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INTRODUCERE

Obiectivele  principale  ale  activităţii  Bibliotecii  Naţionale  pentru  Copii  „Ion 
Creangă”  în  anul  2006 au  fost  racordate  la  obiectivele  strategice  de  dezvoltare  a 
Sistemului  Naţional  de  Biblioteci,  Strategia  Naţională  pentru  edificarea  societăţii 
informaţionale  în  Republica  Moldova,  la  politicele  şi  programele  din  domeniu  la 
nivel naţional şi internaţional.

Activităţile principale realizate în acest an sunt:
 Lansarea în Internet a site-ului web al Bibliotecii (www.bncreanga.md);
 Completarea sistemului automatizat cu: 9 computere, 2 imprimante, 1 scanner, 

1 cameră video digitală, soft de contabilitate Universal Accounting SL-buget, 
soft de documente legislative LOBBY;

 Continuarea procesului de catalogare a documentelor în regim automatizat în 
retrospectivă (documente intrate în Bibliotecă până la 1992);

 Perfecţionarea şi redactarea bazelor de date din sistemul integrat de bibliotecă 
TINLIB;

 Extinderea accesului  la Internet  la staţiile din reţeaua locală (26 computere, 
inclusiv 6 pentru beneficiari);

 Organizarea  unor  ample  acţiuni  de  promovare  a  lecturii  în  cadrul  Zilelor  
Creangă, Zilelor Francofoniei, Săptămânii Lecturii şi a Cărţii pentru Copii,  
Săptămânii  Cunoştinţelor,  Zilei  Republicii,  Zilei  „Limba  noastră”,  Zilelor  
Bibliotecii;

 Desfăşurarea ediţiei a X-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii de 
la Chişinău (5-8 aprilie);

 Realizarea  ediţiei  a  XVI-a  a  Concursului  literar  La  izvoarele  înţelepciunii, 
dedicată scriitorului George Topârceanu (ianuarie – iulie);

 Realizarea concursului radiofonic În Lumea Poveştilor (martie-decembrie);
 Organizarea Concursului pentru titlul Cititor-model, ediţia I-a;
 Desfăşurarea Campaniei Lecturi de vacanţă;
 Inaugurarea Clubului Generaţia Next la Filiala nr. 1 (au continuat să activeze 

Salonul  literar-artistic  La Creangă,  Cenaclul  Conştiinţa  naţională,  Cenaclul 
Arta de a Deveni Om, Cenaclul Dialogul generaţiilor, Clubul Deceluş, Salonul  
Muzical, Clubul Tinerilor Traducători);

 Organizarea simpozionului internaţional  Biblioteca – mediu de comunicare şi  
socializare  a  copiilor,  atelierului  Managementul  informatizării  bibliotecii, 
conferinţei  Cartea pentru copii în SUA: programe de editare şi promovare,  
susţinută de Judy O’Malley, editor şi consultant în problemele literaturii pentru 
copii din SUA (aprilie);

 Organizarea atelierului profesional  Lecturile de vacanţă: totalizări, concluzii,  
perspective (noiembrie);

 Organizarea atelierului profesional Cultura informaţională: politici, standarde,  
realizări practice (octombrie);

 Desfăşurarea studiului Cartea şi lectura în familie;
 Editarea publicaţiilor:  Paradisul Cărţii şi al Copilăriei: Salonul Internaţional  

de  Carte  pentru  Copii  (1997-2006); Cartea.  Biblioteca.  Cititorul:  buletin 
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metodic şi bibliogr.;  Aniversări culturale 2007;  Bibliografia literaturii pentru 
copii;  În ajutor programei de studiu: buletin informativ; Scriitorii Moldovei -  
copiilor: serie de pliante ; La Creangă: almanah literar; Paşi spre cunoaştere: 
bibliogr. de recomandare
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR

Activitatea de dezvoltare şi gestionare a colecţiilor Bibliotecii în 2006 a fost 
orientată  spre realizarea unei politici  eficiente de selecţie,  achiziţie  şi  deselecţie a 
publicaţiilor,  asigurarea continuităţii  în completarea cu noi documente,  menţinerea 
diversităţii  tipologice,  de  conţinut  şi  lingvistice  a  colecţiilor  în  concordanţă  cu 
interesele de lectură şi informare ale beneficiarilor, organizarea  optimală a fondului 
documentar, asigurarea securităţii şi facilitarea accesului la documente.

Intrări

Procesul de completare a colecţiilor s-a realizat ţinându-se cont de specificul 
contingentului  de  beneficiari  pe  care  îl  serveşte  Biblioteca,  de  reţeaua  editorială 
existentă şi ofertele propuse, mijloacele financiare disponibile.

Pe  parcursul  anului  2006  în  colecţiile  Bibliotecii  au  intrat  5609  unităţi 
materiale de  documente  în  3046  titluri  (inclusiv  1368  titluri  noi).  Volumul  de 
achiziţii programat pentru această perioadă (5000 u.m.) a fost realizat în proporţie de 
112,2%.

Valoarea documentelor intrate în colecţie este de 157043,25 lei.
Numărul de exemplare per titlu este de 1,8, iar indicele de dotare cu volume 

intrate per utilizator activ constituie 0,5 exemplare. Raportul exemplare intrate/titlu, 
exemplare  intrate/beneficiar  activ  se menţine  în  ultimii  ani  aproximativ la  acelaşi 
nivel.

Dinamica intrărilor în colecţii în 2004-2006

Anul Intrări, u.m. Intrări, titluri Ex. intrate per 
titlu

Ex. intrate per 
beneficiar activ

2004 4777 2844 1,7 0,4

2005 5002 3170 1,6 0,4

2006 5609 3046 1,8 0,5

În numărul total de documente intrate prevalează cele primite ca donaţii sau în 
schimbul  celor  pierdute  -  2434  ex.  (43,4%).  Din  mijloace  bugetare  au  fost 
achiziţionate 2138 ex. (38,1%), iar prin sistemul depozitului legal au intrat 1037 ex. 
(18,5%). În comparaţie cu anul precedent a scăzut puţin cota achiziţiilor din buget, 
motivul  fiind  creşterea  rapidă  a  preţurilor  la  publicaţii. Diagrama  care  urmează 
demonstrează caracterul  relativ  echilibrat  al  raportului  dintre respectivele  surse de 
completare în ultimii doi ani:
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Necesitatea  optimizării  procesului  de  achiziţie  a  documentelor  a  impus  o 
monitorizare  permanentă  a  pieţei  editoriale  şi  a  necesităţilor  informaţionale  ale 
utilizatorilor.  Serviciul  responsabil  de  dezvoltarea  colecţiilor  a  analizat  ofertele 
editoriale disponibile, a stabilit contacte directe cu autori, editori, difuzori de carte în 
vederea obţinerii donaţiilor şi achiziţionării de documente în condiţii mai avantajoase, 
a solicitat implicarea permanentă a serviciilor Activitate cu publicul în procesul de 
selecţie şi repartizare a noilor intrări în subdiviziunile structurale ale Bibliotecii.

Ca şi în anii precedenţi s-a dat prioritate achiziţionării publicaţiilor de referinţe 
pe suport tradiţional şi electronic, precum şi titlurilor incluse în bibliografia şcolară. 
În  prim plan s-au  aflat  colecţiile  editoriale  destinate  copiilor  şi  îndrumătorilor  de 
lectură,  pe  care  Biblioteca  le  completează  în  mod  sistematic,  urmărindu-se 
achiziţionarea, pe cât e posibil, a tuturor titlurilor apărute în seriile respective. Dintre 
acestea vom menţiona: Biblioteca şcolarului (Editura „Litera”), Biblioteca pentru toţi  
copiii (Editura  „Prut  Internaţional”),  Cărţile  copilăriei (Editura  „Epigraf”), 
Dicţionare şcolare, Lumea animală a Moldovei, Lumea vegetală a Moldovei (Editura 
„Ştiinţa”),  Cartier  popular  junior  (Editura  „Cartier”),  Citim  pe  silabe (Editura 
„Biblion”),  Citeşte  şi  ascultă (Editura  „Erc  Press”,  Bucureşti),  Cartea  şcolară 
ilustrată (Editura  „Porţile  Orientului”,  Iaşi),  Sţenarii  şcolinîh  prazdnicov (Editura 
„Krasiko-Print”, Mensk) ş.a.

Donaţiile  de  asemenea  sunt  o  sursă  importantă  de  completare  a  colecţiilor. 
Ambasada  Chinei  în  Moldova,  Biroul  de  Informare  al  Consiliului  Europei  la 
Chişinău,  Biblioteca  Judeţeană  „Gh.  Asachi”  din  Iaşi,  Fundaţia  Cărţii,  edituri 
participante  la  Salonul  Internaţional  de  Carte  pentru  Copii  şi  alte  instituţii  şi 
organizaţii au oferit Bibliotecii loturi de carte variate ca conţinut şi cantitate. Circa 
131 exemplare (46 titluri) au fost primite prin Programul naţional de editare a cărţii.

Recepţionarea exemplarului legal permite completarea curentă a Depozitului 
legal al publicaţiilor pentru copii,  servind în acelaşi timp şi ca sursă de informare 
asupra  noilor  apariţii  editoriale.  Majoritatea  titlurilor  de  carte  primite  din  această 
sursă corespund profilului Bibliotecii. În acelaşi timp, mai multe titluri de publicaţii 
seriale intrate cu titlu de exemplar legal nu sunt destinate copiilor şi adolescenţilor. 
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Problema în cauză s-a discutat cu reprezentanţii  Camerei Naţionale a Cărţii  şi  s-a 
stabilit  lista  publicaţiilor  seriale  care  corespund  specificului  Bibliotecii  şi  care 
necesită a fi completate integral.

În  structura  intrărilor  după  tipuri  de  documente  (vezi:  Anexe,  Tabel  4) 
prevalează cărţile (81,2%). Publicaţiile seriale intrate pe parcursul anului (14,1% din 
volumul intrărilor) au fost în număr de 158 titluri reviste şi 84 titluri ziare, inclusiv 
159 în limba de stat, 65 în limbile minorităţilor naţionale şi 18 în limbile străine.

Deşi, în comparaţie cu anul precedent, a crescut cota intrărilor din domeniul 
matematicii,  ştiinţelor  naturale,  ştiinţelor  aplicate,  geografiei,  situaţia  în  ansamblu 
privind structura pe domenii a intrărilor rămâne aceeaşi. Cele mai multe intrări ţin de 
domeniul lingvisticii şi literaturii (53,9%), celelalte domenii fiind reprezentate după 
cum urmează:
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Structura lingvistică a intrărilor vădeşte tendinţa continuă de creştere a ponderii 
publicaţiilor  în  limba  de  stat.  Această  tendinţă  este  în  concordanţă  cu  structura 
lingvistică  a  producţiei  editoriale  din  republică,  dar  şi  cu  structura  după  limbi  a 
împrumutului de publicaţii realizat în Bibliotecă (aproximativ 70 % din numărul total 
de împrumuturi sunt publicaţiile în limba română). Din numărul total de documente 
intrate pe parcursul anului 4485 ex. (80,0%) sunt în limba de stat, 541 ex. (9,6%) în 
limbile minorităţilor naţionale, 583 ex. (10,4%) în limbile străine (vezi: Anexe, Tabel 

Toate publicaţiile  intrate  pe parcursul  anului au fost înregistrate,  catalogate, 
prelucrate şi transmise în serviciile Bibliotecii.

Ieşiri

În  2006 au  fost  excluse  4672 ex.,  inclusiv  4340 ex.  cărţi  şi  332 publicaţii 
seriale. Din ele: 1932 ex. (41,4%) uzate fizic, 1291 ex. (27,6%) superflue,  983 ex. 
(21,0%) depăşite după conţinut, 466 ex. (10,0%) nerestituite de cititori. Numărul de 
titluri excluse este de 419.

Structura casărilor după limbi şi domenii
Structura lingvistică

limba de 
stat

lb. minor. 
naţionale

limbi străine Total
Structura după domenii

a) b) c) d)

1971 
(42,2%)

2672 
(57,2%)

29
 (0,6%)

4672 
(100%)

696 
(14,9%)

538 
(11,5%)

2861 
(61,2%)

577 
(12,4%)

a) Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. Istorie
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b) Matematică. Ştiinţe naturale. Ştiinţe aplicate. Geografie
c) Lingvistică. Filologie. Literatură
d) Generalităţi. Artă. Sport

Totalizări

La  01.01.2007 colecţiile  Bibliotecii  constituiau  263433 u.m. în  aproximativ 
113639 titluri. Numărul de exemplare per titlu este de 2,3, iar numărul de exemplare 
ce revine unui utilizator activ constituie 21,9 (respectiv 2,3 şi 21,4 în anul 2005). 
Numărul documentelor aflate în stoc a crescut faţă de anul precedent cu 937 ex. sau 
0,4%,  evoluţia  cantitativă  a  fondului  documentar  în  ultimii  ani  fiind  în  continuă 
ascensiune:
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Structura colecţiilor după tipuri de documente rămâne relativ aceeaşi pe 
parcursul mai multor ani. Continuă să prevaleze cărţile şi publicaţiile seriale (221153 
ex. şi 30557 ex.), după care urmează documentele audiovizuale (7824 ex.), broşurile 
şi alte tipuri de publicaţii cu caracter temporar (3116 ex.), documentele electronice 

(527 ex.) şi documentele grafice (256 ex.).
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Creşte în continuare ponderea publicaţiilor în limba de stat şi în limbile străine: 
45,9% şi 6,0% faţă de 45,1% şi 5,8% în anul precedent.
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Structura lingvistică a colecţiilor (2004-2006)

În conţinutul colecţiilor după domenii  nu au survenit modificări  esenţiale în 
comparaţie  cu  anii  precedenţi.  Prevalează  publicaţiile  din  domeniul  lingvisticii  şi 
literaturii, iar matematica, ştiinţele naturale, ştiinţele aplicate, geografia continuă să 
rămână domeniile reprezentate mai puţin în masivul documentar existent.
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Structura colecţiilor după conţinut

O componentă importantă a activităţii de dezvoltare a colecţiilor o constituie 
gestionarea Fondului schimb-rezervă. Acesta se completează permanent din contul 
exemplarelor  superflue  (dublete)  excluse  din  colecţiile  Bibliotecii,  precum  şi  cu 
publicaţii  noi venite în mare parte prin donaţii.  În 2006 intrările  în acest  fond au 
constituit  2827  exemplare.  Circa  5080  exemplare  din  colecţia  respectivă  au  fost 
oferite ca donaţii mai multor biblioteci publice şi şcolare din republică (în total circa 
55 de instituţii). Printre acestea sunt: Direcţia de cultură Taraclia, Biblioteca raională 
Donduşeni, Biblioteca pentru copii din s. Kairaclia, r. Taraclia, Biblioteca raională 
Leova,  biblioteca  şcolii  din  s.  Dănceni,  Ialoveni,  Biblioteca  Staţiunii  balneare 
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„Nufărul  alb” din  or.  Cahul,  bibliotecile  publice  din  s.  Alexeevca,  r.  Ungheni,  s. 
Drăsliceni, r. Criuleni, s. Geamăna, r. Anenii Noi, s. Ochiul Alb, r. Drochia ş.a.

Activitatea de gestionare a fondului documentar al Bibliotecii în perioada de 
referinţă a inclus şi  un volum mare de lucru în vederea re-amplasării  fondului  în 
Depozitul central, gestionarea catalogului topografic, finisarea catalogului topografic 
al  publicaţiilor  periodice,  precum şi  menţinerea  condiţiilor  optimale de păstrare şi 
conservare, igienizarea permanentă, asigurarea securităţii colecţiilor. Pe parcursului 
anului 2006 au fost efectuate verificări selective ale colecţiilor în serviciile Activitate 
cu preşcolari şi copii de 7-10 ani, Activitate cu copii de 11-16 ani, Carte străină. S-a 
realizat verificarea generală a colecţiilor în Depozitul central şi în serviciul Activitate 
cu copii de vârstă preşcolară şi copii de 7-10 ani.
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ACTIVITATEA CU PUBLICUL

Obiectivele principale ale Bibliotecii în anul 2006, în ceea ce priveşte relaţia cu 
beneficiarii,  au fost  orientate  spre  asigurarea  accesului  la  cunoaştere  a  copiilor  şi 
adolescenţilor, formarea la ei a deprinderilor de lectură, informare şi studiu continuu, 
îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei destinate beneficiarilor, crearea unui mediu de 
comunicare şi socializare pentru public.

Beneficiarii Bibliotecii

În  anul  2006  Biblioteca  a  înregistrat  12037  beneficiari  activi,  depăşind 
programul cu 157 beneficiari. Numărul total de beneficiari înscrişi în perioada 2002 
-2006 este de 13843.

Fiecărui bibliotecar din serviciile de activitate cu publicul i-au revenit în medie 
câte 523,3 beneficiari activi.

Numărul total de beneficiari activi se structurează după categorii de vârstă în 
felul următor: 574 preşcolari, 3344 elevi ai claselor I-IV, 2606 elevi ai claselor V-VI, 
3320 elevi ai  claselor VII-IX, 2193 beneficiari  în vârstă de peste 16 ani (elevi ai 
claselor  X-XII,  studenţi,  profesori,  îndrumători  de  lectură).  Ponderea  fiecărei 
categorii de beneficiari este următoarea:
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elevi cl. V-VI

elevi cl. VII-IX

adul?i

În raport cu anul 2005 se constată creşterea numărului beneficiarilor de vârstă 
preşcolară (2,40% în 2005) şi a celor din clasele V-VI (19,70% în 2005). Această 
creştere  ne  bucură  pentru  că  vârsta  preşcolară  este  cea  la  care  se  formează 
deprinderea de lectură,  iar la elevii din clasele V-VI în general se observa în anii 
precedenţi o scădere a interesului de lectură.

Pentru  a  menţine  în  creştere  numărul  beneficiarilor  activi,  personalul 
Bibliotecii  a  depus  eforturi  atât  în  vederea  atragerii  beneficiarilor  noi,  cât  şi 
reînregistrării  celor  deja  înscrişi.  Soluţiile  cele  mai  eficiente  în  atragerea 
beneficiarilor noi au fost: relaţiile permanente de colaborare cu instituţiile şcolare şi 
extraşcolare;  organizarea excursiilor  în bibliotecă  (111 excursii);  organizarea  unor 
cicluri  de  activităţi,  mai  ales  a  Zilelor  Bibliotecii;  desfăşurarea  campaniilor  de 
înregistrare a beneficiarilor cu aplicarea unor facilităţi (de exemplu, scutirea de taxa 
pentru imprimarea/barcodarea permisului); afişarea în şcolile şi liceele din municipiu 
a unor anunţuri despre serviciile şi activităţile Bibliotecii; difuzarea pliantului  Ghid 
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pentru  cititori printre  actualii  şi  potenţialii  beneficiari  ai  Bibliotecii.  Din  luna 
noiembrie 2006, informaţia despre regulile de acces în Bibliotecă şi acces la colecţiile 
de  documente,  despre  serviciile  prestate  sunt  disponibile  şi  pe  site-ul  web  al 
Bibliotecii (www.bncreanga.md).

Cei  mai  mulţi  beneficiari  s-au înregistrat  în  campania din Zilele  Bibliotecii 
(27,6%), precum şi în lunile ianuarie, septembrie şi decembrie (29,3%). 

Rămâne  a  fi  deocamdată  nesatisfăcătoare  implicarea  părinţilor  în  atragerea 
copiilor  printre  beneficiarii  Bibliotecii,  deşi  anumite  progrese  în  acest  sens  se 
înregistrează. S-a constatat că un factor, care îi determină pe părinţi să aducă copiii la 
bibliotecă,  este  necesitatea  de  a  găsi  cărţile  recomandate  elevilor  pentru  lecturile 
suplimentare şi lecturile de vară. Dovadă este faptul că, în lunile de vară s-au înscris 
16,6% şi  s-au reînregistrat  21% din numărul  total  de beneficiari  noi  şi,  respectiv, 
reînregistraţi în 2006.

În vederea îmbunătăţirii relaţiilor de colaborare cu grădiniţele, şcolile şi liceele, 
s-a realizat un studiu şi s-a elaborat un proiect de acord de colaborare cu instituţiile de 
învăţământ preuniversitar, care va fi aplicat din anul 2007.

Printre  beneficiarii  Bibliotecii  cei  mai  mulţi  sunt  copii  şi  elevi  de  la 
următoarele instituţii preşcolare şi de învăţământ preuniversitar: grădiniţele  Auraş-
Păcuraş, Îngeraşul, nr. 112. 210, şcolile-grădiniţe 46, 68, 120, 215, 225, 226, şcolile 
1, 5  Alecu Donici,  41, 53, 59, 62, 64, 81, 91  Antonin Ursu,  gimnaziile  Ion Luca 
Caragiale, 40, 64, moldo-turc, liceele Gheorghe Asachi, Mircea Eliade, Ion Creangă, 
Iulia Haşdeu, Dante Alighieri, Costantin Negruzzi, Prometeu, Mihai Viteazul, Mihail  
Berezovschi,  Mihail  Kogălniceanu,  Nicolae  Gogol,  Dimitrie  Cantemir,  Mihail  
Koţiubinski,  Igor  Vieru,  Ciprian  Porumbescu,  Liviu  Rebreanu, Hiperion,  Nicolae 
Iorga, Mihai Eminescu,  Ginta Latină,  Minerva, Elena Alistar,  Serghei Rahmaninov, 
Vasile Alecsandri, Spiru Haret, Natalia Dadiani, Cervantes, Petru Rareş şi altele.

Deşi Biblioteca  desfăşoară  mai  multe  acţiuni  pentru  ai  atrage  la  lectură  pe 
copiii cu disabilităţi şi cei aflaţi în dificultate, nu s-au obţinut deocamdată rezultatele 
scontate. Nici faptul că aceşti copii sunt scutiţi de taxa pentru imprimarea/barcodarea 
permisului de beneficiar nu i-a determinat pe educatorii şi profesorii din instituţiile de 
învăţământ special să-i aducă la Bibliotecă. Diriginţii de clasă motivează refuzul de a 
veni cu elevii la Bibliotecă prin faptul că ar avea nevoie de fiecare dată de permisiune 
specială de la conducerea şcolii.

Personalul Bibliotecii a organizat diverse activităţi de promovare a lecturii la 
Şcoala  nr.  8 pentru  slabvăzători,  la  Centrul  pentru copii  cu dizabilităţi  Motivaţia: 
cicluri de lecturi comentate, reviste bibliografice, convorbiri la tema Faţă în faţă cu 
realitatea.

Din păcate,  clădirea Bibliotecii  la moment  nu poate fi  modificată  în scopul 
asigurării accesului fizic al copiilor imobilizaţi în cărucioare.

În  anul  2006 s-au  înregistrat  128938 vizite  ale  beneficiarilor  în  Bibliotecă. 
Acest măsurător este în creştere faţă de anii 2005 şi 2004. Indicele de frecvenţă este 
de 10,7, depăşindu-l pe cel din anul 2005 (10,4). În medie Biblioteca a fost vizitată 
zilnic de 443 beneficiari. Unui bibliotecar din serviciile de activitate cu publicul i-au 
revenit anual 5606 vizite ale beneficiarilor.
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Instruirea  beneficiarilor  Bibliotecii  şi  formarea  culturii  informării  la  copii, 
părinţi,  cadre  didactice,  pentru  a  le  cultiva  cunoştinţe  şi  abilităţi  necesare  într-o 
societate  a  informaţiei,  inclusiv  a  abilităţilor  de  utilizare  a  tehnologiilor 
informaţionale  moderne au fost  printre  obiectivele  importante ale Bibliotecii  şi  în 
anul 2006. În acest scop s-au organizat 45 lecţii de cultură a informării, 3 cicluri de 
cursuri  pentru  beneficiari  în  utilizarea  documentelor  electronice,  a  surselor 
informaţionale  on-line  din  Internet  şi  locale,  catalogului  OPAC,  a  diverselor 
programe de calculator.

Comunicarea colecţiilor şi servicii pentru beneficiari

În anul 2006 Biblioteca a împrumutat la domiciliu şi oferit spre consultare în 
sălile de lectură 429843 documente. Se atestă o creştere a numărului de împrumuturi 
cu 2,1% faţă de anul 2005 şi cu 5,7% faţă de anul 2004. Indicele de lectură în 2006 a 
crescut la 35,7 documente (34,3 în 2005).

Structura  împrumutului  pe  domenii  nu  variază  semnificativ  faţă  de  2005, 
predominând interesul pentru compartimentul Lingvistică. Filologie. Literatură.
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O  atenţie  deosebită  s-a  acordat  utilizării  documentelor  audio  şi  video  şi 
documentelor electronice în scopul informării beneficiarilor.  Serviciul Mediatecă a 
colaborat cu toate serviciile de activitate cu publicul în promovarea colecţiei pe care o 
deţine. Datorită faptului că Biblioteca deţine echipamentul necesar (proiector digital, 
ecran  tripod),  la  mai  multe  şedinţe  ale  cluburilor  şi  cenaclurilor,  la  matinee, 
medalioane  literare,  lansări  de  carte,  concursuri  etc.  au  fost  utilizate  materialele 
respective, care au făcut informaţia mai atractivă şi mai accesibilă pentru copii. S-au 
organizat  19 reviste bibliografice ale site-urilor web din Internet  şi ale CD-ROM-
urilor aflate în Bibliotecă.

După  criteriul  lingvistic  structura  împrumutului  este  următoarea:  68%  -  în 
limba de stat, 16% - în limbile minorităţilor naţionale, 16% - în limbile străine.

În  scopul  promovării  colecţiilor  Bibliotecii  s-au  organizat  7  expoziţii 
complexe,  222  expoziţii  de  documente,  146  reviste  bibliografice.  La  raft  sunt 
evidenţiate numeroase serii şi colecţii editoriale de carte, printre care sunt: Biblioteca 
şcolarului,  Biblioteca  pentru  toţi  copiii,  Planeta  animalelor,  Mica  enciclopedie  
Larousse ş. a.
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În afară de împrumutul de publicaţii la domiciliu şi consultarea documentelor 
în sălile de lectură, sala audiovideo şi sala multimedia, Biblioteca a oferit şi alte 4950 
servicii, inclusiv:

- utilizarea Internet-ului - 662
- redactarea de texte în programul Word – 2157
- utilizarea programului de desen pe computer Paint - 1156
- utilizarea altor programe de computer – 759
- tipărirea documentelor la imprimantă – 216. 
Unele  servicii  au  fost  oferite  cu  plată  în  conformitate  cu  Nomenclatorul  

serviciilor cu plată prestate de biblioteci şi Camera Naţională a Cărţii, aprobat prin 
Hotărârea  Guvernului  nr.  131  din  12  decembrie  2005:  servirea  beneficiarilor 
nespecifici; utilizarea Internet-ului; tipărirea la imprimantă a documentelor; scanarea 
documentelor.

O problemă gravă, cu care se confruntă în continuare Biblioteca, este depăşirea 
de către beneficiari a termenului de împrumut al publicaţiilor. Şi în anul 2006 cea mai 
eficientă  acţiune,  întreprinsă  într-u  rezolvarea  acestei  probleme,  a  fost  includerea, 
prin concursul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău, a Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” în fişa de lichidare completată de absolvenţii 
claselor a IX-a şi a XII-a a instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Chişinău. Cu regret, nu este eficientă aplicarea amenzii pentru depăşirea termenului 
de împrumut, fiind vorba de beneficiari copii. Ar fi necesar un mecanism legal pentru 
a asigura perceperea acestei taxe de la părinţii sau tutorii copiilor. De exemplu, ar fi 
bine ca la  solicitarea  bibliotecii  angajatorii  persoanelor  respective  să le  reţină din 
salariu şi să transfere la contul bibliotecii suma amenzii.

Animaţii culturale

Activităţile culturale joacă un rol esenţial într-o bibliotecă pentru copii, servind 
la  atragerea  noilor  beneficiari,  valorificarea  colecţiilor,  promovarea  serviciilor  de 
bibliotecă,  formarea  culturii  informării  la  beneficiari,  răspândirea  cunoştinţelor  şi 
informaţiei.

În anul 2006 în Bibliotecă s-au desfăşurat 1134 activităţi şi programe culturale 
şi informaţionale la nivel naţional şi nivel local.

Programele  şi  activităţile  culturale  de  amploare  naţională  sunt  descrise  în 
compartimentul  Activitatea  biblioteconomică,  coordonare  şi  cooperare:  Salonul  
Internaţional de Carte pentru Copii,  Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii”, 
Concursul de lectură radiofonic „În Lumea Poveştilor”.

Programul  activităţilor  culturale  în  anul  2006  a  debutat  cu  o  manifestare 
prilejuită de sărbătorirea Anului Nou Chinezesc – Sărbătoarea Primăverii. Acţiunea, 
la care a participat Excelenţa Sa, Ambasadorul Chinei în Republica Moldova Gong 
Jianwei, a cuprins o expoziţie de carte şi obiecte de artizanat chinezeşti, o victorină 
China – Ţara Simbolurilor, relatări a mai multor personalităţi din Moldova care au 
vizitat  China  (scriitorul  Leo  Butnaru,  pictorul  Alexei  Colâbneac,  editorul  Oleg 
Bodrug ş.a.).
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Ciclul Zilele Creangă, desfăşurat în perioada 27 februarie – 5 martie, a inclus 
diverse activităţi: expoziţii, victorine literare, concursuri de desene, şezători literare. 
Tradiţional a avut loc Concursul de creativitate şi inteligenţă Miss Smărăndiţa, ediţia 
a V-a,  la  care au participat  eleve de la  Liceul  „Petru Rareş” şi  Şcoala  nr.  62.  A 
câştigat titlul de Miss Smărăndiţa eleva Irina Adam de la Liceul „Petru Rareş”. O 
activitate deosebită a fost medalionul literar-teatralizat  Ion Creangă al tuturor, în a 
cărui  cadru diferite  colective  teatrale  de  copii,  îndrumate  de  Nicolae  Darie,  Dina 
Cocea,  Elena  Bivol,  au  prezentat  fragmente  înscenate  din  opera  povestitorului. 
Măiestria copiilor a fost apreciată de invitatul de onoare, actorul Mihai Curagău. Mai 
mulţi beneficiari  ai Bibliotecii  au avut posibilitatea să vizioneze în Zilele Creangă 
filmele  Ion  Creangă  (scenariu  şi  regie  Anatol  Codru,  imagine  Valeriu  Ciurea), 
Amintiri  din  copilărie (regie  Elizabeta  Bostan,  imagine  Iulius  Druchmann), 
Dumnezeul  lui  Ion  Creangă  (scenariu  şi  regie  Grid  Modârcea,  imagine  Bogdan 
Silvestru).

Activităţile incluse în ciclul dedicat  Zilei Republicii şi  Zilei „Limba noastră” 
(25-31 august)  au evocat  în mod special  cei  15 ani  de independenţă a Republicii 
Moldova.  S-au  făcut  remarcate  două  acţiuni:  masa  rotundă  Mersul  ireversibil  al  
istoriei: democraţie, dreptate, adevăr,  desfăşurată în cadrul Cenaclului „Conştiinţa 
naţională” cu participarea scriitorului Ion Hadârcă şi a istoricului Ion Buga; şedinţa 
Cenaclului  „La  Creangă”  cu  genericul  Imn  libertăţii.  În  ziua  de  31  august,  toţi 
beneficiarii  care  au  vizitat  Biblioteca  au  avut  prilejul  să  participe  la  concursul-
maraton Vorbesc corect – gândesc corect (ediţia a II-a).

Săptămâna Cunoştinţelor (24-29 septembrie) a oferit beneficiarilor Bibliotecii 
diverse activităţi de prezentare a colecţiilor de cărţi, publicaţii periodice, documente 
audio-video şi electronice utile elevilor şi cadrelor didactice în însuşirea programei 
şcolare: expoziţia complexă  Cunoaşterea lumii prin prisma perpetuării vieţii, Ziua 
informaţiei cu genericul Carte – Cultură – Cunoaştere, revista bibliografică Dincolo 
de paginile manualului, prezentarea colecţiei Mica enciclopedie Larousse şi altele.

Ciclul  Zilele Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, desfăşurat în 
20-26 noiembrie, a avut drept scop promovarea colecţiilor şi serviciilor Bibliotecii. 
Un eveniment important, care s-a produs în aceste zile, a fost lansarea site-ului web 
al Bibliotecii în Internet (www.bncreanga.md). Deosebit de interesant a fost ring-ul 
intelectual  Cartea  şi  Internet-ul  în  sec.  XXI:  parteneri  sau  rivali?,  la  a  cărui 
organizare şi-au dat concursul serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani şi serviciul 
Mediatecă. Au participat la ring elevii de la Liceul „Vasile Alecsandri”, Colegiul de 
Coregrafie şi Colegiul de Comerţ. Disputa dintre echipa „Cartea” şi echipa „Internet” 
a  fost  jurizată  de  o  echipă  de  arbitri  formată  din  Victor  Papanaga,  preşedintele 
Fundaţiei  pentru  Dezvoltarea  Digitală  din  Moldova,  Natalia  Cheradi,  lector 
universitar la Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, Tamara Maleru, 
bibliograf la Bibliotecă. Concluzia la care s-a ajuns la sfârşitul dezbaterii este că sunt 
la fel de importante şi cartea şi Internet-ul, dar trebuie să ştii să le utilizezi eficient. 
Serviciul  Mediatecă  a  organizat  în  perioada respectivă  o acţiune  de  promovare a 
documentelor electronice din colecţiile Bibliotecii Cartea electronică – o nouă formă 
de distribuire a informaţiei, plasând un computer pe holul Bibliotecii  pe care o zi 
întreagă au rulat programe educaţionale, enciclopedii, dicţionare electronice.
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Lista  cenaclurilor  şi  cluburilor,  care  activează  în  cadrul  Bibliotecii,  s-a 
completat cu un nou Club Generaţia Next, inaugurat la Filiala nr. 1 a Bibliotecii (str. 
Petru Movilă 27). Clubul întruneşte adolescenţi de la diferite şcoli şi licee, care sunt 
dornici  de  a  afla  răspunsul  la  numeroasele  întrebări  specifice  vârstei  respective. 
Membrii  clubului,  la prima şedinţă cu genericul  Totul despre tine şi vârsta ta,  au 
dialogat cu medicul psiholog Larisa Chirev de la Centrul de sănătate pentru tineri 
„Neovita”.

Salonul  literar-artistic  La Creangă,  condus  de  Claudia  Partole,  a  activat  în 
continuare întru cultivarea şi promovarea tinerelor talente din diverse domenii. Două 
membre fidele ale Salonului şi-au lansat la şedinţa din aprilie volumele de versuri: 
Augustina Florea –  Păpuşa de cristal şi  Ana Panovici  –  Test de suflet.  O şedinţă 
deosebită Un cioplitor în piatra de citire a fost consacrată scriitorului Anatol Codru 
la 70 de ani, la care au fost invitaţi cu un recital de poezie actorii Nicolae Jelescu şi 
Margareta  Nazarchevici.  Rezultatele  activităţii  membrilor  Cenaclului  s-au 
materializat în scoaterea de sub tipar a almanahului La Creangă, nr. 18 şi 19.

Cenaclul  Conştiinţa Naţională (moderator scriitorul Constantin Dragomir) s-a 
întrunit în 11 şedinţe. În şedinţa de sărbătoare cu titlul  Cavaler al muzicii corale  a 
fost  omagiat  compozitorul,  dirijorul  şi  profesorul  Eugen  Mamot  la  65  de  ani.  O 
şedinţă specială a avut loc în deplasare la Casa de copii de la Mănăstirea Hîncu, cu 
care prilej Biblioteca a donat un set de cărţi acestei instituţii. La sfârşit de an Cenaclul 
a  iniţiat  un  Dialog  cu  cei  mai  activi  cititori  ai  Bibliotecii,  oferindu-le  acestora 
posibilitatea de a-şi împărtăşi experienţa de lectură, de a pune în discuţie importanţa 
lecturii în formarea conştiinţei naţionale şi spiritului patriotic la copii şi tineri.

Subiectul  principal,  discutat  din  perspective  diferite  în  cele  9  şedinţe  ale 
Cenaclului Arta de a Deveni Om, condus de către Nicolae Bujor, directorul Centrului 
Municipal de Educaţie Moral-Spirituală, a fost „cunoaşterea adevărului”.

Membrii Clubului tinerilor traducători, întruniţi în două secţiuni – franceză şi 
engleză, în anul 2006 au avut mai multe şedinţe de lucru, la care au discutat despre 
arta traducerii,  au comparat  diverse traduceri  ale unor şi  acelaşi  lucrări  din limba 
română în alte limbi. O şedinţă memorabilă a fost cea în care copiii s-au întâlnit cu 
scriitorul Aurel Scobioală, care este şi traducător şi ale cărui cărţi au fost traduse în 
mai multe limbi. În Zilele  Francofoniei  Clubul a organizat  o acţiune de amploare 
Francophonie  –  solidaire,  ouverte,  indépendante cu  participarea  scriitorului  şi 
traducătorului Vasile Vasilache, a reprezentanţilor Alianţei Franceze din Moldova, a 
elevilor şi profesorilor de la Liceele „Gh. Asachi”, „I. L. Caragiale”, „Iulia Haşdeu”, 
„Ion Creangă”.

Şedinţele  Salonului  Muzical,  conduse  de  Eugen  Mamot,  compozitor  şi 
pedagog,  au  fost  o  revelaţie  pentru  copiii  pasionaţi  de  arta  muzicală.  În  una  din 
şedinţe a fost lansat albumul de piese folclorice pentru instrumente aerofone şi pian 
destinat elevilor începători Alunelul de Eugen A. Mamot şi Eugen E. Mamot. 

În  anul  2006 activitatea  Clubului  Deceluş  a luat  amploare,  fiind condus de 
bibliotecara Tamila Munteanu. Micii cititori – membrii Clubului – au discutat diverse 
subiecte  care  îi  pasionează:  apa  în  natură,  cutremurele  de  pământ,  dezvoltarea 
omului, migrarea păsărilor şi altele. Cel mai mult a plăcut copiilor şedinţa cu tema 
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Cum este vremea, în al cărei cadru s-au întâlnit cu reprezentantul Serviciului Hidro-
meteorologic de Stat Maria Ignat, inginer sinoptician.

În  cadrul  Cenaclului  Dialogul  generaţiilor au  avut  loc  două  întâlniri 
excepţionale cu Mariana Bahnaru, crainic şi prezentatoare de radio şi televiziune, şi 
cu scriitorul Vasile Vasilache. Despre protagonişti au vorbit în faţa copiilor actorii 
Nicolae Darie şi Vera Mereuţă, scriitorul Andrei Burac.

Ziua  Internaţională  a  Ocrotirii  Copiilor  a  fost  marcată  în  anul  2006  prin 
organizarea,  în colaborare cu Fondul Copiilor din Moldova, a  Concursului pentru 
obţinerea  Titlului  Cititor-model.  Participanţii  la  concurs,  care  reprezentau  toate 
serviciile  de activitate  cu publicul  ale  Bibliotecii,  au trecut  prin câteva  probe.  Pe 
primul  loc  s-a  situat  Zuza  Victoria,  clasa  a  IV-a,  Liceul  „Mircea  Eliade”.  Toţi 
câştigătorii concursului au primit premii băneşti din partea Fondului Copiilor, cărţi şi 
diplome din partea Bibliotecii.

Campania Lecturi de vacanţă, desfăşurată amplu în perioada lunilor de vară, a 
prevăzut  cicluri  de  activităţi  realizate  la  sediul  central  şi  la  filialele  Bibliotecii, 
precum şi la taberele de vară cu sejur de zi (Liceele „O. Ghibu”, „L. Deleanu”, „G. 
Coşbuc”, Şcolile nr. 5, 52). Printre activităţile desfăşurate au fost: călătoria literară 
Citind Cartea recordurilor,  concursul  În lumea isteţilor,  revistele  bibliografice  de 
prezentare a publicaţiilor periodice, lecţiile de cultură a informării  Şapte reguli ale 
citirii rapide etc.

Un proiect  interesant,  realizat  în perioada verii  de Serviciul  Carte străină în 
colaborare cu Serviciul Mediatecă, a prevăzut un Ciclu de lecţii de iniţiere în limbile  
franceză şi engleză.  Lecţiile (în total  32) au fost predate gratuit  de către angajaţii 
Bibliotecii, care au studii speciale. Grupurile au fost constituite în baza înscrierii în 
prealabil, fiind mai mulţi doritori printre beneficiarii Bibliotecii de a frecventa aceste 
lecţii.  Aspectul  interactiv  al  lecţiilor  a  fost  asigurat  prin  utilizarea  cursurilor 
multimedia de limbi străine, asigurate pe CD-ROM de Serviciul Mediatecă.

În anul 2006 au fost lansate în Bibliotecă 38 titluri de carte, printre care au fost: 
Vasile Romanciuc  Copilul cu aripi de carte; Claudia Partole  Domniţa-Păstoriţă,  O 
plută  aşteaptă,  Şi  la  mare  vine  Dumnezeu;  Titus  Ştirbu  Vreau  să  fiu  pasăre; 
Constantin  Dragomir  Bunicuţa  cu  poveşti;  Lică  Sainciuc  Enciclopedia  P.  Guitz; 
Veronica  Postolachi  Globul  de lacrimă al  adolescenţei;  ABC-ul  ştiinţelor;  Pagini  
alese din literatura pentru copii;  Ion Ţurcanu  Ştefan cel Mare: mică enciclopedie  
pentru adolescenţi; George Popovici  Ţie, o poezie hazlie; Elena Tudose  Miresmele  
copilăriei;  Victor  Cilinca  Ţara  de  sub  picior:  Cartea  Verde  a  verzuşilor;  Raisa 
Plăieşu  De  ce  plânge  lumânarea  ?;  Ana  Panovici  Test  de  suflet;  Olimpia  Sava 
Pisicuţa Buxy, Să înveţe fiecare totul despre poluare; ş.a.

Numeroase personalităţi marcante din literatură, muzică, artă au fost evocate, 
cu ocazia unor aniversări importante marcate în anul 2006: Alexandru Donici – 200 
ani de la naştere, Wolfgang Amadeus Mozart – 250 ani de la naştere, Marin Sorescu 
– 70 ani de la naştere, Agnia Barto – 100 ani de la naştere, Octavian Goga – 125 ani 
de la naştere, Anatol Codru – 70 ani de la naştere, Nicolae Milescu Spătarul – 370 ani 
de la naştere, Vladimir Beşleagă – 75 ani de la naştere, George Enescu – 125 ani de la 
naştere, Pablo Picasso – 125 ani de la naştere, Carlo Collodi – 180 ani de la naştere, 
Walt Disney – 105 ani de la naştere şi altele.
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ

Promovarea  şi  valorificarea  potenţialului  informaţional  al  Bibliotecii, 
familiarizarea beneficiarilor cu cele mai bune surse de informaţie apărute în ţară şi 
peste hotare, facilitarea procesului de căutare şi accesare a documentelor se realizează 
în mare parte prin intermediul activităţilor informativ-bibliografice.

Serviciile responsabile de acest sector de activitate şi-au orientat eforturile în 
direcţia realizării următoarelor obiective şi sarcini prioritare:

Catalogarea în regim tradiţional şi automatizat
Menţinerea la zi a aparatului informativ-bibliografic al Bibliotecii presupune 

completarea  curentă  şi  retrospectivă  a  cataloagelor  în  funcţiune,  actualizarea  şi 
redactarea permanentă a datelor.

Catalogul  alfabetic  general  pe  suport  tradiţional  s-a  completat  pe  parcursul 
anului  cu  circa  1600  titluri  noi  intrate  în  colecţii.  Concomitent  s-a  efectuat 
actualizarea  datelor  în  fişele  existente,  excluderea  fişelor  şi  redactarea  datelor 
referitoare la exemplarele casate. A continuat redactarea compartimentului în grafie 
chirilică a catalogului respectiv.

Catalogul electronic s-a completat în această perioadă cu 9687 înregistrări noi 
faţă de 9300 înregistrări programate.

La  01.01.2007  catalogul  electronic  includea  72694  înregistrări,  inclusiv: 
40388  titluri  cărţi,  315  publicaţii  seriale,  232  documente  audiovizuale şi  
electronice, 31759  articole din  publicaţii  seriale  şi  culegeri.  Astfel,  36,0%  din 
colecţiile Bibliotecii actualmente sunt înregistrate în catalogul electronic.

Concomitent  cu catalogarea curentă s-a efectuat  catalogarea retrospectivă  în 
regim  automatizat  a  documentelor  intrate  în  colecţii  până  la  1992.  A  continuat 
catalogarea retrospectivă a fondului uzual în serviciul Activitate cu preşcolari şi copii 
de 7-10 ani. S-a finisat înregistrarea în catalogul electronic a colecţiei de carte din 
serviciul Informare bibliografică şi documentară, precum şi catalogarea  articolelor 
din  publicaţiile  seriale  de  limbă  română  aflate  în  Biblioteca  de  specialitate  a 
serviciului Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare. În rezultatul catalogării 
retrospective  s-au  realizat  circa  3500  înregistrări,  ceea  ce  constituie  31,6%  din 
numărul total de înregistrări efectuate pe parcursul anului.

Accesarea  Catalogului  electronic  de  către  beneficiari  se  face  prin  modulul 
OPAC la 7 computere şi, în curând va fi disponibil prin site-ul web al Bibliotecii.

Implicarea  în  proiectul  SIBIMOL  s-a  realizat,  până  la  această  etapă,  prin 
participarea reprezentanţilor Bibliotecii la şedinţele desfăşurate în cadrul celor două 
grupuri de lucru: Centrul de coordonare bibliografică şi Grupul de lucru ingineresc şi 
logistic, la elaborarea caietului de sarcini ş.a. A fost prezentat softul pentru Catalogul 
Naţional  Colectiv  Partajat,  acesta  urmând  a  fi  instalat  pe  serverul  Bibliotecii 
Naţionale şi propus pentru testare bibliotecilor participante la proiect.
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Elaborarea publicaţiilor cu caracter informativ-bibliografic

În  perioada  de  referinţă  colaboratorii  serviciului  Informare  bibliografică  şi 
documentară  au  elaborat  un  şir  de  lucrări  cu  caracter  informativ  şi  de  orientare 
adresate  copiilor,  îndrumătorilor  de  lectură,  specialiştilor  din  bibliotecile  publice 
pentru copii şi cele şcolare. Unele din ele au fost realizate în colaborare cu serviciul 
Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare.

Buletinul informativ anual  Bibliografia literaturii pentru copii editat în 2006 
oferă  informaţii  referitoare  la  cărţile  pentru  copii  editate  în  2005  în  Republica 
Moldova. Au fost  editate  fasciculele  43 şi  44 ale buletinului  semestrial  În ajutor 
programei de studiu (Bibliografie selectivă pentru lectura extraşcolară a elevilor din  
cl. IV-XII) care includ informaţii despre literatura intrată în colecţiile Bibliotecii pe 
parcursul  semestrului  II  al  anului  2005  şi,  respectiv,  semestrul  I  al  anului  2006. 
Fascicula 45 a buletinului  Bibliografia literaturii pentru copii, 2006 a fost pregătită 
pentru redactare.

Indicele cumulativ  Cartea pentru copii editată în Republica Moldova. 1975-
2000 este în proces de redactare, a început lucrul asupra indicelui cumulativ pentru 
perioada 2001-2010. S-a încheiat procesul de elaborare a indicelui adnotat Cartea de 
referinţă în colecţiile Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, urmând a fi 
redactat şi editat în 2007.

Calendarul Aniversări culturale – 2007 a fost editat şi distribuit în bibliotecile 
publice  şi  direcţiile  de  învăţământ  raionale.  Publicaţia  oferă  bibliotecarilor, 
îndrumătorilor de lectură informaţii utile în activitatea de informare, în organizarea 
activităţilor culturale cu copiii.

Seria de pliante pentru elevii din ciclul gimnazial Scriitorii Moldovei – copiilor 
s-a completat cu câteva bibliografii de recomandare consacrate autorilor jubiliari ai 
anului 2006:

• Alexandru Donici – 200 ani de la naştere
• Vladimir Rusnac – 70  ani de la naştere
• Ianoş Ţurcanu  – 55 ani de la naştere

În aceeaşi categorie a bibliografiilor de orientare se înscrie şi plianta consacrată 
compozitorului şi dirijorului de cor Eugen Mamot (65 ani de la naştere), precum şi 
seria  de  pliante  Paşi  spre  cunoaştere inaugurată  în  2006  în  scopul  popularizării 
publicaţiilor ştiinţifico-cognitive pentru copii. Sunt în proces de realizare listele de 
literatură Lecturi şcolare pentru elevii claselor III-IV, V-IX.

S-a  lucrat  asupra  completării  cu noi  informaţii  a  biobibliografiilor  Spiridon 
Vangheli,  Vasile Romanciuc şi  Arcadie Suceveanu,  care urmează a fi transpuse în 
format digital şi amplasate pe site-ul web al Bibliotecii.
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Servicii de referinţe, activităţi de informare în public
În prestarea serviciilor de referinţe au fost implicate toate serviciile Activitate 

cu  publicul,  care  au  răspuns  la  un  număr  semnificativ  de  cerinţe  bibliografice  şi 
factologice.  Cerinţele  cu  caracter  mai  complex  au  fost  readresate  serviciului 
Informare bibliografică şi documentară. Acesta a realizat pe parcursul anului circa 
730 referinţe, inclusiv peste 100 cu un grad sporit de dificultate.

În  această  perioadă  au  fost  organizate  5  Zile  ale  informaţiei,  2  Zile  ale 
bibliografiei, 229 expoziţii de documente, inclusiv 7 expoziţii cu caracter amplu, 148 
reviste bibliografice, 19 treceri în revistă ale documentelor electronice şi site-urilor 
web pentru copii.  Activităţile  cu caracter  informaţional-bibliografic  desfăşurate au 
avut  ca  scop  informarea  tinerilor  beneficiari  asupra  publicaţiilor  noi  intrate  în 
colecţiile  Bibliotecii,  asupra  surselor  de  informaţie  indispensabile  procesului  de 
instruire.
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ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ,
COORDONARE ŞI COOPERARE

În calitate  de centru biblioteconomic naţional în domeniul lecturii  publice a 
copiilor, Biblioteca a desfăşurat pe parcursul anului 2006 o serie de activităţi care au 
avut  menirea  de  a  sprijini  activitatea  bibliotecilor  publice  pentru  copii  şi  a  altor 
instituţii  preocupate  de  lectura  copiilor  şi  adolescenţilor.  Această  activitate  a  fost 
orientată în special spre perfecţionarea şi coordonarea serviciilor de bibliotecă pentru 
copii,  perfecţionarea cadrului de reglementare în domeniu, promovarea experienţei 
avansate,  inclusiv  prin  intermediul  publicaţiilor  şi  întrunirilor  de  specialitate 
desfăşurate, instruirea continuă a specialiştilor antrenaţi în activitatea cu beneficiarii 
copii.  În acelaşi context se înscrie organizarea, la nivel naţional şi internaţional,  a 
unor acţiuni de promovare a cărţii şi lecturii printre copii, precum şi realizarea unor 
studii privind lectura copiilor şi activitatea bibliotecilor pentru copii.

O  componentă  importantă  a  activităţii  biblioteconomice  este  organizarea 
întrunirilor  de  specialitate.  Acestea  au  ca  scop  perfecţionarea  şi  comunicarea 
profesională între bibliotecari,  diseminarea experienţei avansate existente în ţară şi 
peste hotare.

În  cadrul  ediţiei  a  X-a  a  Salonului  Internaţional  de  Carte  pentru  Copii  s-a 
desfăşurat Simpozionul  Biblioteca – mediu de comunicare şi socializare a copiilor, 
organizat  în  colaborare  cu  Şcoala  de  Biblioteconomie  din  Moldova,  Biblioteca 
Municipală „B. P. Hasdeu” şi Biblioteca „Onisifor Ghibu” din Chişinău. Simpozionul 
a  întrunit  specialişti  din  Republica  Moldova,  Bucureşti,  Cluj,  Galaţi,  Iaşi,  Piatra-
Neamţ,  Timişoara,  care  au  abordat  în  comunicările  lor  aspecte  ce  ţin  de  rolul 
bibliotecilor în socializarea copiilor, realizarea unor programe de bibliotecă adresate 
copiilor  cu nevoi  speciale,  implementarea  diverselor  proiecte  cultural-educaţionale 
orientate  spre  formarea  şi  integrarea  socială  a  tinerilor,  crearea  unui  mediu 
comunicaţional benefic, stimularea lecturii copiilor.

Bibliotecarii, scriitorii şi editorii prezenţi în cadrul Conferinţei  Cartea pentru 
copii în SUA: programe de editare şi difuzare, susţinute de Judy O’Malley, editor şi 
consultant  în  problemele  literaturii  pentru  copii,  au  făcut  cunoştinţă  cu  politica 
editorială în SUA, cu diverse programe de editare şi promovare a cărţii  şi  lecturii 
printre copii, realizate în această ţară.

În  zilele  Salonului  s-a  desfăşurat  şi  atelierul  Managementul  informatizării  
bibliotecii,  în  cadrul  căruia  a  fost  prezentat  Programul  integrat  de  informatizare 
„BiblioPhil”, practica de implementare a acestui soft în unele biblioteci comunale din 
judeţul  Iaşi,  precum  şi  experienţa  altor  biblioteci  vizavi  de  informatizarea  şi 
automatizarea proceselor de bibliotecă.

În  octombrie  2006  Biblioteca  a  găzduit  atelierul  profesional  Cultura 
informaţională: politici, standarde, realizări practice, organizat în cadrul Conferinţei 
ABRM,  la  care  au  participat  specialişti  din  bibliotecile  publice  şi  bibliotecile  de 
învăţământ din republică.

Programul din acest an al Zilelor Bibliotecii  a inclus şi o activitate adresată 
bibliotecarilor. Atelierul  Lecturi de vacanţă a constituit o totalizare a campaniei cu 
acelaşi generic, desfăşurată în perioada iunie-august 2006. Colaboratorii Bibliotecii, 
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bibliotecarii  şcolari,  reprezentanţii  unor  filiale  ale  Bibliotecii  municipale  „B.  P. 
Hasdeu” prezenţi la această întrunire, au făcut un schimb de experienţă şi idei vizavi 
de  organizarea  activităţii  în  perioada  de  vară,  stimularea  lecturilor  suplimentare 
procesului de studiu şi lecturilor extraşcolare ale elevilor, modalităţile de dezvoltare a 
creativităţii copiilor.

Angajaţii  Bibliotecii  au  participat  şi  au  susţinut  comunicări  în  cadrul  mai 
multor întruniri profesionale organizate la nivel naţional şi internaţional, printre care:

- Simpozionul Anul bibliologic 2005 Bibliotecile Moldovei în contextul trecerii  
de la Societatea Informaţională la Societatea Cunoaşterii, Chişinău, 16 martie 
(comunicare  -  Eugenia  Bejan  Rolul  bibliotecii  pentru  copii  în  promovarea 
valorilor Societăţii Cunoaşterii);

- Simpozionul internaţional  Biblioteca – mediu de comunicare şi socializare a 
copiilor ,  Chişinău,  6  aprilie  (comunicare  -  Lilia  Tcaci  Biblioteca  şi  
socializarea copiilor: mecanisme şi activităţi prioritare);

- Salonul de Carte pentru Copii, Simpozionul Copilul în lumea virtuală a cărţii, 
Vaslui,  1-3  iunie  (comunicare  -  Eugenia  Bejan  Cartea  electronică  şi  arta 
lecturii);

- Congresul  al  30-lea  Mondial  al  IBBY,  Macau,  China,  20-24  septembrie 
(Claudia Balaban, Eugenia Bejan, Tamara Pereteatcu);

- Conferinţa  anuală  ABRM  Asociaţia  bibliotecarilor:  schimbări  şi  orientări  
strategice, Chişinău, 3-4 octombrie;

- Atelierul  Cultura  informaţională:  politici,  standarde,  realizări  practice, 
Chişinău, 3 octombrie (comunicare - Eugenia Bejan  Cultura informaţională:  
standarde internaţionale; Tatiana Cociu Familiarizarea beneficiarilor copii cu 
tehnologiile informaţionale);

- Colocviul  profesional  Biblioteca  – spaţiul  comunitar  al  dialogului,  Iaşi,  10 
octombrie  (comunicare  -  Lilia  Tcaci  Biblioteca  -  mediu  de  socializare  a 
copiilor) ş.a.

Reprezentanţii  Bibliotecii  au  susţinut,  la  Şcoala  de  Biblioteconomie  din 
Moldova şi Cursurile de formare continuă a bibliotecarilor şcolari organizate pe lângă 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, seminare şi cicluri de lecţii cu tematică referitoare 
la activitatea cu copiii (ABC-ul informatizării, Internet pentru bibliotecari, forme de 
activitate cu copiii şi adolescenţii, servicii de referinţe pentru copii etc.).

Un  instrument  eficient  de  comunicare  şi  perfecţionare  profesională  sunt  şi 
publicaţiile elaborate de Bibliotecă. În 2006 au fost editate fascicula 15 a buletinului 
metodic-bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul şi calendarul Aniversări culturale -  
2007. Ambele publicaţii sunt adresate bibliotecarilor şi îndrumătorilor de lectură şi 
oferă  un  bogat  material  cu  caracter  metodic,  aplicativ,  bibliografic,  care  vine  în 
sprijinul organizării activităţilor informaţionale şi de animaţie culturală. S-a lucrat şi 
asupra ghidului  metodic  Activităţi  culturale:  forme şi  metode care urmează  să fie 
finisat în 2007.

Asistenţa de specialitate  acordată bibliotecarilor din republică s-a realizat  în 
special  prin  consultaţiile,  recomandările  şi  îndrumările  practice  oferite  la  sediu, 
precum şi prin participarea la întrunirile angajaţilor din bibliotecile publice şi cele 
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şcolare  (mun.  Chişinău,  Cahul,  Hânceşti).  Majoritatea  solicitărilor  au  ţinut  de 
organizarea  activităţilor  de promovare a lecturii,  instruirea  bibliologică  a  elevilor, 
organizarea  unor  întruniri  de  specialitate  în  teritoriu,  desfăşurarea  procesului  de 
atestare a cadrelor bibliotecare ş.a. Colecţia Bibliotecii  de specialitate a serviciului 
Asistenţă  de  specialitate,  coordonare  şi  cooperare  a  fost  consultată  atât  de 
colaboratorii bibliotecii, cât şi de specialiştii din alte instituţii. Pentru a satisface mai 
operativ interesele de documentare şi informare ale acestora, serviciul a realizat un 
volum  mare  de  lucru  în  vederea  catalogării  în  regim  automatizat  a  publicaţiilor 
periodice şi a fondului de carte din colecţia respectivă.

Activitatea de cercetare desfăşurată pe parcursul anului 2006 a avut ca obiect 
de  studiu  situaţia  în  domeniul  activităţii  bibliotecare  cu  copiii  în  republică, 
problemele şi tendinţele de dezvoltare în domeniu (studiul  Activitatea bibliotecilor  
pentru  copii  din  Republica  Moldova  în  anul  2005 realizat  în  baza  rapoartelor 
statistice şi textuale din teritoriu), evaluarea gradului de satisfacere a necesităţilor de 
informare  (monitorizarea  permanentă  a  cererii  şi  ofertei  în  serviciile  activitate  cu 
publicul),  calitatea serviciilor prestate şi eficienţa activităţilor organizate (sondajul 
Salonul  Internaţional  de  Carte  pentru  Copii  în  viziunea  participanţilor  şi  
vizitatorilor, boxe de idei ş.a.), evaluarea activităţii Bibliotecii (Topurile Cel mai bun 
serviciu al Bibliotecii şi Cel mai bun bibliotecar al Bibliotecii). S-a realizat studiul 
sociologic Cartea şi lectura în familie, totalizarea şi publicarea rezultatelor urmând a 
fi făcută în trimestrul I al anului 2007.

Pe parcursul anului de referinţă Biblioteca a organizat mai multe activităţi de 
promovare a cărţii, de stimulare a lecturii şi creativităţii copiilor.

Ediţia a XVI-a a Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”, organizat sub 
egida  Ministerului  Culturii  şi  Turismului  al  Republicii  Moldova  şi  Ministerului 
Educaţiei  şi  Tineretului  al Republicii  Moldova, a avut ca temă viaţa şi creaţia lui 
George Topârceanu, de la a cărui naştere s-au împlinit  120 de ani.  Concursul s-a 
desfăşurat  în  perioada  ianuarie-iulie  şi  a  fost  adresat  elevilor  din  clasele  VII–IX. 
Superfinala  concursului  a  avut  loc  în  acest  an  la  Chişinău  şi  a  întrunit  elevi  din 
întreaga republică învingători în faza republicană, precum şi elevi din judeţele Iaşi şi 
Vaslui,  România.  Pe  lângă  premiile  şi  menţiunile  acordate  în  această  fază, 
participanţii au beneficiat de un premiu special – excursie la Muzeul de etnografie şi 
istorie  naturală  din  Chişinău,  Cetatea  Soroca,  monumentul  „Lumânarea 
recunoştinţei”, mănăstirile Căpriana, Hîncu şi Cosăuţi.

Un alt concurs, cu genericul În lumea poveştilor, a fost realizat în colaborare cu 
Redacţia emisiuni radio pentru copii a Companiei Teleradio-Moldova şi săptămânalul 
Florile  dalbe.  Cele  trei  etape  ale  concursului,  desfăşurate  în  perioada  martie-
decembrie, au antrenat în competiţie copii din clasele II-IV din diferite raioane ale 
republicii,  care  au  avut  prilejul  să  citească  sau  să  recitească  unele  din  cele  mai 
cunoscute poveşti populare şi de autor din literatura naţională şi universală, să susţină 
o probă de creaţie, în cadrul căreia au încercat ei înşişi să scrie o poveste.

Biblioteca a susţinut organizatoric activitatea Secţiei Naţionale a Consiliului 
Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). 

O activitate deosebită a avut loc cu prilejul decernării  Diplomelor de Onoare 
IBBY 2006 laureaţilor  din Republica Moldova: scriitorului  Aurel Scobioală pentru 
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volumul „Carte pentru câini deştepţi”, pictorului Alexei Colâbneac pentru ilustrarea 
cărţii  „Punguţa  cu  doi  bani”  de  Ion  Creangă,  editurii  „Prut  Internaţional”  pentru 
publicarea ambelor cărţi. Diplomele, aduse de reprezentanţii Secţiei Naţionale IBBY 
de  la  Congresul  Mondial  din  Macau,  China,  au  fost  înmânate  laureaţilor  de 
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova Marian Lupu. La festivitate au fost 
prezenţi  ambasadorul  Chinei  în  Republica  Moldova  Gong  Jianwei  şi  consilierul 
ambasadei Su Yanwen.
 Tot  în  Bibliotecă  a  avut  loc  vernisajul  lucrărilor  celor  9  artişti  plastici  din 
Republica Moldova care au participat la Concursul Internaţional de Ilustraţii de Carte 
pentru Copii BIB 2005 din Bratislava, Slovacia. La vernisaj au participat elevi de la 
Liceul Republican de arte plastice „Igor Vieru” şi din clasele de profil de la Liceul 
„Ginta Latină”.

Biblioteca  a  contribuit  la  realizarea  unor  acţiuni  iniţiate  de  Consiliul 
Biblioteconomic  Naţional  şi  Asociaţia  Bibliotecarilor  din  Moldova.  Colaboratorii 
Bibliotecii  au  participat  la  elaborarea  Legii  bibliotecilor  (noua  redacţie), 
Regulamentului de atestare a cadrelor bibliotecare şi altor documente. Biblioteca a 
fost reprezentată în CBN, în biroul şi comisiile  ABRM, în Comitetul tehnic nr.  1 
pentru standardizare în biblioteconomie şi alte structuri profesionale.
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AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE

Biblioteca,  prin  procesul  de  informatizare,  urmăreşte  câteva  finalităţi 
importante:  lărgirea  accesului  la  informaţie  pentru  beneficiari,  diversificarea 
serviciilor oferite publicului, formarea beneficiarilor în vederea utilizării tehnologiilor 
informaţionale în satisfacerea necesităţilor educaţional-formative şi culturale.

Obiectivele Bibliotecii în domeniul informatizării în anul 2006 au fost:
- valorificarea  potenţialului  informaţional  al  Bibliotecii,  lărgirea  accesului 

publicului  la  bazele  de  date  ale  Bibliotecii  şi  la  sursele  informaţionale  din 
Internet;

- utilizarea eficientă a programului automatizat integrat de bibliotecă TINLIB;
- sporirea  operativităţii  şi  calităţii  serviciilor  informaţionale  şi  serviciilor  de 

împrumut documente oferite de Bibliotecă;
- consolidarea şi lărgirea reţelei informatizate locale;
- automatizarea lucrărilor de contabilitate şi a evidenţei personalului Bibliotecii;
- ridicarea  nivelului  de  cunoştinţe  al  personalului  Bibliotecii  în  utilizarea 

tehnologiilor informaţionale;
- formarea culturii informării la beneficiarii Bibliotecii.

În  scopul  realizării  acestor  obiective  s-au  întreprins  diverse  acţiuni. 
Participarea la SIBIMOL
Biblioteca, ca partener la realizarea proiectului SIBIMOL, a fost reprezentată 

în  continuare  în  grupurile  de  lucru  ale  proiectului:  Grupul  ingineresc  şi  logistic 
(Eugenia  Bejan)  şi  Grupul  pentru  coordonarea  bibliografică  (Lilia  Tcaci).  Dar 
activitatea acestor grupuri de lucru a fost redusă şi în anul 2006, problema principală 
fiind într-o coordonare slabă din partea conducătorilor grupurilor.

Deşi soft-ul SIBIMOL, necesar pentru demararea primei etape a proiectului, şi 
anume constituirea Catalogului Naţional Colectiv Partajat, a fost prezentat de către 
firma IME România în martie 2006, coordonatorii proiectului nu au pus în aplicare 
acest soft  cel puţin în faza de testare.  Astfel,  nu a fost posibilă lărgirea accesului 
pentru public la bazele de date ale Bibliotecii şi prin CNCP. Din păcate nu am putut 
afla cu siguranţă care este motivul acestei tergiversări.

Activităţile în Bibliotecă, desfăşurate în legătură cu acest proiect s-au redus la 
redactarea intensivă a bazei de date şi la completarea fişierului de autoritate persoane 
fizice la compartimentul scriitori pentru copii. De asemenea, a fost lansat în Internet 
site-ul web al Bibliotecii, pe care va fi plasat catalogul şi publicaţiile bibliografice ale 
Bibliotecii (www.bncreanga.md).

Consolidarea sistemului automatizat integrat de bibliotecă TINLIB
Biblioteca  a  exploatat  şi  în  anul  2006  sistemul  automatizat  integrat  de 

bibliotecă TINLIB, beneficiind de 13 licenţe.
Sistemul TINLIB a fost utilizat în anul 2006 de 31 bibliotecari, dintre care 6 au 

fost utilizatori noi. Toţi utilizatorii noi au fost instruiţi individul în vederea utilizării 
sistemului în general şi a modulelor în care urmează să lucreze.

S-au  realizat  mai  multe  lucrări  de  redactare  şi  corectare  a  bazelor  de date, 
constituite în sistemul TINLIB: schimbarea clasei unitate pentru exemplarele excluse 
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din colecţii  în  Serviciul  Dezvoltare,  evidenţă,  catalogare  şi  indexare  a  colecţiilor; 
corectarea clasei unitate pentru publicaţiile trecute de la sala de lectură la împrumut 
în Serviciul Carte străină. A fost încheiată barcodarea documentelor şi catalogarea 
retrospectivă a colecţiilor aflate la împrumut din Serviciul activitate cu copii de vârstă 
preşcolară şi de 7-10 ani.

Beneficiarii au utilizat OPAC-ul la 6 staţii din Sala Multimedia şi 1 staţie în 
sala de lectură pentru copii de 11-16 ani.

Există mai multe probleme în exploatarea sistemului TINLIB, cauzate atât de 
asistenţa tehnică insuficientă din partea furnizorului, precum şi de greşelile comise de 
bibliotecari. Se constată că, sistemul nu face faţă mărimii colecţiilor Bibliotecii, ceea 
ce cauzează uneori pierderea de înregistrări, este depăşit cât priveşte comoditatea în 
crearea  înregistrărilor  pentru  diferite  tipuri  de  documente,  interpretează  diferit 
anumite  informaţii  şi  comenzi.  Deocamdată,  furnizorul  nu  a  pus  la  dispoziţie  tot 
instrumentarul necesar pentru a genera toate rapoartele din sistem.

Dezvoltarea componentei echipament şi soft a reţelei locale
În anul 2006 sistemul  de echipamente  ale reţelei  locale a fost completat cu 

unele  componente noi:  9  computere,  2  printere  alb-negru,  1 scaner,  1  HUB de 8 
porturi.

În total Biblioteca dispune de 36 computere (28 pentru personal şi 8 pentru 
beneficiari), 6 printere alb-negru (1 pentru beneficiari), 1 printer color, 2 scanere ( 1 
pentru beneficiari), 1 cameră digitală video, 1 aparat foto digital, 1 proiector digital, 1 
ecran tripod.

Biblioteca a fost conectată la Internet pe tot parcursul anului. Din numărul total 
de computere 26 au fost conectate la Internet (6 pentru beneficiari).

A fost achiziţionat soft-ul de contabilitate Universal-Accounting SL-buget.
Surse electronice şi servicii bazate pe tehnologii informaţionale noi pentru 

beneficiari
În anul 2006 s-a mărit numărul serviciilor noi oferite de Bibliotecă, mai ales 

prin  intermediul  Sălii  Multimedia:  accesare  Internet,  redactare  a  lucrărilor  în 
programul  Word,  jocuri  electronice,  consultare  a  CD-ROM-urilor,  studierea  unor 
programe de calculator etc.  S-au organizat  3 cursuri  de iniţiere a beneficiarilor  în 
utilizarea computerului, programului Paint şi Internet-ului, 19 prezentări ale colecţiei 
de  CD-ROM-uri  şi  a  site-urilor  web,  4  concursuri  pentru  beneficiarii  Sălii 
Multimedia Cel mai bun navigator în Internet.
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PERSONALUL BIBLIOTECII

Biblioteca  Naţională  pentru  Copii  „Ion  Creangă”  este  una  din  principalele 
instituţii  de  cultură  care  asigură  accesul  copiilor  şi  adolescenţilor  la  informare. 
Personalul calificat de care dispune Biblioteca este un factor principal ce determină 
atractivitatea şi disponibilitatea instituţiei de a asigura satisfacerea celor mai variate 
nevoi de informare, lectură, studiu şi delectare.

La realizarea  obiectivelor  anului  2006 a  contribuit  echipa de 78 angajaţi  ai 
Bibliotecii, din care 59 bibliotecari, inclusiv 23 cu studii superioare de specialitate, 26 
cu studii  superioare,  8 cu studii  superioare incomplete (5 din ei  îşi  fac studiile la 
USM, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra de Biblioteconomie 
şi Asistenţă Informaţională) şi 2 cu studii medii.

Condiţiile  nefavorabile  de  salarizare  nu  permit  desfăşurarea  procesului  de 
recrutare şi selectare a cadrelor în conformitate cu principiile clasice de management. 
Biblioteca nu dispune de posibilităţi materiale suficiente pentru a atrage şi a menţine 
în colectiv specialişti calificaţi. În ultimii trei ani de activitate au fost atraşi în colectiv 
6 specialişti calificaţi din care s-au menţinut doar 3. Angajaţii din ultimii ani sunt în 
majoritate profesori, jurişti cu studii superioare şi studenţi.

Acest fenomen ne impune să implicăm persoanele susnumite în diverse acţiuni 
de instruire continuă şi  perfecţionare profesională şi să le acordăm în permanenţă 
ajutorul cuvenit  pentru însuşirea profesiei  de bibliotecar.  La finele anului 2006 în 
scopul  organizării  diferenţiate  a procesului  de instruire  a  personalului,  cunoaşterii 
necesităţilor individuale de instruire, au fost anchetaţi bibliotecarii nou angajaţi, ce nu 
au  pregătire  profesională,  rezultatele  fiind  utilizate  la  planificarea  procesului  de 
instruire în continuare.

Ca şi în anii precedenţi, angajaţii bibliotecii au susţinut un program variat de 
dezvoltare profesională:

- instruirea  şi  autoinstruirea  la  locul  de  muncă  bazată  pe  specificul 
serviciului;

- instruirea  lunară  în  cadrul  Şcolii  de  perfecţionare  a  angajaţilor 
Bibliotecii.  Subiecte  abordate:  Utilizarea  modulului  Catalogare  în 
TINLIB, Utilizarea modulului Circulaţie în TINLIB, Utilizarea OPAC-
ului, Noi întrări în colecţiile bibliotecii: reviste bibliografice, Evidenţa 
şi gestionarea colecţiilor de bibliotecă, Internet pas cu pas, Noi condiţii 
de salarizare a bibliotecarilor ;

- participarea la reuniunile profesionale organizate în cadrul republicii: 
Anul bibliologic 2005; Simpozionul Biblioteca – mediu de comunicare  
şi socializare a copiilor şi  Conferinţa  Cartea pentru copii în S.U.A:  
programe de editare şi promovare, organizate de Bibliotecă în cadrul 
Salonului  Internaţional  de  Carte  pentru  Copii;  Atelierul  profesional 
ABRM Cultura informaţională: politici, standarde, realizări practice; 
Simpozionul Naţional  Lectura copiilor – modalitate de dezvoltare a 
personalităţii, organizat de Biblioteca pentru copii Cahul ş. a.;
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- participarea  colaboratorilor  Bibliotecii  la  întruniri  profesionale 
internaţionale:  Congresul al 30-lea Mondial al IBBY (Macau, China), 
Salonul de Carte pentru Copii şi Tineret din Iaşi, România;

- crearea  şi  elaborarea  resurselor  şi  instrumentelor  pentru  studiu  şi 
perfecţionare:  Buletinul  metodico-bibliografic  Cartea.  Biblioteca.  
Cititorul, calendarul Aniversări culturale 2007.

În conformitate cu Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 
nr.  355-XVI  din  23  decembrie  2005  şi  Regulamentul  de  atestare  a  cadrelor 
bibliotecare,  aprobat  prin  ordinul  Ministrului  Culturii  şi  Turismului  nr.  28  din 
07.02.2006, în Bibliotecă a avut loc atestarea bibliotecarilor. În rezultatul atestării au 
obţinut grad de calificare 22 de bibliotecari, inclusiv: gradul superior – 4, gradul întâi 
– 11, gradul doi – 7.

Pentru evaluarea personalului a fost organizat tradiţionalul Top  Cel mai bun 
bibliotecar al anului şi Cel mai bun serviciu al anului. Învingătorii au fost menţionaţi 
cu diplome şi premii.  În cadrul Topului organizat de Asociaţia Bibliotecarilor  din 
Republica Moldova a fost desemnată ca Cel mai bun bibliotecar al anului 2005 dra 
Eugenia Bejan, prim adjunct al directorului general.

Claudia Balaban,
Director general
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ANEXE

Tabel 1. Structura colecţiilor după tipuri de documente

(u. m.) 2004 % 2005 % 2006 %
Cărţi 220569 84,3 220938 84,2 221153 83,9
Publicaţii seriale 29419 11,2 30100 11,5 30557 11,6
Documente audiovizuale 8101 3,1 7800 2,9 7824 3,0
Documente electronice 419 0,2 435 0,2 527 0,2
Documente grafice 238 0,1 244 0,1 256 0,1
Alte tipuri de documente 2909 1,1 2973 1,1 3116 1,2
Total 261655 100 262496 100 263433 100

Tabel 2. Structura colecţiilor după limbi

(u. m.) 2004 % 2005 % 2006 %
limba de stat 115793 44,3 118303 45,1 120817 45,9
limbi ale minorităţilor 
naţionale

130905 50,0  128935 49,1 126804 48,1

limbi străine 14957 5,7 15258 5,8 15812 6,0
Total 261655 100 262496 100 263433 100

Tabel 3. Structura colecţiilor după domenii

(u. m.) 2004 % 2005 % 2006 %
Filozofie. Religie. Ştiinţe 
sociale. Istorie

18234 7,0 18086 6,9 18093 6,9

Matematică. Ştiinţe naturale. 
Ştiinţe aplicate. Geografie

13928 5,3 14032 5,3 14125 5,4

Lingvistică. Filologie. 
Literatură

174084 66,5 174234 66,4 174398 66,2

Generalităţi. Artă. Sport 55409 21,2 56144 21,4 56817 21,5
Total 261655 100 262496 100 263433 100

Tabel 4. Structura intrărilor după tipuri de documente

(u. m.) 2004 % 2005 % 2006 %
Cărţi 3821 79,9 4131 82,6 4555 81,2
Publicaţii seriale 681 14,3 681 13,6 789 14,1
Documente audiovizuale 28 0,6 98 2,0 24 0,4
Documente electronice 13 0,3 16 0,3 92 1,7
Documente grafice 63 1,3 6 0,1 12 0,2
Alte tipuri de documente 171 3,6 70 1,4 137 2,4
Total 4777 100 5002 100 5609 100
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Tabel 5. Structura intrărilor după limbi

(u. m.) 2004 % 3005 % 2006 %
limba de stat 3885 81,3 4090 81,8 4485 80,0
limbi ale minorităţilor 
naţionale

636 13,3 576 11,5 541 9,6

limbi străine 256 5,4 336 6,7 583 10,4
Total 4777 100 5002 100 5609 100

Tabel 6. Structura intrărilor după domenii

(u. m.) 2004 % 2005 % 2006 %
Filozofie. Religie. Ştiinţe 
sociale. Istorie

765 16,1 641 12,8 703 12,5

Matematică. Ştiinţe naturale. 
Ştiinţe aplicate. Geografie

389 8,1 361 7,2 631 11,3

Lingvistică. Filologie. 
Literatură

2695 56,4 2926 58,5 3025 53,9

Generalităţi. Artă. Sport 928 19,4 1074 21,5 1250 22,3
Total 4777 100 5002 100 5609 100

Tabel 7. Structura casărilor după tipuri de documente

(u. m.) 2004 % 2005 % 2006 %
Cărţi 2759 79,6 3762 90,4 4340 92,9
Publicaţii seriale 332 7,1
Documente audiovizuale 705 20,3 399 9,6
Documente electronice 1 0,1
Documente grafice
Alte tipuri de documente
Total 3465 100 4161 100 4672 100

Tabel 8. Structura casărilor după limbi

(u. m.) 2004 % 2005 % 2006 %
limba de stat 1163 33,6 1580 38,0 1971 42,2
limbi  ale  minorităţilor 
naţionale

2170 62,6 2546 61,2 2672 57,2

limbi străine 132 3,8 35 0,8 29 0,6
Total 3465 100 4161 100 4672 100
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Tabel 9. Structura casărilor după domenii

(u. m.) 2004 % 2005 % 2006 %
Filozofie. Religie. Ştiinţe 
sociale. Istorie

370 10,7 789 19,0 696 14,9

Matematică. Ştiinţe 
naturale. Ştiinţe aplicate. 
Geografie

328 9,5 257 6,2 538 11,5

Lingvistică. Filologie. 
Literatură

2276 65,7 2776 66,7 2861 61,2

Generalităţi. Artă. Sport 491 14,1 339 8,1 577 12,4
Total 3465 100 4161 100 4672 100

Tabel 10. Măsurători principali în 2006

Serviciile 
Bibliotecii

Bene-
ficiari 
înscri

şi

Inclusiv 
benefici- 
ari activi

Împrumut 
publicaţii

Împrumut 
pe zi

Vizite Vizite 
pe zi

Număr
locuri 
în sala 

de 
lectură

Activitate  cu  copii 
de  vârstă  preşcolară 
şi de 7-10 ani

1977 68565 235,6 20003 68,7 16

Activitate  cu  copii 
de 11-16 ani

3322 131898 453,2 33640 115,6 22

Carte străină 1575 56994 195.8 15868 54,5 10
Mediatecă 1344 30053 103,3 14456 49,7 36
Filiala 1 1627 58572 201,3 18692 64,2 12
Filiala 2 2105 79421 272,9 24483 84,1 30
Depozit central 87 4340 - 1796 - -
Total Bibliotecă 
(conform bazei de 
date)

13843 12037 429843 1477,1 128938 443,1 126

* 291 zile lucrătoare

Tabel 11. Volumul de lucru pentru un bibliotecar din serviciile Activitate cu publicul în 2006

Serviciile Activitate cu 
publicul

Număr 
de 

bibliot
ecari

Încărcătura la un bibliotecar

Beneficiari activi Împrumut Vizite

Activitate cu copii de vârstă 
preşcolară şi de 7-10 ani

4 494,2 5000,7 17141,2

Activitate cu copii de 11-16 
ani

6 553,7 5606,7 21983,0

Carte străină 3 525,0 5289,3 18998,0
Mediatecă 3 448,0 4818,7 10017,7
Filiala 1 3 542,3 6230,7 19524,0
Filiala 2 4 526,2 6120,7 19855,2
Total Bibliotecă 23 523,3 5606,0 18688,8
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Tabel 12. Structura beneficiarilor după categorie de vârstă în 2006

7-10 
ani

11-16 
ani

Carte 
străină

Medi-
atecă

Filiala 1 Filiala 2 Depozit Total

Preşcolari 146 - 51 38 30 309 - 574
Cl. I-IV 1613 - 323 614 365 429 - 3344
Cl. V-VI 94 1150 361 284 295 422 - 2606
Cl. VII-IX 6 1472 454 258 498 632 - 3320
Adulţi 118 700 386 150 439 313 87 2193
Inclusiv:

educatori 30 - - - 3 - - 33
profesori 15 28 - 4 23 8 - 78
studenţi 8 84 77 18 6 36 - 229

elevi cl. X-XII 6 537 258 93 407 249 - 1550
îndrumători de  
lectură

59 51 51 35 - 20 87 303

Total cititori activi 1977 3322 1575 1344 1627 2105 87 12037
Inclusiv copii cu  
deficienţe

5 - - 5 - - - 10

Tabel 13. Structura împrumutului după categorii de documente şi după limbi în anul 2006

Serviciile 
Bibliotecii

Împru-
mut 
total

Inclusiv Inclusiv

Cărţi, 
broşuri

Publ. 
seriale

Doc. AV Doc. 
electr.

În lb. 
rom.

În lb. 
străine

În lb. 
minorit.

Activitate cu copii 
de vârstă preşco-
lară şi de 7-10 ani

68565 65166 3399 - - 50380 91 18094

Activitate cu copii 
de 11-16 ani

131898 114883 17015 - - 113629 - 18269

Carte străină 56994 23167 33119 708 - - 56994 -
Mediatecă 30053 3056 - 17048 9949 14510 6304 9239
Filiala 1 58572 54983 3589 - - 35301 959 22312
Filiala 2 79421 65583 9061 4352 425 75128 4032 261
Depozit central 4340 2970 1370 - - 3528 19 793
Total Bibliotecă 429843 329808 67553 22108 10374 292476 68399 68968

Tabel 14. Structura împrumutului după domenii în anul 2006

Serviciile 
Bibliotecii

Împru-
mut 
total

1-3 5-6 8 0,7 820/896

Activitate cu copii 
de vârstă preşco-
lară şi de 7-10 ani

68565 5609 6725 3447 6422 46362

Activitate cu copii 
de 11-16 ani

131898 24073 28881 23476 23661 31807

Carte străină 56994 6188 5771 7860 30032 7143
Mediatecă 30053 2761 3970 3146 14020 6156
Filiala 1 58572 8243 9484 11175 7133 22537
Filiala 2 79421 7329 6885 12174 6845 46188
Depozit central 4340 253 511 97 309 3170
Total Bibliotecă 429843 54456 62227 61375 88422 163363
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Tabel 15. Indicatori de performanţă realizaţi în 2006*

De-
pozit 

7-10 ani 11-16 
ani 

Carte 
str.

Medi
a

tecă 

Fil. 1 Fil. 2 Total 
Bibliot.

2006

Total 
Bibliot. 

2005

Total
Biblio 
2004

Indice de lectură 49,8 34,6 39,7 36,1 22,3 36,0 37,7 35,7 34,3 36,6
Indice de frecvenţă 20,6 10,1 10,1 10,0 10,7 11,4 11,6 10,7 10,4 11,1
Nr.  vizite  per 
loc  sală  de 
lectură

an 1250,1 1529,0 1586,0 481,8 1557,6 816,1 1023,3 1021,0 985,6

zi 4,3 5,2 5,4 2,0 5,3 2,8 3,5 4,5 3,7
Indice  de  dotare  cu 
carte /beneficiar activ

13,7 12,3 4,5 6,1 19,9 11,1 21,4 21,4 4,4

Indice  de  dotare  cu 
carte  intrată  în  stoc 
/beneficiar activ

0,24 0,22 0,21 0,08 0,43 0,36 0,46 0,4 0,4

Indice de 1-3 3,6 5,0 8,5 10,7 3,1 2,4 1,9 1,9 2,6
circulaţie 5-6 4,0 4,8 5,2 12,0 3,4 4,7 2,0 2,0 3,4

a stocului de 0, 7 6,0 7,0 33,0 3,4 4,6 5,3 1,9 1,9 1,4
carte pe 
domenii

8 6,6 4,2 37,0 7,8 6,6 5,6 2,4 2,4 2,4

820
/

896

2,0 1,4 3,1 1,9 0,9 3,0 0,9 0,9 1,3

Indice de 1-3 2,8 7,2 4,0 2,0 5,0 3,4 4,5 3,9 4,2
lectură 5-6 3,4 8,6 3,6 3,0 5,8 3,2 5,1 4,2 4,2

pe domenii 0, 7 3,2 7,1 19,0 10,4 4,3 3,2 7,3 7,3 7,3
8 1,8 7,0 5,0 23,0 6,8 5,6 5,0 6,2 7,4

820
/

896

23,4 9,5 4,5 4,6 13,8 22,0 13,5 13,4 13,3

Ponderea 
fiecărei

1-3 8,2 18,2 10,8 9,1 14,0 9,2 12,6 11,6 11,6

categorii de 5-6 9,8 21,8 10,1 13,2 16,1 8,7 14,4 12,3 11,7
publicaţii 0, 7 9,3 17,9 52,6 46,6 12,1 8,6 20,5 21,2 20,0
consultate 8 5,0 17,8 13,8 10,4 19,0 15,3 14,3 16,8 16,3

820
/

896

67,6 24,1 12,5 20,4 38,4 58,1 38,0 37,9 40,2

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

Tabel 16. Evoluţia măsurătorilor principali în perioada 2003-2006

2003 2004 2005 2006
Utilizatori activi

Nr. de utilizatori 12714 11101 12267 12037
% creşterii + 9,2 - 12,6 + 10,5 - 1,8

Împrumut de publicaţii
Nr. de împrumuturi 436184 406580 420742 429843
% creşterii + 14,0 - 6,7 + 3,4 + 2,1

Vizite
Nr. de vizite 134001 124191 128649 128938
% creşterii + 13,3 - 7,3 + 3,5 + 2,0
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Tabel 17. Dinamica numărului de utilizatori activi după categorii în perioada 2003-2006

2003 2004 2005 2006
Copii 
Inclusiv:

10922 9122 10159 12037

Preşcolari 245 85 297 574
Elevi cl. I-IV 4606 3883 3845 3344
Elevi cl. V-VI 2268 2073 2413 2606
Elevi cl. VII-IX 3803 3081 3604 3320

Adulţi
Inclusiv:

1792 1979 2108 2193

Educatori 8 18 10 33
Profesori 94 74 80 78
Studenţi 270 197 225 229

           Elevi cl. X-XII 1251 1468 1544 1550
Îndrumători de lectură 169 222 249 303

Total 12714 11101 12267 12037

Tabel 18. Dinamica împrumutului de documente în perioada 2003-2006

Serviciile
Bibliotecii

2003 % 
schimbări

2004 % 
schimbări

2005 % 
schimbări

2006 %
schimbări

Serviciul  Activitate  cu 
copii  de  vârstă 
preşcolară  şi  de  7-10 
ani

78696 +55,3 64202 -18,4 71420 +11,2 68565 -0,4

Serviciul  Activitate  cu 
copii de 11-16 ani

124399 +6,6 119766 -3,7 121665 +1,5 131898 +8,4

Serviciul Carte străină 62727 +31,7 58199 -7,2 54737 -6,0 56994 +4,1
Serviciul Mediatecă 12422 -39,8 24344 +48,9 26535 +9,0 30053 +13,2
Filiala 1 69879 +16,0 51036 -26,9 58891 +15,3 58572 -1,5
Filiala 2 83298 +8,3 84467 +1,3 83187 -2,5 79421 -4,5
Serviciul  Depozit 
central

4763 +0,5 4566 -4,1 4307 -6,7 4340 -0,7

Total 436184 +14,0 406580 -6,7 420742 +3,4 429843 +2,1

Tabel 19. Dinamica vizitelor în perioada 2003-2006

Serviciile 2003 % 
creşteri

2004 % 
creşteri

2005 % 
creşteri

2006 % 
creşteri

Serviciul  Activitate  cu 
copii de vârstă preşcolară 
şi de 7-10 ani

22125 +35,3 20595 -6,9 21010 +2,0 20003 -4,8

Serviciul  Activitate  cu 
copii de 11-16 ani

37984 +5,3 33066 -12,9 34462 +4,2 33640 -2,4

Serviciul Carte străină 17426 +29,4 16544 -5,0 15621 -3,6 15868 +1,5
Serviciul Mediatecă 10972 +23,1 13185 +20,1 14456 +9,6
Filiala 1 20531 +25,3 16831 -18,0 17434 +3,5 18692 +7,2
Filiala 2 25648 +4,6 24224 -5,5 24994 +3,1 24483 -2,1
Serviciul Depozit central 1859 -10,6 1959 +0,5 1943 -0,8 1796 -7,3
Total 134001 +13,3 124191 -7,3 128649 +3,5 128938 +2,2
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Tabel 20. Activităţi culturale şi informaţionale realizate în anul 2006

Preşcol., 
7-10 ani

11-16 
ani

Carte 
străină

Mediatec
ă

Filiala 1 Filiala 
2

Total

Nr Forme de activitate P
r
o
g
r
a
m
a
t

R
e
a
l
i
z
a
t

P
r
o
g
r
a
m
a
t

R
e
a
l
i
z
a
t

P
r
o
g
r
a
m
a
t

R
e
a
l
i
z
a
t

P
r
o
g
r
a
m
a
t

R
e
a
l
i
z
a
t

P
r
o
g
r
a
m
a
t

R
e
a
l
i
z
a
t

P
r
o
g
r
a
m
a
t

R
e
a
l
i
z
a
t

P
r
o
g
r
a
m
a
t

R
e
al
iz
at

1 Excursii 15 19 15 9 15 18 15 24 8 8 41 33 109 111
2 Zile ale uşilor deschise 1 1 1 1 2
3 Expoziţii complexe 1 1 1 2 4 1 3 7
4 Expoziţii de documente 24 34 55 56 25 25 21 24 22 32 34 51 181 222
5 Expoziţii de desene 2 5 7
6 Poliţe tematice 3 8 10 15 8 28
7 Reviste bibliografice 25 11 56 72 25 14 21 13 22 10 35 26 184 146
8 Reviste ale presei 8 2 8 2
9 Reviste bibliografice a site-urilor 

web, a CD-urilor
2 8 17 8 19

10 Lansări de carte 4 2 6 14 2 2 4 4 14 14 38
11 Discuţii asupra cărţii 1 1 1 1 2
12 Discuţii asupra filmului 1 1
13 Lecturi comentate 24 18 8 10 12 50 30 30 74 108
14 Călătorii literare 1 3 1 6 7 7 11
15 Ore de poveste 3 4 4 9 4 16
16 Ore de poezie 2 5 1 2 1 2 7 7 13
17 Ore literar-muzicale 6 3 2 1 1 2 6 10 2 1 3 1 20 18
18 Ore de muzică 1 1
19 Lecţii de ecologie 2 2 1 1 1 4 4 7
20 Lecţii de artă 5 5
21 Lecţii de cultură a informării 7 7 9 8 2 29 17 45
22 Audieri, vizionări 11 10 6 25 48 5 3 41 67
23 Matinee literare 3 2 2 2 5 4
24 Serate muzical-teatralizate 2 2 1 4 5 5 9
25 Şezători literare 1 3 2 1 2 1 1 6 5
26 Medalioane literare 1 1 2 1 1 4
27 Convorbiri tematice în grup 9 8 3 3 27 25 2 21 4 1 7 42 68
28 Concursuri şi victorine 4 2 2 3 1 5 4 5 1 4 2 1 14 20
29 Concursuri de desene 6 5 3 3 1 1 1 1 11 10
30 Întâlniri cu personalităţi 2 2 1 2 2 1 3 4 2 8 11
31 Brain-ring 1 1 1 1 2
32 Mese rotunde 1 1 1 1
33 Ziua jucăriei preferate 1 1 1 1
34 Ziua informaţiei 1 1 4 1 5
35 Ziua bibliografiei 1 1 1 1
36 Cursuri de instruire a beneficiarilor 3 3 3 3
37 Lecţii de limbi străine 12 24 8 12 32
38 Analiza lecturii copiilor 7 7
39 Informaţii în presă, TV, radio 8 8
40 Salonul literar-artistic „La 

Creangă”
11 13 11 13

41 Cenaclul „Conştiinţa naţională” 10 11 10 11
42 Cenaclul „Dialogul generaţiilor” 4 1 4 1
43 Cenaclul „Arta de Deveni Om” 10 9 10 9
44 Salonul Muzical 6 3 6 3
45 Clubul Tinerilor Traducători 9 9 9 9
46 Clubul „Deceluş” 9 9 9 9
47 Salonul Internaţional de Carte 

pentru Copii
1 1

48 Zilele editurilor 1 1 1 1
TOTAL 139 133 174 207 142 171 134 268 117 135 158 219 864 1134
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CALENDARUL 
ACTIVITĂŢILOR CULTURALE – 2006*

Termen 
realizare

Tema Activităţi Realizatori

IANUARIE

O brad frumos... Oră literar-muzicală Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 7-10 
ani

Naşterea Domnului Iisus Hristos Şedinţa Cenaclului 
„Arta de a Deveni 
Om”

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Colinde de Crăciun Ciclu de matinee Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 7-10 
ani

Ion Minulescu – stegarul mişcării 
simboliste
(125 ani de la naştere)

Expoziţie, revistă 
bibliografică

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Raisa Plăieşu „De ce plânge 
lumânarea?...”

Lansare de carte Filiala nr. 2

Umorul poate fi şi trist Şedinţa Salonului 
literar-artistic „La 
Creangă”

Filiala nr. 2

Ana Panovici „Test de suflet” Lansare de carte Filiala nr.2

De parcă ne ascultă Eminescu Matineu Serviciul Carte străină

Poetul dragostei şi nemuririi: 
Eminescu

Şedinţa Salonului 
literar-artistic 
„La Creangă”

Filiala nr. 2

Cu cât trece vremea,
Eminescu se înalţă

Expoziţie, revistă 
bibliografică, 
vizionare film

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Şi ne rotim ca nişte fluturi
În jurul geniului tău ...

Prezentarea site-urilor 
web despre Mihai 
Eminescu, oră literar-
muzicală

Serviciul Mediatecă

Mihai Eminescu pour l’éternité (156 
ans de sa naissance)

Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători

Serviciul Carte străină

Vitaminele cu haz ale lui Efim Bivol 
(55 ani de la naştere)

Expoziţie, revistă 
bibliografică

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Donici, cuib de-nţelepciune... Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Fabulist şi traducător
(Alexandru Donici – 200 ani de la 

Medalion literar Filiala nr. 1
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naştere)

Alexandru Donici – 
un La Fontaine al nostru
(200 ani de la naştere)

Expoziţie, revistă 
bibliografică, audieri 
comentate

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Apa în natură Şedinţa Clubului 
„Deceluş”

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Wolfgang Amadeus Mozart – le 
maître de l’histoire de la musique
(250 ani de la naştere)

Expoziţie Serviciul Carte străină

Minunea Mozart Serată muzicală Serviciul Mediatecă

Cavaler al muzicii corale
(Eugen Mamot – 65 ani de la 
naştere)

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Sărbătoarea Primăverii:
Anul Nou chinezesc

Întâlnire cu 
reprezentanţii 
Ambasadei Chinei

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

FEBRUARIE

Cu gândul la Marin Sorescu
(70 de ani de la naştere)

Şedinţa Salonului 
literar-artistic
„La Creangă”

Filiala nr. 2

Eugen Mamot „Alunelul” Şedinţa Salonului 
Muzical 
Lansare de carte

Filiala nr. 2

În  Ţara  cu  Poeme  a  lui  Liviu 
Deleanu

Expoziţie, revistă 
bibliografică

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Eleanor Farjeon – entre  la  fantaisie 
et la réalité

Convorbire în grup Serviciul Carte străină

Cutremurele de pământ Şedinţa Clubului 
„Deceluş”

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Agnia Barto – 100 ani de la naştere Serată teatralizată Serviciul Mediatecă

Разумным хочешь ты расти, 
считай в уме до тридцати

Călătorie literară Filiala nr. 1

Poetul ce scria cu inima
(Marin Sorescu – 70 ani de la 
naştere)

Expoziţie, oră de 
poezie

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Ocolul infinitului sorescian
(Marin Sorescu – 70 ani de la 
naştere)

Oră literară, audieri 
comentate

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

L’enseignement étrangère Şedinţa Clubului Serviciul Carte străină
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tinerilor traducători

Ziua Dragostei şi a Bunăvoinţei – 
Dragobete

Călătorie literară, 
concurs de desene, 
concurs literar

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani, Serviciul 
Activitate cu copii de 
11-16 ani

Optimistul Uri Orlev
(75 ani de la naştere)

Convorbire în grup Serviciul Carte străină

Wilhelm Grimm şi povestea 
germană
(220 ani de la naştere)

Oră de poveste Serviciul Mediatecă

Poveştile Fraţilor Grimm – tezaurul 
literaturii pentru copii

Expoziţie de carte, 
lecturi comentate

Filiala nr. 1

O voce fără vârstă
(Mariana Bahnaru, crainic de 
televiziune şi radio) 

Şedinţa Cenaclului 
„Dialogul generaţiilor”

Filiala nr. 2

MARTIE

1-7 Zilele Creangă în Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă”

Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Miss Smărăndiţa – 2006 Concurs de creativitate Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Şezătoare la Ion Torcălău Şezătoare literară Filiala nr. 1

Smărăndiţa şi Ion Concurs de desene Filiala nr. 1

Un mărţişor pentru Ion Creangă Matineu Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Personaje crengiene Victorină literară Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Ion Creangă al tuturor Medalion literar-
teatralizat

Filiala nr. 2

Un voyage dans le pays des contes 
de Ion Creangă

Victorină Serviciul Carte străină

„Ion Creangă”, „Amintiri din 
copilărie”, „Dumnezeul lui Ion 
Creangă”

Vizionarea filmelor Serviciul Mediatecă, 
Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Ion Creangă: între mister şi realitate Prezentarea CD-urilor 
despre Ion Creangă

Serviciul Mediatecă

Les souvenirs d’enfance Concurs de desene Serviciul Carte străină

„Florile Dalbe” – 65 ani de la Întâlnire cu membrii Serviciul Activitate cu 

41



apariţia primului număr redacţiei 
săptămânalului

copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

De la „Pasărea Măiastră” la 
„Coloana Infinitului”
(Constantin Brâncuşi – 130 ani de la 
naştere)

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Copilăria din sufletul scriitorului
(Meindert DeJong – 100 ani de la 
naştere)

Convorbire în grup Serviciul Carte străină

Ziua Internaţională a Femeii Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Vieţuim o clipă, două, într-o lume 
mai senină ...
(Petre Dulfu – 150 ani de la naştere)

Victorină literară Filiala nr. 1

The past, the present and the future 
in the work of Virginia Hamilton
(70 ani de la naştere)

Convorbire în grup Serviciul Carte străină

Sunt solul dragostei şi-al urii
(Octavian Goga – 125 ani de la 
naştere)

Oră de poezie Serviciul Mediatecă

Ziua Internaţională a Francofoniei Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Francophonie – solidaire, ouverte, 
indépendante

Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători

Serviciul Carte străină

Poetul pătimirii noastre
(Octavian Goga – 125 ani de la 
naştere)      

Şedinţa Salonului 
literar-artistic 
„La Creangă”

Filiala nr. 2

Muzica e viaţa mea
(Dedicaţie lui Eugen Doga)

Şedinţa Salonului 
Muzical

Filiala nr. 2

Structura Adevărului Şedinţa Cenaclului 
„Arta de a Deveni 
Om”

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

De la omul primitiv la omul zilelor 
noastre

Şedinţa Clubului 
„Deceluş”

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Romanticul Ernest T. A. Hofman şi 
poveştile lui
(190 ani de la apariţia cărţii 
„Spărgătorul de nuci”)

Lecturi comentate Filiala nr. 1

O glumă, un zâmbet, o floare Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

APRILIE
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1-7 Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru 
Copii 

Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Viaţă în poveste – Hans Christian 
Andersen

Lecturi comentate Filiala nr. 1

Suflul Franţei în inimile noastre Oră literar-muzicală Serviciul Carte străină

5-8 Salonul Internaţional de Carte pentru 
Copii, ed. a X-a

Prezentări, lansări, 
simpozion, conferinţă, 
întruniri

Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Vasile Romanciuc „Copilul cu aripi 
de carte”; Claudia Partole „Domniţa-
Păstoriţă”, „O plută aşteaptă”, „Şi la 
mare vine Dumnezeu”; Titus Ştirbu 
„Vreau să fiu pasăre”;  Constantin 
Dragomir „Bunicuţa cu poveşti”; 
Veronica Postolachi „Globul de 
lacrimă al adolescenţei”; „ABC-ul 
ştiinţelor”; „Pagini alese din 
literatura pentru copii”; „Ştefan cel 
Mare: mică enciclopedie pentru 
adolescenţi”; George Popovici „Ţie, 
o poezie hazlie”; Elena Tudose 
„Miresmele copilăriei”; Victor 
Cilinca „Ţara de sub picior: Cartea 
Verde a verzuşilor” ş.a. 

Lansări de carte Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Ispita cuvântului
(Întrunirea copiilor – laureaţi ai 
concursurilor naţionale şi 
internaţionale de creaţie literară)

Şedinţa Salonului 
literar-artistic
 „La Creangă”

Filiala nr. 2

Migrarea păsărilor Şedinţa Clubului 
„Deceluş”

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Eterna conştiinţă Oră de ecologie Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Sur le chemin de l’absurde
(Samuel Becket – 100 ani de la 
naştere)

Convorbire în grup Serviciul Carte străină

O glumă, un zâmbet, o floare Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Păsările călătoare Concurs de desene Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 7-10 
ani

Sunt sora ierbii
(Magda Isanos – 90 ani de la naştere)

Şedinţa Salonului 
literar-artistic „La 
Creangă”

Filiala nr. 2

Sfânta Treime – adevărul absolut, 
etern şi divin

Şedinţa Cenaclului 
„Arta de a Deveni 

Serviciul Activitate cu 
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Om” copii de 11-16 ani

Săptămâna patimilor Şezătoare literară Filiala nr. 2

Hristos a înviat! Oră literar-muzicală Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani, Serviciul 
Mediatecă

Entraînement dans l’exercice de la 
traduction littéraire

Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători

Serviciul carte străină

MAI

Un cioplitor în piatra de citire
(Anatol Codru – 70 de ani de la 
naştere)

Şedinţa Salonului 
literar-artistic 
„La Creangă”

Filiala nr. 2

Eu nicicând nu scriu cuvinte,
eu gândesc aceste pietre ... 
(Anatol Codru – 70 de ani de la 
naştere)

Vizionare comentată Serviciul Mediatecă

George Enescu la răspântie de vremi
(125 ani de la naştere)

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Olimpia Sava „Pisicuţa Buxy”, „Să 
înveţe fiecare totul despre poluare”

Lansare de carte Filiala nr. 2

Iisus Hristos – întemeietorul legii 
fundamentale de dezvoltare 
spirituală a omenirii

Şedinţa Cenaclului 
„Arta de a Deveni 
Om”

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

9 mai – ziua reconcilierii naţiunilor 
europene

Expoziţie, revistă 
bibliografică

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Ziua Victoriei şi a Comemorării 
Eroilor căzuţi pentru Independenţa 
Patriei

Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă

Faza republicană a Concursului 
literar „La izvoarele înţelepciunii”, 
ed. a XVI-a, „Viaţa şi activitatea lui 
George Topârceanu”

Concurs Serviciul Asistenţă de 
specialitate, 
coordonare şi 
cooperare

Lingua Latina nostrse est 
fundamentum linguae

Expoziţie, convorbire 
în grup

Serviciul Carte străină

Eu şi familia mea sau Dreptul 
copilului la o familie

Discuţie în grup Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Eu sunt copil, eu am dreptul la viaţă! Expoziţie Filiala nr. 1

Natura – prietena mea Şedinţa Clubului 
„Deceluş”

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

44



Să ne jucăm la calculator Ziua jocului preferat Serviciul Mediatecă

Les merveilles d’enfance chez Aurel 
Scobioală

Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători
Întâlnire cu scriitorul 

Serviciul Carte străină

Sărbătoarea alfabetului chirilic Şezătoare literară Serviciul Mediatecă

Campania „Lecturi de vacanţă” Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Ziua Mondială a Jocului Ziua jocului preferat Serviciul Mediatecă

Cititor- model Concurs al celor mai 
buni cititori 

Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Editura „Pontos”- copiilor Întâlnire cu membrii 
redacţiei editurii

Filiala nr. 1

По страницам «Детского альбома» 
П. И. Чайковского

Serată muzicală Serviciul Mediatecă

IUNIE

1 Ziua Internaţională a Copilului Ciclu de manifestări Toate serviciile 
Activitate cu publicul

1 Ziua Editurii „Prut Internaţional” Ciclu de manifestări Filiala nr. 2

Cel care drumurile-l mai ţin minte
(Nicolae Milescu Spătarul – 370 ani 
de la naştere)

Călătorie literară Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Mediul şi sănătatea copiilor
(Ziua Mondială a Mediului 
Înconjurător)

Convorbire în grup Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

În lumea isteţimii Concurs Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Devii vedetă Concurs Filiala nr. 1

J’aime lire Lecturi comentate Serviciul Carte străină

O limbă străină – un nou prieten Lecţii de iniţiere Serviciul Carte străină, 
serviciul Mediatecă

Charlotte Bronte and her novel „Jane 
Eyre”

Convorbire în grup Serviciul Carte străină

Surprizele vacanţei Şedinţa Salonului 
literar-artistic
 „La Creangă”

Filiala nr. 2

Lecturile vacanţei Şedinţa Salonului 
literar-artistic „La 
Creangă” în deplasare 
la Liceul „M. 
Berezovschi”

Filiala nr. 2

Vara cu „Erc-Press” Prezentări de CD-uri 
de la editura „Erc-
Press”

Serviciul Mediatecă
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O, Eminescu, vers fără de moarte  Oră literar-muzicală Filiala nr. 2

Când e Domnul lângă mine Întâlnire cu autoarea 
de cântece pentru copii 
Ada Zaporojan

Serviciul Mediatecă

Tinerii aleg sănătatea
(Ziua Internaţională contra abuzului 
şi a traficului de droguri)

Convorbire în grup Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Country or city holidays? Brain-ring Serviciul Carte străină

Învierea Domnului Iisus Hristos Şedinţa Cenaclului 
„Arta de a Deveni 
Om”

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

IULIE

Ziua Comemorării lui Ştefan cel 
Mare şi Sfânt

Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

În lumea fantasticului şi aventurii Expoziţie Filiala nr. 1

George Bernard Show – 150 ani de 
la naştere

Convorbire în grup, 
expoziţie

Serviciul Carte străină

Cenaclul „Conştiinţa naţională” în 
vizită la copiii de la Mănăstirea 
Hîncu

Şedinţă în deplasare la 
Casa de copii de la 
Mănăstirea Hîncu 

Filiala nr. 2

My readings Analiza lecturii 
copiilor

Serviciul Carte străină

Un prozator de vocaţie – Vladimir 
Beşleagă
(75 ani de la naştere)

Expoziţie, revistă 
bibliografică

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Iniţiere în utilizarea calculatorului Cursuri pentru 
utilizatori

Serviciul Mediatecă

AUGUST

The history through the spirit of 
Walter Scott

Expoziţie, revistă 
bibliografică

Serviciul Carte străină

Enescu la răspântie de vremi Audiţie şi vizionare 
comentată

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

El strâns-a jalea doinelor pe-o strună 
de vioară
(George Enescu – 125 ani de la 
naştere)

Oră literar-muzicală Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani
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25-31 Sărbătorile naţionale – Ziua 
Republicii şi „Limba noastră”

Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Imn libertăţii Şedinţa Salonului 
literar-artistic „La 
Creangă”

Filiala nr. 2

Mersul ireversibil al istoriei: 
democraţie, dreptate, adevăr

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Întâlnire cu scriitorul Manole Neagu, 
redactor la editura „Pontos” 

Întâlnire Filiala nr. 1

E dulce cum e mierea şi-mi place s-o 
ascult...

Recital poetic Serviciul Carte străină

Să-ţi fie atât de drag cuvântul... Concurs al 
declamatorilor

Filiala nr. 1

Limba – foc veghetor al Patriei Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă

Vorbesc corect – gândesc corect Concurs-marator Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Arta înseamnă libertate Expoziţie de desene Filiala nr. 2

SEPTEMBRIE

Eu sunt un cuib de inimă
(George Bacovia – 125 ani de la 
naştere)

Expoziţie, revistă 
bibliografică, audieri 
comentate

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Rapsodul Neamului
(Nicolae Sulac – 70 ani de la naştere)

Şedinţa Salonului 
literar-artistic „La 
Creangă”

Filiala nr. 2

Cântecul mi-i sus la stele
(Nicolae Sulac – 70 ani de la naştere)

Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă

Timpul, artistul şi opera
(Întâlnire cu maestrul în artă 
Gheorghe Vrabie)

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Întâlnire cu pictoriţa şi ilustratoarea 
de carte Ludmila Şevcenco

Întâlnire Filiala nr. 1

În lumea făurită de Coşbuc
(George Coşbuc – 140 ani de la 
naştere

Expoziţie, revistă 
bibliografică, audieri 
comentate

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Sunt inimă-n inima neamului meu
(George Coşbuc – 140 ani de la 
naştere)

Oră de poezie Serviciul Mediatecă

Comme est chère la Paix sur la terre Recital poetic Serviciul Carte străină

Apropierea de viaţă a imaginarului
(Herbert Wells – 140 ani de la 
naştere) 

Călătorie literară Filiala nr. 1

Monumente ale naturii. Rezervaţiile Şedinţa Clubului 
„Deceluş”

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
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preşcolară şi de 
7-10 ani 

Soit le soleil toujours Concurs de desene Serviciul Carte străină

Poveştile populare Lecturi comentate Filiala nr. 1

24-29 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Cunoaşterea lumii prin prisma 
perpetuării vieţii

Expoziţie complexă Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Carte – Cultură – Cunoaştere Ziua informaţiei Serviciul informare 
bibliografică şi 
documentară
Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Et la cloche sonne de nouveau Ziua cunoştinţelor Serviciul Carte străină

De la carte la cunoaşterea lumii Prezentarea colecţiei 
„Larousse”

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Binele suprem este cunoaşterea Şedinţa Cenaclului 
„Arta de a Deveni 
Om”

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Les revues – la source des plus 
récentes informations

Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători

Serviciul Carte străină

Momente din viaţa clasicilor: George 
Topârceanu şi Ion Luca Caragiale

Prezentarea CD-ROM-
urilor 
„G. Topârceanu. Viaţa 
şi opera”, „I.L. 
Caragiale. 
Enciclopedie virtuală”

Serviciul Mediatecă

Vasile Vasilache – prozator deosebit 
şi absolut

Şedinţa Cenaclului 
„Dialogul generaţiilor”

Filiala nr. 2

OCTOMBRIE

Daniel Defoe – dans le réalisme du 
temps
(345 ani de la naştere)

Convorbire literară Serviciul Carte străină

5 Ziua Bibliotecarului Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

5 Ziua Pedagogului Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

O Astrid Lindgren a Austriei
(Christine Nöstlinger – 70 ani de 
naştere)

Convorbire în grup Serviciul Carte străină

Christine Nöstlinger – 70 de ani de la 
naştere

Şezătoare literară Serviciul Mediatecă

Toamna în Moldova Concurs de desene Serviciul Carte străină
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Întâlnire cu scriitoarea Ada 
Zaporojan

Întâlnire Filiala nr. 1

Născut din artă pentru artă
(Pablo Picasso – 125 ani de la 
naştere)

Şedinţa Salonului 
literar-artistic „La 
Creangă”

Filiala nr. 2

Poveşti de autori Lecturi comentate Filiala nr. 1

Sunt suflet în sufletul neamului meu
(George Coşbuc – 140 ani de la 
naştere)

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa Naţională”

Filiala nr. 2

Harul Divin. Puterile cereşti. Şedinţa Cenaclului 
„Arta de a Deveni 
Om”

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Animalele – prietenii omului Şedinţa Clubului 
„Deceluş”

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Edmondo de Amicis – 160 ani de la 
naştere

Medalion literar Filiala nr. 1

Звери и птицы Евгения Чарушинa Lecţie de artă Serviciul Mediatecă

În vizită la bunicul Creangă Oră de poveste Serviciul Mediatecă

Traduction – altérité ou équivalence Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători

Serviciul Carte străină

Oraşul meu, al tău, al tuturor Expoziţie de carte, 
lecturi comentate

Filiala nr. 1

Ziua Internaţională a Internet-ului Concurs Serviciul Mediatecă

„Amurg violet” sau culoarea 
preferată a lui G. Bacovia

Moment poetic Serviciul Mediatecă

NOIEMBRIE

Eminescu în lumea muzicii Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă

Let’s study a foreign language Ziua informaţiei Serviciul Carte străină

20-26 Zilele Bibliotecii Naţionale pentru 
Copii „Ion Creangă”

Ciclu de activităţi Toate serviciile 
Activitate cu publicul

Cartea şi Internet-ul în sec. XXI: 
parteneri sau rivali?

Ring intelectual Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani, 
Serviciul Mediatecă

Biblioteca – un basm cu final fericit Oră literar-muzicală Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 7-10 
ani

Biblioteca „Ion Creangă” – prietena 
mea fidelă

Concurs de desene Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 7-10 
ani
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Ежели вы вежливы Oră de poezie Serviciul Mediatecă

Cum este vremea? Şedinţa Clubului 
„Deceluş”

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Le livre c’est mon cher ami Matineu literar
Concurs de desene

Serviciul Carte străină

Sfânta Tradiţie Şedinţa Cenaclului 
„Arta de a Deveni 
Om”

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Popas pe spirala cunoştinţelor Victorină literară Serviciul Carte străină

Bine aţi venit în împărăţia cărţilor Oră de poveste Serviciul Mediatecă

Dacă ai aripi de carte, zbori mai sus, 
vezi mai departe

Ziua uşilor deschise Filiala nr. 1

Bibliotecarul – primul vestitor al 
cunoştinţelor

Excursii Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Mihai Grecu şi arta contemporană Întâlnire cu pictoriţa 
Natalia Hraban

Filiala nr. 1

Cartea electronică – o nouă formă de 
distribuire a informaţiei

Acţiune de promovare 
a documentelor 
electronice

Serviciul Mediatecă

Totul despre tine şi vârsta ta Inaugurarea Cubului 
„Generaţia Next”

Filiala nr. 1

Carlo Collodi – 180 ani de la naştere Oră de poveste Serviciul Mediatecă

Carlo Collodi şi istoria unei păpuşi 
de lemn cu sufletul viu 

Lecturi comentate Filiala nr. 1

La France – terre inconnue
The Great Britain – unknown sphere

Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători

Serviciul Carte străină

Biblioteca – marele univers al 
cunoaşterii

Prezentări de site-uri 
web

Serviciul Mediatecă

Ce cerul şi pământul de-o fiinţă
(Sofia Vicoveanca – 65 ani de la 
naştere)

Medalion muzical Serviciul Mediatecă

DECEMBRIE

Walt Disney şi personajele sale
(105 ani de la naştere)

Convorbire în grup Serviciul Carte străină

Walt Disney – 105 ani de la naştere Vizionări comentate Serviciul Mediatecă

Poezia – piatra sufletului său
(Ion Vieru – 65 ani de la naştere)

Expoziţie, revistă 
bibliografică

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Lică Sainciuc „Enciclopedia P. 
Guitz”

Lansare de carte Filiala nr. 2

Dialog cu cei mai activi cititori ai Şedinţa Cenaclului Filiala nr. 2
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Bibliotecii „Conştiinţa naţională”

Tradiţii uitate şi reînviate
(Crăciunul şi Anul Nou)
Lansarea Almanahului „La 
Creangă”, nr. 19

Şedinţa Salonului 
literar-artistic „La 
Creangă”

Filiala nr. 2

„Aventurile lui Tom Sawyer” de 
Mark Twain
(130 ani de la publicarea cărţii)

Lecturi comentate Filiala nr. 1

Ziua Mondială a Drepturilor Omului Prezentarea site-urilor 
web la temă

Serviciul Mediatecă

Sfânta Scriptură Şedinţa Cenaclului 
„Arta de a Deveni 
Om”

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani

Cel mai bun navigator în Internet Concurs Serviciul Mediatecă

Ceapolino în fantezia copiilor Concurs de desen Serviciul Mediatecă

Le parent du roman réaliste Gustave 
Flaubert

Convorbire literară Serviciul Carte străină

Lumea ştiinţei Şedinţa Clubului 
„Deceluş”

Serviciul Activitate cu 
copii de vârstă 
preşcolară şi de 
7-10 ani

Les fêtes et les traditions française Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători

Serviciul Carte străină

Sărbătorile de iarnă Oră literar-muzicală, 
vizionare comentată

Serviciul Mediatecă

Florile dalbe, flori de măr Şedinţa Salonului 
Muzical

Filiala nr. 2

Iată, vin colindătorii Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă

* Sunt incluse cele mai importante activităţi.
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ACTIVITATEA SALONULUI LITERAR-ARTISTIC “LA CREANGĂ”

N/
r

Temă Conţinut Termen

1. Poetul  dragostei  şi  nemuririi  -  
Eminescu

Şedinţă consacrată poetului naţional 
Mihai Eminescu

Ianuarie

2. Umorul poate fi şi trist Şedinţă  consacrată  poetului  Efim 
Bivol 

Februarie

3. Cu gândul la Marin Sorescu Medalion  literar  consacrat 
scriitorului Marin Sorescu (70 ani de 
la naştere)

Februarie

4. Poetul pătimirii noastre Medalion  literar,  consacrat  poetului 
Octavian  Goga  (125  ani  de  la 
naştere)

Martie

5. Ispita cuvântului Întrunirea  copiilor-laureaţi  ai 
concursurilor  naţionale  şi 
internaţionale de creaţie literară

Aprilie

6. Sunt sora ierbii Medalion  literar  consacrat  poetei 
Magda  Isanos,  expoziţie  de 
fotografii

Aprilie

7. Un cioplitor în piatra de citire Medalion  consacrat  poetului, 
cineastului,  academicianului  Anatol 
Codru (70 ani de la naştere)

Mai

8. Surprizele vacanţei Şedinţă  în  deplasare  la  Şcoala 
primară nr. 83

Iunie

9. Lecturile vacanţei Şedinţă  în  deplasare  la  Liceul 
„Mihail Berezovschi”

Iunie

10. Imn libertăţii Şedinţă  consacrată  Sărbătorii  Ziua 
Republicii

August

11. Rapsodul Neamului Şedinţă  în  memoria  lui  Nicolae 
Sulac (70 ani de la naştere)

Septembrie

12. Născut din artă pentru artă Şedinţă  consacrată  pictorului  Pablo 
Picasso  (125  ani  de  la  naştere), 
expoziţie  de  pictură,  recital  de 
versuri

Octombrie

13. Tradiţii uitate şi reînviate Şedinţa  consacrată  Crăciunului  şi 
Anului  Nou.  Lansarea  almanahului 
„La Creangă” nr. 19

Decembrie
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ACTIVITATEA CENACLULUI “CONŞTIINŢA NAŢIONALĂ”

N/
r

Temă Conţinut Termen

1. Donici, cuib de-nţelepciune ... Concurs de scenete, de desene cu 
participarea  elevilor  de  la  Liceul 
„Gh. Asachi”, cl. VI „a”, V”b”

Ianuarie

2. Cavaler al muzicii corale Şedinţă consacrată compozitorului 
Eugen Mamot la 65 de ani

Ianuarie

3. De  la  „Pasărea  Măiastră”  la  
„Coloana Infinitului”

Şedinţă  consacrată  sculptorului 
Constantin Brâncuşi (130 ani de la 
naştere) cu participarea elevilor de 
la Liceul „George Meniuc”

Martie

4. O glumă, un zâmbet, o floare Întâlnire  cu  epigramişti  din 
Moldova:  Gheorghe  Bîlici,  Ion 
Diviza, Efim Bivol

Aprilie

5. George Enescu la răspântie  de  
vremi

Şedinţă consacrată compozitorului 
George  Enescu  (125  ani  de  la 
naştere)

Mai

6. Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare Şedinţă în deplasare la Şcoala nr. 
82

Iunie

7. În  vizită  la  copiii  de  la  
Mănăstirea Hîncu

Şedinţă  în  deplasare  la  Casa  de 
Copii de la Mănăstirea Hîncu

Iulie

8. Mersul  ireversibil  al  istoriei:  
democraţie, dreptate, adevăr

Masă  rotundă  consacrată 
Sărbătorii Ziua Republicii

August

9. Timpul, artistul şi opera Întâlnire  cu  maestrul  în  artă 
Gheorghe Vrabie

Septembrie

10. Sunt  suflet  în  sufletul  neamului  
meu

Medalion  literar-muzical 
consacrat poetului George Coşbuc 
(140 ani de la naştere)

Octombrie

11. Cei mai buni cititori Dialog cu cei mai activi cititori ai 
Bibliotecii

Decembrie
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ACTIVITATEA CENACLULUI “ARTA DE A DEVENI OM”

N/r Temă, Conţinut Termen
1. Naşterea Domnului Iisus Hristos (Crăciunul) Ianuarie

2. Structura Adevărului Martie

3. Sfânta Treime – adevărul absolut, etern şi divin Aprilie

4. Iisus  Hristos  –  întemeietorul  legii  fundamentale  de 
dezvoltare spirituală a omenirii

Mai

5. Învierea Domnului Iisus Hristos (Paştele) Iunie

6. Binele suprem este cunoaşterea Septembrie

7. Harul Divin. Puterile cereşti. Octombrie

8. Sfânta Tradiţie Noiembrie

9. Sfânta Scriptură Decembrie

ACTIVITATEA CLUBULUI TINERILOR TRADUCĂTORI

N/r Temă, Conţinut Termen
1. Mihai Eminescu pour l’éternité 

(156 ans de sa naissance)
Ianuarie

2. L’enseignement étrangère Februarie

3. Francophonie – solidaire, ouverte, indépendante Martie

4. Entraînement dans l’exercice de la traduction littéraire Aprilie

5. Les merveilles d’enfance chez Aurel Scobioală Mai

6. Les revues – la source des plus récentes informations Septembrie

7. Traduction – altérité ou équivalence
   

Octombrie

8. La France – terre inconnue
The Great Britain – unknown sphere

Noiembrie

9. Les fêtes et les traditions française Decembrie
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ACTIVITATEA SALONULUI MUZICAL

N/r Temă, Conţinut Termen
1 Lansarea cărţii „Alunelul” de Eugen Mamot Februarie

2 Muzica e viaţa mea
    Medalion dedicat compozitorului Eugen Doga

Martie

3 Florile dalbe, flori de măr
    Şedinţă consacrată sărbătorilor de iarnă

Decembrie

ACTIVITATEA CENACLULUI „DIALOGUL GENERAŢIILOR”

N/r Temă Termen
1. O voce fără vârstă

(Întâlnire  cu  Mariana  Bahnaru,  crainic  de  televiziune  şi 
radio)

Ianuarie

2. Vasile Vasilache – prozator deosebit şi absolut
(Întâlnire  cu  romancierul,  eseistul,  scenaristul  Vasile 
Vasilache)

Septembrie

ACTIVITATEA CLUBULUI „GENERAŢIA NEXT”

Termen realizare Tema Locul desfăşurării

NOIEMBRIE Inaugurarea Clubului.
Totul despre tine şi vârsta ta: întâlnire cu 
medicul psiholog de la Centrul de sănătate  
pentru tineri „Neovita”

Filiala nr. 1

ACTIVITATEA CLUBULUI „DECELUŞ”

N/r Temă Termen
1. Apa în natură Ianuarie

2. Cutremurele de pământ Februarie

3. De la omul primitiv – la omul zilelor noastre Martie

4. Migrarea păsărilor Aprilie

5. Natura – prietena mea Mai

6. Rezervaţiile - monumente ale naturii Septembrie

7. Animalele – prietenii omului Octombrie

8. Cum este vremea Noiembrie

9. Lumea ştiinţei Decembrie
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Tabel 21. Activitatea editorială a Bibliotecii în 2006

Nr. Denumirea lucrării Tipul public. Termen 
(trim) Volum Lb. publ. Baza 

poligr.
Responsabil

1. Cartea. Biblioteca. Cititorul
Fascicula nr. 15 Buletin metod. 

şi bibliografic I 1 fasc. Rom.-rus. tipografie

serv. Asistenţă de 
specialitate, 
coordonare şi 
cooperare

2. La Creangă
 Nr. 18, 19

Almanah 
literar I-IV 2 fasc. Rom. tipografie serv. Redacţie şi 

secretariat -arhivă
3. Aniversări culturale 2007

Calendar III 1 carte Rom.- rus. tipografie

serv. Informare 
bibliografică şi 
documentară; serv. 
Asistenţă de 
specialitate, 
coordonare şi 
cooperare

4. Bibliografia literaturii pentru  
copii
anul 2005
sem.I, 2006

Buletin 
informativ I-IV 1 fasc. Rom.-rus. xerox

serv. Informare 
bibliografică şi 
documentară

5. În ajutor programei de studiu 
(bibliografie selectivă pentru 
lectura extraşcolară a elevilor 
din cl. IV-XII)
a) sem. II, 2005
b) sem. I, 2006

Buletin 
informativ I-IV 2 fasc. Rom.-rus. xerox

// - //

6. Carte Pentru Copii

(Ediţia a X-a a Salonului de  
Carte pentru Copii)

Breviar II Nr. 1-4 Rom. xerox
serv. Redacţie şi 
secretariat - arhivă

7. Cartea de referinţă Indice 
bibliografic 

adnotat
II 1 carte Rom., rus., 

engl. xerox
serv. Informare 
bibliografică şi 
documentară

8. Clasificarea Zecimală 
Universală Tabele 

prescurtate II-III 1 carte Rom. tipografie
serv. Dezvoltare 
evid, catalogare şi 
indexare

9. Cartea pentru copii editată în  
Republica Moldova (1975-
2000)

Indice 
cumulativ IV 1 carte

Rom., rus., 
engl., fr. 

ş.a.
tipografie

serv. Informare 
bibliografică şi 
documentară

8. Arcadie Suceveanu Biobibliogr., 
adăug. şi rev. I Rom. versiune 

electronică
// - //

9. Spiridon Vangheli Biobibliogr., 
adăug. şi rev. III-IV Rom. versiune 

electronică
// - //

10. Vasile Romanciuc Biobibliogr., 
adăug. şi rev. IV Rom. versiune 

electronică
// - //

12. Alexandru Donici - 200 ani Pliantă I Rom. xerox // - //
13. Vladimir Rusnac la 70 ani Pliantă I Rom. xerox // - //
14. Ianoş Ţurcanu la 55 ani Pliantă III Rom. xerox // - //
15. Eugen Mamot la 65 ani Pliantă I Rom. xerox // - //

Tabel 22. Personalul Bibliotecii

Numărul de angajaţi 78
Norme întregi 73
Norme jumătate 5
Cu studii superioare 49
Cu studii superioare de specialitate 23

56


