin Beniuc // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 4.
Busuioc, Nicolae. Cărți și copii, același miracol / Nicolae Busuioc // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 10-11.
Butnaru, Valentina. Casa cu povești / Valentina Butnaru // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națio-
nală pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 25-26.
Caia, Olguța. La ceas de taină în Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” / Olguța Caia // O fereastră 
deschisă spre lume: Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 14-15.
Caneev, Lolita. Documente electronice în colecțiile Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” / Lolita 
Caneev, Tatiana Cociu // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 2004. – Fasc. 14. – P. 95-110.
Capcelea, Ecaterina. Drumul cărții spre copilul mic / Ecaterina Capcelea // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. 
metod. și bibliogr. – 2004. – Fasc. 14. – P. 12-14.
Cimpoi, Mihai. O triadă: Biblioteca, Scriitorul, Cititorul / Mihai Cimpoi // O fereastră deschisă spre lume: Bibli-
oteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 7-8.
Ciobanu, Maria. Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova în anul 2003 / Maria Ciobanu // 
Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. –  2004. – Fasc. 14. – P. 72-81.
Ciobanu, Valentina. Anii trec, Cartea rămâne / Valentina Ciobanu // Florile dalbe. – 2004. – 11 noiembr. – P. 10.
Ciobanu, Valentina. Călătorie în paradisul poveștilor / Valentina Ciobanu // Florile dalbe. – 2004. – 25 noiem-
br. – P. 2. 
Corghenci, Ludmila. Moment de referință pentru biblioteconomia națională / Ludmila Corghenci, Zinaida 
Sochircă // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. 
– P. 21-22.
Cortac, Elena. Sincere felicitări! / Elena Cortac // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională pentru 
Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 29.
Drosu, Tamara. Prin carte spre cunoașterea lumii / Tamara Drosu // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și 
bibliogr. – 2004. – Fasc. 14. – P. 15-16.
Filip, Iulian. Iezii lui Creangă prin calendare rotunde / Iulian Filip // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 14.
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Gheorghiță, Nadina. Reflex condiționat împotriva deznaționalizării prin muzică: [lansarea albumului pianistic 
„Stea-Logostea” de Eugen Mamot] / Nadina Gheorghiță // Capitala. – 2004. – 25 sept. – P. 8. 
Gheorghiță, Nadina. Smărăndița popii s-a mutat la Liceul „Ciprian Porumbescu”: [Concursul „Miss Smărăndi-
ţa” organizat la BNC „Ion Creangă”] / Nadina Gheorghiță // Capitala. – 2004. – 6 mart. – P. 8.
Ghidiu, Valentina. [Cenaclul literar-artistic „La Creangă”] / Valentina Ghidiu // La Creangă: almanah literar. – 
2004. – Nr. 15. – P. 21.
Ghidiu, Valentina. Cetate spirituală a societății / Valentina Ghidiu // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 26.
Gore, Ion. Prima mea bibliotecă / Ion Gore // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională pentru Copii 
„Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 29.
Hadârcă, Ion. Marea Bibliotecă a Micului Prinț / Ion Hadârcă // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 11-13.
Ilievici, Maria. Curs de inițiere în bibliologie și cultura informării: pentru învățământul preuniversitar / Maria Ilie-
vici, Eugenia Bejan, Liuba Arion, Maria Ciobanu // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 2004. 
– Fasc. 13. – P. 65-79.
Kulikovski, Lidia. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”: 60 de ani de verticalitate profesională / 
Lidia Kulikovski // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 
2004. – P. 8-9.
Leonte, Elena. În toate timpurile, biblioteca... / Elena Leonte // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 18-19.
Leonte, Elena. Portret în mișcare / Elena Leonte // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională pen-
tru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 19-20.
Madan, Ion. Un viguros centru bibliografic / Ion Madan // Cartea. Biblioteca. Cititorul: bul. metod. și bibliogr. – 
2004. – Fasc. 14. – P. 17-19.
Madan, Veaceslav. Felicitare adresată Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” cu prilejul împlinirii a 60 
ani de activitate / Veaceslav Madan // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională pentru Copii „Ion 
Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 3.
Mamot, Eugen. Oază a românismului / Eugen Mamot // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 25.
O bibliotecă este un loc de sănătate pentru spirit / [Grigore Vieru, Constantin Ciopraga, Nicolae Busuioc] // 
Florile dalbe. – 2004. – 11 noiembr. – P. 10.
Partole, Claudia. Draga mea bibliotecă... / Claudia Partole // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Nați-
onală pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 16-18.
Petrașevschi, Elena. În Palatul Cărții / Elena Petrașevschi // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Nați-
onală pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 27-28.
Popa, Doina. Gânduri pentru prieteni / Doina Popa // O fereastră deschisă spre lume: Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” – 60. – Ch., 2004. – P. 20-21.
Porcesco, Cristina. O premieră în învățământul artistic din Republica Moldova: [lansarea albumului pianistic 
„Stea-Logostea” de Eugen Mamot] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2004. – 30 sept. – P. 4.
Rău, Aurelia. Suflul Franței în inimile noastre: [Zilele Francofoniei la BNC „Ion Creangă”] / Aurelia Rău // Florile 
dalbe. – 2004. – 8 apr. – P. 2.
Romanciuc, Valentina. Leac pentru suflet: cifre și istorie / Valentina Romanciuc // „a” MIC”. – 2004. – Nr. 10. 
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BIBLIOTECA ÎN IMAGINI

Directorul general Claudia Balaban – 
peste 35 de ani la cârma instituției

Un eveniment deosebit s-a produs în 
primăvara anului 2010 – inaugurarea 
Bibliotecii Picilor în cadrul Proiectului 

„Dotarea și amenajarea serviciului 
Activitate cu preșcolari și copii de 7-10 
ani”, realizat în colaborare cu Institutul 

Suedez din Stockholm

Biblioteca Picilor – spațiu de lectură și 
joacă pentru copii de la 1 la 10 ani
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Ședința comună a Salonului  
literar-artistic „La Creangă”,  

a Cenaclului „Conștiința Națională” și a 
Salonului muzical, consacrată aniversării a 

20-a de la fondarea Filialei

Academicianul Mihai Cimpoi, 
protagonistul Cenaclului „Dialogul 
generațiilor”

Maestrul Ion Ungureanu cu un mesaj 
de felicitare pentru Filiala de Carte 
Românească la 20 de ani
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În cadrul Clubului „Generația NEXT” au 
loc discuții pe cele mai actuale teme 
care-i vizează pe adolescenți și tineri

Lansare de carte în cadrul Salonului 
literar-artistic „La Creangă” – romanul 
„Robert cel Cuminte” de Petre Crăciun

Ședința Cenaclului „Conștiința 
Națională” dedicată scriitorului Dumitru 

Matcovschi
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Dezbaterile din ciclul „Zidirea de sine și creația” 
adună tineri interesați de literatură și dezvoltare 
spirituală

Întâlnirea membrilor Clubului francofon cu 
Serge Bellini, director general  ACELF

Copii și părinți la Clubul  
MeșteRICH 
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Campania „O carte din inimă” la Târgul 
de Carte de la Moldexpo

Clubul „Deceluș” le ajută copiilor mici să 
cunoască cât mai multe despre lumea 

înconjurătoare

Seminar în cadrul Programului „Arta de a fi 
părinte”, realizat în parteneriat cu Centrul 
ABeZe
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Salonul Internațional de Carte pentru 
Copii și Tineret, ediția a XVIII-a, le-a 
oferit în dar micilor vizitatori cartea-
surpriză „Așchii de cer” de Nicolae 

Dabija

Finala Concursului „La izvoarele 
înțelepciunii” la baștina scriitorului 
Dumitru Matcovschi

Absolvenţii Programului 
„Autodezvoltarea personalităţii”, 
organizat în colaborare cu Centrul de 
instruire şi dezvoltare GLOBO
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Concursul de inteligență și creativitate „Miss 
Smărăndița” în cadrul Zilelor Creangă, duplex 
Chișinău-Iași

Cei mai activi cititori ai Bibliotecii, 
participanți la Concursul pentru titlul 

„Cititor-model”

În fiecare an, în cadrul Salonului 
Internațional de Carte pentru Copii și 
Tineret, se întrunește Forumul copiilor – 
laureați ai concursurilor republicane de 
lectură și creație 
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Expoziția lucrărilor premiate în cadrul 
Concursului de creație „Pe aripile fanteziei în 
Țara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli”

Poetul Vasile Romanciuc în dialog cu 
micii cititori de la Cahul (activitate în 

cadrul Proiectului Național „Spre cultură și 
civilizație prin lectură”)

Scriitorul Aurelian Silvestru, autorul cărții 
„Fărâme de suflet” promovată în cadrul 
Campaniei Naționale „Copiii Moldovei citesc o 
carte”, ediția 2012



82

Ștafeta a fost preluată de Nicolae Dabija, autorul 
cărții „Nu vă îndrăgostiți primăvara!” (ediția 2013)

... și Spiridon Vangheli, autorul cărților „Copii în 
cătușele Siberiei”, „Și eu sunt Guguță” (ediția 2014)

Scriitorul îndrăgit al copiilor sărbătorit în cadrul 
Medalionului aniversar „Spiridon Vangheli – 
înger păzitor al copilăriei”
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Ziua Editurii „Prut 
Internaţional” de Ziua 
Internaţională a Ocrotirii 
Copiilor 

Ziua Editurii „Litera” 

Sărbătoarea Primăverii – Anul 
Nou Chinezesc sărbătorit 
tradițional la Bibliotecă
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Laureaţii Diplomei de Onoare IBBY, scriitorii 
Iulian Filip, Vasile Romanciuc şi Emilian 
Galaicu-Păun la inaugurarea Săptămânii 
Lecturii şi a Cărţii pentru Copii

Programul „Lecturi de vacanță” la 
tabăra „Zâmbetul” din Vadul lui Vodă

Standul Bibliotecii la Târgul inovațiilor de 
bibliotecă, ediția I
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Atelierul pentru profesori și bibliotecari „Cartea 
ilustrată pentru copii: utilizare și creare” 
organizat în colaborare cu Institutul Suedez

Laureatul concursurilor naționale și 
internaționale Rafael Bobeico – protagonistul 

Campaniei „O vedetă în bibliotecă”

„Povestea de seară” la Biblioteca Picilor 
cu actrița Mariana Bahnaru



86

Inaugurarea Bibliobuzului pentru Copii 
– proiect realizat cu suportul financiar 
al Ambasadei Japoniei în Republica 
Moldova prin Programul Cusanone 

„Japonia împlinește visele” 
– sub acest generic s-a 

desfășurat ceremonia 
oficială de transmitere 

a Bibliobuzului de către 
Excelența Sa Domnul 

Toichi Sakata, Ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 

al Japoniei în Republica 
Moldova

Primii vizitatori ai Bibliobuzului  
pentru Copii
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