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INTRODUCERE 
 

Coordonatele esenţiale ale activităţii Bibliotecii în anul 2008 au fost:  
- asigurarea continuităţii colecţiilor, impunerea criteriului valoric şi al 

actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea 
beneficiarilor şi oferta instituţiei; 

- diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor, prestarea unei game 
atractive de servicii, menite să ofere rapid beneficiarilor cele mai 
recente informaţii, accentuând rolul bibliotecii în spaţiul informaţional. 

 Activităţile principale realizate în 2008 au fost: 
- Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, ediţia a XII-a (16-19 aprilie); 
- Participarea la realizarea Proiectului Naţional Spre cultură şi civilizaţie prin 
lectură (ianuarie – decembrie); 
- Participarea la realizarea Proiectului transfrontalier Caravana Veselă – 
teatrul de joacă fără frontiere în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui, România, şi finanţat de Uniunea Europeană; 
- Demararea Proiectului Reamenajarea Serviciului activitate cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani în colaborare cu Institutul Suedez (planificat a fi finalizat în 
2009); 
- Participarea la realizarea Proiectului Centrul Internaţional de Informare 
Bibliografică ION CREANGĂ în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „G. T. 
Kirileanu” Neamţ şi Casa-muzeu „Bojdeuca lui Ion Creangă” din Iaşi, 
România;   
- Forumul Copiilor – întrunirea laureaţilor Concursului Ofrandă pentru 
biblioteca mea,  în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii; 
- Concursul literar republican La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XVIII-a, 
consacrat scriitorului Ion Druţă (ianuarie – iulie); 
- Lansarea Concursului republican al cărţilor manuscrise (noiembrie, va fi 
finalizat în aprilie 2009); 
- Concursul Cititor-model, ediţia a III-a, în colaborare cu Fondul Copiilor din 
Moldova (mai); 
- Concursul de inteligenţă şi creativitate Miss Smărăndiţa -2008, ediţia a VII-
a, în cadrul Zilelor Creangă (martie); 
- Campania Lecturi de vacanţă (iunie-august); 
- Triumful imaginaţiei: Expoziţia de ilustraţii de carte pentru copii ale 
artiştilor plastici din Republica Moldova – participanţi la Concursul 
Internaţional BIB 2007;  
- Participarea la realizarea activităţilor în cadrul proiectului SIBIMOL; 
- Participarea la cercetarea Spaţiul şi timpul lecturii, în colaborare cu 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (ianuarie-iulie); 
- Realizarea sondajului Biblioteca în sprijinul activităţii de studiu; 
- Simpozionul Dialogul bibliotecar-copil în contextul lecturii, informaţiei, 
cunoaşterii (aprilie); 
- Atelierul Pregătirea specialiştilor din domeniul infodocumentar pentru 
eurocertificarea CERTIDOC (aprilie); 
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- Colocviul Cartea pentru copii: fond, formă, valoare (aprilie); 
- Conferinţa video Moldova-SUA Promovarea lecturii copiilor: campanii, 
programe, acţiuni (aprilie); 
- Ciclurile de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor Bibliotecii: 
Zilele Creangă în Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” (3-7 
martie), Zilele Francofoniei (20-31 martie), Ziua Internaţională a Cărţii 
pentru Copii (2 aprilie), Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii (1-7 
aprilie), Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor  (1 iunie), Sărbătorile 
Naţionale „Limba noastră” şi Ziua Republicii (25-31 august), Săptămâna 
Cunoştinţelor (20-26 octombrie), Zilele Bibliotecii Naţionale pentru Copii 
„Ion Creangă” (24-30 noiembrie); 
- Şedinţele cenaclurilor, saloanelor, cluburilor: Salonul literar-artistic „La 
Creangă”, Cenaclul „Conştiinţa naţională”, Cenaclul „Arta de a Deveni 
Om”, Cenaclul „Dialogul generaţiilor”, Salonul Muzical, Clubul 
„Deceluş”, Clubul tinerilor traducători, Clubul „Generaţia Next”; 
- Masa rotundă Formarea Statului Feudal Moldovenesc: mărturii în 
documente şi opere literare;  
-  Deschideţi uşile, vine Primăvara Chinezească: activitate în colaborare cu 
Ambasada Chinei; 
- Medalionul literar Cu Iulian Filip de la poezie la teatru şi ... copilărie, 
consacrat aniversării a 60-a a scriitorului Iulian Filip; 
- Medalionul literar Avem de trăit şi mâine, consacrat scriitorului Nicolae 
Rusu la 60 de ani; 
- Ring-urile intelectuale Libertatea şi mass-media, Literatura şi lectura în 
Internet;  
- Lansarea Ciclului de dezbateri Zidirea de sine şi creaţia; 
- Masa rotundă Drepturile copilului între lege şi realitate; 
- Masa rotundă Ocroteşteţi sănătatea ferindu-te de droguri;  
- Editarea publicaţiilor: 

o Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi bibliografic, nr. 17 
o Aniversări culturale 2009: Calendar 
o Bibliografia literaturii pentru copii 2007: Buletin informativ 
o În ajutor programei de studiu: Bibliografie selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor din cl. IV-XII 
o Cartea pentru copii editată în Republica Moldova (1975-2000): 

Index bibliografic cumulativ 
o La Creangă: Almanah literar 
o Carte Pentru Copii : Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru 

Copii; 
- Procurarea pentru sistemul automatizat: 1 notebook, 10 computere staţii 

de  lucru, 1 imprimantă/scaner/copier, 3 laminatoare, 3 printere, 3 
webcamere, 1 staţie de sonorizare, 7 licenţe pentru Windows XP; 

- Primirea ca donaţie de la LG în Moldova: televizor, DVD plyer, 
combină muzicală, magnitolă; 

- Demararea reconstrucţiei sediului central al Bibliotecii. 
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR 
 
 Ca şi în anii precedenţi, în 2008 managementul colecţiilor a presupus 
realizarea unei politici eficiente de selecţie, achiziţie şi deselecţie a publicaţiilor, 
asigurarea continuităţii în completarea cu noi publicaţii, menţinerea diversităţii 
tipologice, de conţinut şi lingvistice a colecţiilor în concordanţă cu necesităţile 
de lectură şi informare ale utilizatorilor, organizarea optimală a fondului 
documentar, asigurarea securităţii şi facilitarea accesului la documente. 
Realizarea acestei politici s-a realizat ţinându-se cont de specificul 
contingentului de utilizatori pe care îi deserveşte Biblioteca, ofertele existente pe 
piaţa editorială, mijloacele financiare disponibile. 

 
Intrări 
 

Pe parcursul anului 2008 colecţiile Bibliotecii s-au completat cu 4914 ex. 
documente în 2622 titluri (din care 2200 titluri noi). Volumul programat pentru 
această perioadă (5000 ex.) a fost realizat în proporţie de 98,3%.  

Documentele intrate în 2008 constituie 1,9 % din fondul total al 
Bibliotecii. Numărul de exemplare intrate per titlu este 1,9, iar indicele de dotare 
cu volume intrate per utilizator activ constituie 0,4 exemplare. Raportul 
exemplare intrate/titlu, exemplare intrate/utilizator activ în ultimii ani este 
aproximativ acelaşi: 

Dinamica intrărilor 2006-2008 
 

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

Ex. intrate 
per utilizator 

activ 
     

2006 5609 3046 1,8 0,5 
     

2007 4827 2423 2,0 0,4 
     

2008 4914 2622 1,9 0,4 
 
 În numărul total de documente intrate prevalează cele achiziţionate din 
mijloace bugetare – 2085 ex. (42,4%). Documentele primite ca donaţii sau în 
schimbul celor pierdute sunt în număr de 1768 ex. (36,0%), iar prin sistemul 
exemplarului legal au intrat 1061 ex. (21,6%). În comparaţie cu anul precedent 
cota documentelor achiziţionate din buget a scăzut cu 8,3%, iar cota celor 
primite cu titlu de donaţie şi prin sistemul exemplarului legal a crescut cu 4,3% 
şi respectiv 3,4%. Raportul dintre respectivele surse de completare pe parcursul 
ultimilor trei ani este reprezentat în următoarea diagramă: 
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În cazul achiziţiei din surse bugetare, s-a dat prioritate publicaţiilor de 
referinţă, 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 achiziţionează permanent, urmărindu-se completarea, pe cât e 
posibil, a tuturor titlurilor apărute în seriile respective: Biblioteca şcolarului 
(Editura „Litera”), Biblioteca pentru toţi copiii (Editura „Prut Internaţional”), 
Colecţie pentru elevi, studenţi (Editura „Cartea Moldovei”), Dicţionare şcolare, 
Lumea animală a Moldovei, Lumea vegetală a Moldovei (Editura „Ştiinţa”), 
Cartier clasic, Cartier popular junior  (Editura „Cartier”), Înşiră-te, mărgăritare 
(Editura „Silvius Libris”) ş.a. În majoritatea cazurilor achiziţiile s-au făcut prin 
intermediul unor agenţii şi societăţi de distribuţie sau de la edituri: Societatea de 
distribuţie a cărţii „PRO-NOI”, S.A. „Cartea-Chişinău”, „Biblion”, Fundaţia 
Cărţii, Paramedia, Mesageria, Oxford Educational Centre ş.a.  

 Donaţiile reprezintă o sursă importantă de completare a colecţiilor. Pe 
parcursul anului 2008 Biblioteca a beneficiat de loturi de carte oferite de  
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi, Biblioteca Naţională a României, 
Ambasada Republicii Populare Chineze în Moldova, Biblioteca Academiei de 
Ştiinţe din Moldova, edituri participante la Salonul Internaţional de Carte pentru 
Copii, redacţia săptămânalului „Florile dalbe”. Donaţii substanţiale au fost 
primite din partea Ambasadei SUA. Astfel, către Ziua Independenţei Statelor 
Unite ale Americii a fost oferită o donaţie de 133 titluri de carte pentru copii în 
limba engleză (carte de referinţă şi beletristică pentru copii de diferite vârste, 
atractivă ca conţinut şi prezentare grafică), iar din partea Centrului de Resurse 
Informaţionale al Ambasadei SUA – o donaţie de 180 exemplare în 44 titluri de 
carte despre istoria, politica, economia SUA. 

Sistemul exemplarului legal reprezintă o sursă importantă de completare a 
colecţiilor Bibliotecii, dar şi un mecanism de informare operativă asupra 
titlurilor de carte şi publicaţii periodice pentru copii şi adolescenţi editate pe 
teritoriul Republicii Moldova.  
 Structura intrărilor după tipuri de documente este aceeaşi ca şi în anii 
precedenţi: majoritatea documentelor intrate în colecţiile Bibliotecii sunt cărţi şi 
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publicaţii periodice (76,2 % şi 10,9 %), pe poziţia următoare situându-se 
documentele electronice, cu o creştere de la 2,3 % în 2007 la 4,5% în 2008 (vezi 
Tabel 4). 
 Structura intrărilor după conţinut nu variază substanţial în ultimii ani. 
Predomină publicaţiile din domeniul lingvisticii şi literaturii, celelalte domenii 
fiind reprezentate după cum urmează: 
 

 
 
 În structura lingvistică a intrărilor se menţine tendinţa continuă de sporire 
a ponderii publicaţiilor în limba de stat. Astfel, 3727 ex. (75,8 %) din intrări sunt 
în limba de stat, 697 ex. (14,2 %) în limbile minorităţilor naţionale, 490 ex. 
(10,0 %) în limbile moderne (vezi Tabel 5). 
 Toate publicaţiile intrate pe parcursul anului au fost înregistrate, 
catalogate, prelucrate şi transmise în serviciile Bibliotecii. Cea mai mare parte a 
noilor intrări au completat colecţiile Depozitului central, care serveşte toate 
subdiviziunile structurale ale Bibliotecii, şi colecţiile serviciilor Activitate cu 
publicul.  
  
Ieşiri 
 
 Volumul casărilor a sporit considerabil pe parcursul ultimilor doi ani 
(Tabel 7-9). Demararea procesului de reconstrucţie a Bibliotecii şi, ca urmare, 
necesitatea utilizării cât mai optimale a spaţiilor disponibile, a impus realizarea 
unei deselecţii riguroase a colecţiilor.  

În anul 2008 din colecţiile Bibliotecii au fost excluse 10214 ex., inclusiv 
9127 ex. cărţi (89,4%), 911 ex. documente audiovizuale (8,9%) şi 176 ex. 
documente electronice (1,7%).  

După motivul excluderii  documentele casate sunt repartizate astfel: 6623 
ex. (64,8%) uzate fizic, 3040 ex. (29,8%) dublete sau nesolicitate de utilizatori, 
447 ex. (4,4%) uzate moral şi 104 ex. (1,0%) nerestituite de cititori. 
 Structura lingvistică şi de conţinut a documentelor excluse din colecţii în 
anul 2008 este următoarea: 
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Structura casărilor după conţinut şi limbi 
 

Structura lingvistică Structura după domenii 
limba  
de stat 

lb. minor. 
naţionale 

limbi 
moderne 

Total a) b) c) d) 

1674 
(16,4%) 

8116 
(79,5%) 

424 
 (4,1%) 

10214 
(100%) 

723  
(7,1%) 

1268  
(12,4%) 

7054 
(69,1%) 

1169 
(11,4%) 

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

 
Totalizări 
 
  La 01.01.2009 colecţiile Bibliotecii constituiau 252937 u.m. în 
aproximativ 115197 titluri. Numărul de exemplare per titlu şi numărul de 
exemplare ce revine unui utilizator activ constituie 2,2 şi respectiv 22,4.  

Pe parcursul ultimilor ani s-a înregistrat o scădere a fondului documentar 
al Bibliotecii. În 2008 acesta s-a diminuat cu 5300 ex. sau cu 2,1%.  Această 
situaţie este determinată, în primul rând, de scăderea capacităţii de cumpărare ca 
urmare a creşterii preţurilor la producţia editorială şi publicaţiile periodice. De 
asemenea, în rezultatul aplicării unei practici de analiză riguroasă şi triere a 
documentelor uzate sau nesolicitate, numărul documentelor excluse din colecţii 
a depăşit semnificativ numărul intrărilor.  
 

Dinamica colecţiilor 2000-2008 
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График 1

 În structura colecţiilor după tipuri de documente nu au intervenit 
schimbări esenţiale. Continuă să prevaleze cărţile şi publicaţiile periodice 
(214135 ex. şi 27379 ex.), după care urmează documentele audiovizuale (6910 
ex.), broşurile şi alte tipuri de publicaţii cu caracter temporar (3568 ex.),  
documentele electronice (684 ex.) şi documentele grafice (261 ex.). 
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 Structura colecţiilor după tipuri de documente 

 
 

 Continuă să crească ponderea publicaţiilor în limba de stat şi în limbile 
moderne, care au atins cota de  48,8 %  şi respectiv 6,3% faţă de 47,0 % şi 6,2 %  
în 2007 (Tabel 2). 

 
 Structura lingvistică a colecţiilor 

 

 
 
 Conţinutul colecţiilor după domenii variază puţin în comparaţie cu anii 
precedenţi (Tabel 3) şi corespunde, de fapt, cu ponderea pe care o au diverse 
domenii ale ştiinţei în conţinutul producţiei editoriale şi lectura copiilor. 
Prevalează în continuare publicaţiile din domeniul lingvisticii şi literaturii. 
Matematica, ştiinţele naturale, ştiinţele aplicate, geografia, filozofia, religia sunt 
domeniile reprezentate mai puţin în masivul documentar al Bibliotecii. 
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 Structura colecţiilor după conţinut 
 

 
 

Fondul schimb-rezervă s-a completat permanent din contul exemplarelor 
dublete excluse din colecţiile Bibliotecii, precum şi cu publicaţii noi venite în 
mare parte prin donaţii sau prin programul editorial al Bibliotecii. Intrările în 
acest fond în 2008 au constituit 17946 ex., iar ieşirile depăşesc 24600 ex. Mai 
multe biblioteci publice, biblioteci şcolare, alte instituţii  şi organizaţii din 
republică şi de peste hotare au beneficiat de donaţii din fondul respectiv: 
bibliotecile publice din s. Lăpuşna, Hânceşti, s. Izvoare, Făleşti, s. Cairaclia, 
Taraclia, s. Chirileni, Ungheni, s. Alexeevca, Ungheni, bibliotecile şcolare/liceale 
din s. Izvoare, Făleşti, s. Teţcani, Briceni, s. Zubreşti, Străşeni, s. Mălăieşti, 
Râşcani, Liceul „Mihai Eminescu” din Cimişlia, Complexul liceal „Constelaţie” 
din Chişinău, Centrul pentru copii „Amic” din s. Larga, Briceni, Ministerul 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului pentru acţiunea „Donează o carte şi vei 
face lumină-n suflet”, biblioteca raională Vilşansk, reg. Kirovograd, Ucraina, 
Biblioteca Universităţii de Vest din Timişoara, Asociaţia culturală „Bucovina” din 
Ucraina ş.a. Un număr considerabil de publicaţii editate de Bibliotecă  (Cartea. 
Biblioteca. Cititorul, Aniversări culturale 2009, La Creangă) au fost oferite 
participanţilor la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, biliotecilor din 
republică. 
 Gestiunea colecţiilor în perioada de referinţă a inclus şi un volum mare de 
lucru în vederea completării retrospective a Depozitului legal, re-amplasării 
fondului respectiv şi gestionării catalogului topografic, organizării colecţiei de 
publicaţii periodice. Menţinerea condiţiilor optimale de păstrare şi conservare, 
igienizarea permanentă, asigurarea securităţii colecţiilor de asemenea este o 
componentă importantă a activităţii Bibliotecii.  

Pe parcursul anului 2008, în legătură cu eliberarea din funcţie a unor 
angajaţi ai Bibliotecii, au fost efectuate 6 verificări selective ale colecţiilor în 
serviciile Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani, Activitate cu copii de 11-
16 ani, Carte străină, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2.  
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ACTIVITATEA CU PUBLICUL 
 

 Activitatea Bibliotecii în anul 2008 a fost racordată la obiectivele Anului 
Lecturii, ceea ce la compartimentul Activitate cu publicul a însemnat: atragerea 
la lectură a tuturor copiilor, de la vârsta cea mai fragedă; „reabilitarea” lecturii 
neangajate (de plăcere); readucerea lecturii la rangul de activitate de interes 
prioritar pentru copii; reactivarea lecturilor de familie, promovarea lecturii ca 
mijloc de relaţionare între părinţi şi copii. Motto-ul ales pentru acest an a fost 
„Noua generaţie alege lectura”. 
 

Beneficiarii Bibliotecii 
 

În anul 2008 Biblioteca a fost frecventată de 11291 beneficiari activi, ceea 
ce constituie o realizare de 95,0% din program. Programul nu a fost realizat din 
motivul că, la sediul central al Bibliotecii au început lucrări de reconstrucţie care 
au cauzat periclitarea, în special, a activităţii serviciilor Activitate cu copii de 
vârstă preşcolară şi de 7-10 ani şi Carte străină. Aceste servicii îşi desfăşoară 
activitatea temporar în, respectiv, Filiala nr. 1 şi serviciul Activitate cu copii de 
11-16 ani. 

Numărul total de beneficiari înscrişi în perioada 2004-2008 este de 11582.   
Numărul total de beneficiari activi se structurează după categorii de vârstă 

în felul următor: 681 preşcolari, 3605 elevi ai claselor I-IV , 2493 elevi ai 
claselor V-VI, 2747 elevi ai claselor VII-IX, 1765 beneficiari cu vârsta de peste 
16 ani (elevi ai claselor X-XII, studenţi, profesori, îndrumători de lectură). 
Ponderea fiecărei categorii de beneficiari este următoarea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În general, raportul între categorii de vârstă a beneficiarilor se menţine la 
nivelul anului precedent. O scădere mai esenţială se înregistrează doar la vârsta 
preşcolară – cu 320 beneficiari şi la adulţi – cu 315 beneficiari. Ne îngrijorează 
scăderea numărului beneficiarilor de vârstă preşcolară, dar sperăm că odată cu 
redeschiderea serviciului respectiv situaţia se va redresa. 

Pentru a avea cât mai mulţi beneficiari activi, personalul Bibliotecii a 
organizat diverse activităţi, orientate spre atragerea beneficiarilor noi, cât şi 
reînregistrării celor deja înscrişi: organizarea excursiilor în bibliotecă (104 
excursii); organizarea unor cicluri de activităţi; 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 

6,00%

32,00%

22,10%

24,30%

15,60% preşcolari

elevi cl. I-IV

elevi cl. V -VI
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municipiu a informaţiei despre serviciile şi activităţile Bibliotecii; difuzarea 
pliantului Ghid pentru cititori printre actualii şi potenţialii beneficiari ai 
Bibliotecii; plasarea informaţiei despre regulile de acces în Bibliotecă şi acces la 
colecţiile de documente, despre serviciile prestate pe site-ul web al Bibliotecii 
(www.bncreanga.md).  

Ca şi în anul precedent, se urmăreşte o implicare tot mai activă a părinţilor 
în atragerea copiilor la bibliotecă. Îndeosebi, se constată participarea acestora în 
număr mai mare la activităţile culturale, la şedinţele cluburilor şi cenaclurilor 
alături de copii.    

În anul 2008 au vizitat Biblioteca 121 de copii cu diverse deficienţe. 
Relaţii stabile se întreţin cu Şcoala auxiliară nr. 5, 7, Gimnaziul internat nr. 1, 2, 
Şcoala nr. 16, Şcoala nr. 8 pentru slabvăzători, Casa de copii „Concordia”, 
Complexul-pilot de pedagogie curativă, Centrul Naţional de prevenire a 
abuzului faţă de copii, Centrul pentru copiii din familiile social vulnerabile 
„Inigo”. Se practică mai mult vizitarea copiilor din aceste instituţii de către 
bibliotecari, dar depun toate eforturile şi pentru ai aduce la sediul Bibliotecii şi 
filialele acesteia.  
 Printre beneficiarii Bibliotecii cei mai mulţi sunt copii şi elevi de la 
următoarele instituţii preşcolare şi de învăţământ preuniversitar: grădiniţele 
Auraş-Păcuraş, Îngeraşul, nr. 53, 112, 113, 115, 119, 130, 150, şcolile-grădiniţe 
46, 68, 78, 120, 215, 225, 226, şcolile 3, 5 Alecu Donici, 12, 24, 32, 41, 53, 59, 
82, 83, 91 Antonin Ursu, Waldorf, Şcoala de arte „Valeriu Poleacov”, Şcoala 
de arte din Cojuşna, gimnaziile Ion Luca Caragiale, 64 Durleşti, liceele 
Gheorghe Asachi, Mircea Eliade, Ion Creangă, Prometeu, Orizont, Iulia 
Haşdeu, Dante Alighieri, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, George Meniuc, 
Mihail Berezovschi, Mihail Kogălniceanu, N.V . Gogol, A.S. Puşkin, Dimitrie 
Cantemir, Mihail Koţiubinski, Igor Vieru, Ciprian Porumbescu, Liviu Rebreanu, 
Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Ginta Latină, Minerva, Elena Alistar, Serghei 
Rahmaninov, Vasile Alecsandri, Spiru Haret, Natalia Dadiani, Cervantes, Petru 
Rareş, Vasile Vasilache, Onisifor Ghibu, Matei Basarab, Antioh Cantemir , 
Ştefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Pedagogic Alexei Mateevici,  
Colegiul Tehnologic, Colegiul Financiar-bancar, Colegiul Naţional de Comerţ, 
Colegiul de Construcţii, Colegiul de Medicină, Colegiul Ştefan Neaga şi altele. 

În anul 2008 s-au înregistrat 120553 vizite ale beneficiarilor în Bibliotecă, 
ceea ce constituie 99,7% realizare a programului. Indicele de frecvenţă este de 
10,7 faţă de 10,4 în anul 2007. Unui bibliotecar din serviciile de activitate cu 
publicul i-au revenit anual 451,6 beneficiari activi şi 4822,2 vizite ale 
beneficiarilor.  
 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 2008. În acest scop s-au organizat 52 lecţii de cultură a informării, 3 
cicluri de cursuri pentru beneficiari în utilizarea documentelor electronice, a 

http://www.bncreanga.md
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surselor informaţionale on-line din Internet şi locale, catalogului OPAC, a 
diverselor programe de calculator. 
 

Comunicarea colecţiilor şi servicii pentru beneficiari 
 

În anul 2008 atenţie deosebită s-a acordat trierii şi înnoirii permanente a 
colecţiilor din sălile de împrumut şi sălile de lectură. 

Beneficiarii s-au putut informa asupra documentelor deţinute de 
Bibliotecă prin intermediul OPAC (catalogul on-line pentru public) în serviciile 
de activitate cu publicul, la 6 staţii în Sala Multimedia şi, de asemenea, s-a reuşit 
instalarea OPAC-ului şi la filiale.   

În mod esenţial au contribuit la punerea în evidenţă a celor mai 
reprezentative colecţii deţinute de Bibliotecă acţiunile organizate în acest scop: 7 
expoziţii complexe, 235 expoziţii de documente, 111 reviste bibliografice ale 
cărţilor, 29 reviste ale presei, 11 reviste bibliografice ale documentelor 
electronice. 

În scopul promovării colecţiei de documente audiovizuale şi electronice 
au fost organizate Săptămâna cărţii electronice, prezentări ale colecţiilor de CD-
uri Maeştrii cunoaşterii, Să ne jucăm pe calculator, ciclurile de vizionări de 
filme Jules Verne în arta cinematografică, Ion Creangă în lumea filmului, 
Oraşele lumii, Ştefan cel Mare în arta cinematografică şi multe alte vizionări şi 
audiţii comentate.   
 În anul 2008 Biblioteca a împrumutat la domiciliu şi oferit spre consultare 
în sălile de lectură 403377 documente, ceea ce constituie 103,2% realizare a 
programului. Indicele de lectură este de 35,7 documente faţă de 34,5 în 2007. 
 Structura împrumutului pe domenii nu variază faţă de 2007, predominând 
interesul pentru compartimentul Lingvistică. Filologie. Literatură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 După criteriul lingvistic structura împrumutului este următoarea: 56,6% 
(66,3% - 2007) - în limba de stat, 27,8% (17,1% - 2007) - în limbile 
minorităţilor naţionale, 15,6% (16,6% - 2007) - în limbile moderne. 
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În afară de orientarea şi îndrumarea beneficiarilor, oferirea spre consultare 
sau împrumut la domiciliu a documentelor din sălile de lectură, sălile de  
împrumut sau sălile specializate, accesului la catalogul on-line OPAC, a 
serviciilor de referinţe, serviciilor de informare bibliografică şi documentară, 
Biblioteca a oferit şi alte 4027 servicii (faţă de 3790 în 2007), inclusiv: 
 - utilizarea Internet-ului - 1244 
 - redactarea de texte în programul Word – 1173 
 - utilizarea programului de desen pe computer Paint - 264 
 - utilizarea altor programe de computer – 984 
 - tipărirea documentelor la imprimantă – 362.  
 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. 
 

Activităţi cultural-educative şi informaţionale 
 

 Activităţile cultural-educative şi informaţionale, organizate în Bibliotecă, 
au următoarele obiective: formarea deprinderilor de lectură permanentă şi a 
culturii informaţionale a beneficiarilor; răspândirea cunoştinţelor şi informaţiei 
de ordin cultural şi ştiinţific; satisfacerea intereselor şi cerinţelor de informare, 
studiu şi delectare ale beneficiarilor; atragerea noilor beneficiari la Bibliotecă; 
promovarea serviciilor Bibliotecii; valorificarea fondului documentar al 
Bibliotecii; sporirea imaginii Bibliotecii şi a bibliotecarului în societate. 
 În anul 2008 în Bibliotecă s-au desfăşurat 1121 (programat – 814) 
activităţi, programe culturale şi informaţionale la nivel naţional, internaţional şi 
nivel local (Tabelele 20, 21). 
 Programele şi activităţile culturale de amploare naţională şi internaţională 
sunt descrise în compartimentul Activitatea biblioteconomică, coordonare şi 
cooperare: Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, Proiectul Spre cultură şi 
civilizaţie prin lectură, Concursul literar La izvoarele înţelepciunii, Concursul 
republican al cărţilor manuscrise, Forumul copiilor – laureaţi ai Concursului 
Ofrandă pentru biblioteca mea, proiectul Caravana veselă – teatrul de joacă 
fără frontiere. 
 Deşi majoritatea activităţilor desfăşurate în cadrul Bibliotecii în anul 2008 
pot fi încadrate în Anul Lecturii, s-au realizat cicluri şi programe speciale de 
promovare a lecturii: ciclu de lecturi comentate (serviciul Activitate cu 
preşcolari şi copii de 7-10 ani), ciclu de vizionări comentate a filmelor şi audieri 
comentate a înregistrărilor bazate pe poveşti, opere literare (serviciul 
Mediatecă), programul Ступенки в мир книг (serviciul Mediatecă), ciclu de ore 
de lectură Citeşte o carte împreună cu mine, ciclu de discuţii Cărţile care ştiu 
totul (serviciul Carte străină), concursul de desene Cartea mea preferată, jocul-
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concurs Угадай книгу (Filiala nr. 1 şi serviciul Activitate cu preşcolari şi copii 
de 7-10 ani).   
 Anul 2008, declarat Anul Tineretului în ţara noastră, a fost marcat în 
cadrul Bibliotecii prin diverse activităţi, accentul fiind pus pe implicarea 
tinerilor în dezbaterea unor probleme importante. Astfel, au fost organizate ring-
urile intelectuale Libertatea şi mass-media în colaborare cu Centrul Independent 
de Jurnalism, Literatura şi lectura în Internet, din al cărui juriu au făcut parte 
scriitorul, redactorul-şef al editurii „Cartier” Emilian Galaicu-Păun şi scriitoarea 
Claudia Partole, Личность и окружающий мир, mesele rotunde Drepturile 
copilului între lege şi realitate, Ocroteşteţi sănătatea ferindu-te de droguri, 
şedinţa Clubului „Generaţia Next” cu tema Preferinţele muzicale ale tinerilor, a 
fost lansat ciclul de dezbateri Zidirea de sine şi creaţia, moderat de dna Tamara 
Cristei, doctor în filologie, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova, 
brainstorming-ul Les problemes de la jeunesse. 
 În scopul promovării tinerilor talente în Filiala nr. 2 au fost organizate 
câteva expoziţii de artă: Frumosul va salva lumea (autor – Iulian Denciu, cl. II, 
Liceul „M. Berezovschi”); Timpul trece prin anotimpuri (autori – elevi de la 
Şcoala Waldorf); Opera lui Gheorghe Asachi reprezentată cu ajutorul culorilor 
(autori – elevii cl. VI-VII de la Liceul „Gh. Asachi”). Iar la Filiala nr. 1 şi-a 
expus lucrările Daria Balaev, elevă la Liceul de Arte Plastice „Igor Vieru”. 
 În anul Ion Druţă, pe lângă Concursul literar republican „La izvoarele 
înţelepciunii”, dedicat scriitorului, au avut loc şi alte activităţi, printre care 
expoziţia permanentă Un popas la poarta vorbelor frumoase (2008 – Anul Ion 
Druţă), expoziţia Cu dor de oameni, ciclul de lecturi publice din opera druţiană. 
 Pe parcursul anului au avut loc mai multe acţiuni în cadrul Programului 
de promovare a modului sănătos de viaţă şi educaţie pentru sănătate a 
populaţiei, cele mai remarcabile fiind: masa rotundă Ocroteşteţi sănătatea 
ferindu-te de droguri, la care au fost invitaţi Ecaterina Rotaru, specialist la 
Centrul Republican SIDA, Natalia Costaş, manager de proiecte la BUMAD, 
Aliona Ovcearenco, medic narcolog la Dispensarul Narcologic Republican; 
şedinţa Clubului „Deceluş” Ce ştim despre sănătate; şedinţele Clubului 
„Generaţia NEXT” Cel mai important lucru în viaţă – sănătatea, Stop, SIDA!; 
expoziţiile Mens sana in corpore sano, SIDA – între teamă şi speranţă; 
prezentările site-urilor web Sănătatea – comoară nepreţuită, Alege viaţa fără 
risc. 
 Cu prilejul Zilei Internaţionale a Păcii în Bibliotecă s-a desfăşurat un 
program special. Una dintre cele mai deosebite activităţi a fost discuţia la tema 
Laureaţii Premiului Nobel pentru Pace. 
 Pentru a doua oară, la Bibliotecă a fost organizată, în colaborare cu 
Ambasada Chinei în Republica Moldova, o activitate consacrată Anului Nou 
Chinezesc. La manifestare a participat Excelenţa Sa Gong Jianwei, ambasador al 
Chinei în Republica Moldova, şi personalităţi din Republica Moldova, care au 
vizitat China: Nicolae Juravschi, preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic, 
Anatol Rurac, preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, Andrei 
Burac, scriitor.  
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 Ciclul Zilele Creangă (ediţia a XVII-a), desfăşurat în perioada 3–7 martie, 
a inclus diverse activităţi. Tradiţional a avut loc Concursul de inteligenţă şi 
creativitate Miss Smărăndiţa, ediţia a VII-a, la care au participat eleve de la 
liceele „Spiru Haret” şi „Petru Rareş” şi de la Şcoala nr. 5 „A. Donici”. A 
câştigat titlul de Miss Smărăndiţa eleva Tatiana Popescu de la Liceul „Petru 
Rareş”. Pentru prima dată a fost vernisată o expoziţie originală În lumea 
basmelor şi a culorilor: Opera creangiană în viziunea ilustratorilor de carte  şi 
organizat Concursul maraton Basme crengiene – farmec şi haz. În incinta 
Filialei nr. 2 s-a desfăşurat expoziţia de pictură a elevilor de la Şcoala Waldorf 
Timpul trece prin anotimpuri. Mai mulţi beneficiari ai Bibliotecii au avut 
posibilitatea să vizioneze în ciclul Ion Creangă în lumea filmului realizările 
cinematografice: Ion Creangă (regia Anatol Codru), Dumnezeul lui Ion Creangă 
(regia Grid Modârcea), Amintiri din copilărie, Un bulgăre de humă, De-aş fi 
Harap Alb, Fata babei şi fata moşneagului, Povestea porcului. 

Zilele Francofoniei au inclus mai multe expoziţii tematice, o serată 
francofonă Le goût de la culture française, un brain-ring Un monde francophone 
– un monde des opportunités şi o prezentare de site-uri web Excursie virtuală 
prin Paris.  

În cadrul Săptămânii Lecturii şi a Cărţii pentru Copii s-au organizat 
expoziţiile complexe La mulţi ani, Carte! (cărţile pentru copii jubiliare în 2008), 
Prin lectură spre cultură.  

În preajma Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copiilor, a avut loc a III-a 
ediţie a Concursului pentru titlul Cititor Model, organizat în colaborare cu 
Fondul Copiilor din Republica Moldova. Au participat la concurs 12 cititori, 
reprezentând Liceele „Gh. Asachi”, „Vasile Vasilache”, „Orizont”, „Prometeu”, 
„N.V. Gogol”, Şcoala primară „A. Ursu”, Şcoala-grădiniţă nr. 78. Premiul I i-a 
revenit Corinei Bezer, elevă în cl. a VII-a, şi Laurenţiei Vasilov, elevă în clasa a 
III-a, la Liceul „Gh. Asachi”.  
 Programul dedicat Zilei Republicii şi Sărbătorii „Limba noastră” (25-31 
august) a inclus câteva activităţi deosebite: expoziţia-concurs de desene 
Moldova din imaginaţia mea, întâlnirea cu reprezentanţi ai minorităţilor 
naţionale Câte limbi ştii, atâtea identităţi ai şi şedinţa Salonului literar-artistic 
„La Creangă” Destine culturale într-o Moldovă Independentă. 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 IV-a). 
 Săptămâna Cunoştinţelor (20-26 octombrie) a inclus mai multe activităţi, 
dintre care cele mai importante au fost expoziţia complexă Cartea pentru copii – 
mesager al ţării în lume (prezentată şi la Congresul moldovenilor de 
pretutindeni), concursul de eseuri Biblioteca – comoara cunoştinţelor şi masa 
rotundă Formarea Statului Feudal Moldovenesc: mărturii în documente şi opere 
literare, moderată de scriitorul Constantin Dragomir şi istoricul Ion Negrei.   

Ciclul Zilele Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, 
desfăşurat în 24-30 noiembrie, a antrenat foarte mulţi copii în diverse activităţi. 
Cele mai interesante au fost expoziţia Cărţi cu autograf la Biblioteca Naţională 
pentru Copii „Ion Creangă”, ring-ul intelectual Literatura şi lectura în Internet,  
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la care au participat elevii de la Liceul „Spiru Haret” şi Colegiul Naţional de 
comerţ ASEM, jocul-concurs Угадай книгу. În Zilele Bibliotecii a fost lansat şi 
Concursul republican al cărţilor manuscrise, care va fi finalizat în aprilie 2009.  
 În vara anului 2008 Biblioteca a desfăşurat Campania Lecturi de vacanţă 
în taberele cu sejur de zi din şcolile municipiului. Acest program a inclus: 
expoziţiile Soarele pe pagină, Les lectures estivaux, Să ascultăm o poveste; 
ciclul de vizionări de filme Vara în lumea filmelor; ciclul de jocuri şi concursuri 
Am dreptul la joacă; lecturi publice, ore de poveste, ore de lectură. 

Salonul literar-artistic La Creangă, condus de scriitoarea Claudia Partole, 
în anul 2008 s-a întrunit în 9 şedinţe. Printre invitaţi au fost scriitorii Lidia Hlib, 
Victor Dumbrăveanu, Marcela Mardare, Eugenia Bulat, folcloriştii Nicolae 
Băieşu, Grigore Botezatu, Victor Cirimpei, cercetătoarea Ana Bantoş, Maria 
Mocanu, actriţele Veronica Pârlea, Paulina Zavtoni, profesoarele de artă Elena 
Bivol, Tatiana Jereghi. O şedinţă deosebită a fost cea dedicată scriitorului ieşean 
Ion Muscalu, în care discipolii profesoarei Veronica Postolachi de la Liceul 
„Mircea Eliade” au prezentat reflecţii asupra romanului „Osândă şi izbândă”. 
Rezultatele activităţii membrilor Salonului au fost publicate în almanahul La 
Creangă, nr. 22. 

Membrii Cenaclului Conştiinţa Naţională (moderator scriitorul 
Constantin Dragomir) au discutat despre mari personalităţi ale culturii şi 
literaturii naţionale, ale căror nume au fost atribuite străzilor, liceelor şi altor 
instituţii din Chişinău: Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Gheorghe 
Asachi, Onisifor Ghibu, Vasile Alecsandri, Ştefan cel Mare, Dimitrie Cantemir, 
Igor Vieru. La şedinţele cenaclului au participat cercetătorul literar Vasile 
Malaneţchi, istoricul Gheorghe Bobână, scriitorul Vlad Zbârciog, artiştii plastici 
Gheorghe Vrabie şi Roland Vieru. Şedinţa consacrată lui Ştefan cel Mare a avut 
loc la Tabăra „Alunelul” din Dănceni. 

Cenaclul Arta de a Deveni Om s-a întrunit în 5 şedinţe. Temele principale 
care au fost discutate s-au referit la dimensiunile fiinţei umane, la relaţia dintre 
părinţi şi copii. 

Salonul Muzical a avut 6 şedinţe. Au fost deosebite şedinţa consacrată lui 
Dimitrie Cantemir ca muzicolog, la care a participat profesorul universitar, 
cercetătorul Victor Ghilaş, şi şedinţa dedicată memoriei interpretei Doina Aldea-
Teodorovici, la care a participat mama ei, profesoara Eugenia Marin. 

Membrii Clubului tinerilor traducători în anul 2008 au avut mai multe 
şedinţe, la care au discutat despre arta traducerii cu doctorul în filologie, 
conferenţiarul universitar Irina Condrea, profesorul universitar Ion Guţu şi 
scriitorul Andrei Burac.  

În anul 2008 Clubul Deceluş şi-a îndeplinit programul întrunindu-se în 9 
şedinţe. Membrii clubului au discutat subiectele care îi interesează cu diverşi 
specialişti, printre care Aliona Covrig, medic de familie în cadrul şedinţei „Ce 
este sănătatea?” şi Jean Bogdea, inginer tehnolog la Fabrica „Bucuria” în cadrul 
şedinţei „Cum se fac bomboanele?”.  

În cadrul Cenaclului Dialogul generaţiilor au avut loc trei întâlniri 
remarcabile:  cu Constantin Rusnac, compozitor, secretar general al Comisiei 
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Naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO, cu Aurelian Dănilă, critic de 
artă, muzician, diplomat, preşedinte al Uniunii Teatrale din Moldova şi cu 
Alexei Colâbneac, pictor, grafician, profesor universitar. 

Membrii Clubului Generaţia NEXT au discutat diverse subiecte: artă, 
ecologie, sănătate, atitudine cetăţenească. 
 Proiectul Ciclu de lecţii de iniţiere în limbile franceză şi engleză, demarat 
în 2006 de Serviciul Carte străină în colaborare cu Serviciul Mediatecă, a 
continuat şi în 2008, dar din lipsă de personal au fost realizate doar 4 lecţiii de 
franceză şi 3 de engleză. Aspectul interactiv al lecţiilor a fost asigurat prin 
utilizarea cursurilor multimedia de limbi străine, asigurate pe CD-ROM de 
Serviciul Mediatecă. 
 Serviciul Mediatecă a organizat pentru cei pasionaţi de tehnologiile 
informaţionale Concursul pentru cea mai frumoasă felicitare în „Paint” de 
Dragobete şi Concursul Cel mai bun navigator în Internet. 

În anul 2008 au fost lansate în Bibliotecă 71 titluri de carte (majoritatea în 
cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii) printre care menţionăm: 
Taina care mă apără şi Soare, soare, domn frumos de Grigore Vieru, Când 
bunicul era nepot de Aureliu Busuioc,  Trei urşi de Robert Southey, adaptare şi 
desene de Lică Sainciuc, Facă-se voia noastră! de Nicolae Rusu, O girafă 
supărată de Ianoş Ţurcanu, Vocale-portocale de Arcadie Suceveanu şi Ada 
Zaporojan, colecţia Biblioteca Ion Creangă, Semne în labirint de Nicolae 
Busuioc, Trei râuri şi un ocean de poezie de Valeriu Stancu, Osândă şi izbândă 
de Ion Muscalu, Enciclopedia curioşilor, Stupul de aur, colecţia Piciul poliglot, 
Ştiaţi că...: 500 de curiozităţi incredibile, dar adevărate, Noroc poliglot de 
Iulian Filip, Hai cu mine, clopoţel de Daria Radu, Ţara mea privită din stele de 
Claudia Partole, Eu sunt cel mai singur de Pavel Proca, Dalba de Tamara 
Pereteatcu. 

Beneficiarii Bibliotecii au avut ocazia de a se întâlni în cadrul Zilelor 
editurilor cu echipele de la editurile „Prut Internaţional” şi „Silvius Libris”, de a 
lua cunoştinţă de colecţiile editate de aceste edituri. 

Cu ocazia aniversărilor au fost organizate medalioane literare şi întâlniri 
cu scriitorii Iulian Filip – 60 de ani, Nicolae Rusu – 60 de ani, Constantin 
Dragomir – 60 de ani, Ala Korkina – 65 de ani. Cu prilejul împlinirii celor 200 
de ani de la naşterea scriitorului rus N.V . Gogol s-a organizat, în liceul care 
poartă numele scriitorului, o expoziţie amplă В поисках живой души (peste 120 
de publicaţii). 
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 
 
 Activitatea informaţional-bibliografică desfăşurată pe parcursul anului de 
referinţă a avut ca obiectiv principal promovarea şi valorificarea colecţiilor 
Bibliotecii, popularizarea celor mai bune surse de informaţie pe suport 
tradiţional şi electronic, familiarizarea publicului cu producţia editorială 
destinată copiilor şi îndrumătorilor de lectură. 

 
Sistemul de cataloage facilitează orientarea utilizatorilor în spaţiul 

informaţional al Bibliotecii. Completarea continuă a aparatului informativ-
bibliografic, asigurarea funcţionalităţii acestuia prin actualizarea permanentă a 
datelor şi redactarea sistematică este o activitate prioritară a serviciilor 
responsabile de acest sector de activitate. 
 Catalogul alfabetic general pe suport tradiţional s-a completat pe 
parcursul anului cu peste 2000 titluri noi intrate în colecţii. S-a efectuat, de 
asemenea, actualizarea şi redactarea datelor în fişele existente, excluderea fişelor 
la publicaţiile casate.  
 Catalogul electronic s-a completat în această perioadă cu 7895 
înregistrări, inclusiv 2199 titluri cărţi, documente audiovizuale şi electronice şi 
5696 titluri articole.  

La 01.01.2009 catalogul electronic includea 87750 înregistrări, din care: 
44191 titluri cărţi, 341 seriale, 531 documente audiovizuale  şi electronice şi 
42688 articole din publicaţii periodice şi culegeri. Cota de înregistrare a 
colecţiilor Bibliotecii în catalogul electronic constituie aproximativ 39,2%. 
 Implicarea în realizarea proiectului SIBIMOL s-a realizat prin participarea 
reprezentanţilor Bibliotecii la activitatea grupurilor de lucru create în cadrul 
proiectului respectiv: Consiliul coordonator, Grupul asigurare lingvistică şi 
Grupul de lucru logistic şi ingineresc.  

În legătură cu trecerea de la TINLIB la TINREAD, s-a realizat instalarea  
şi testarea versiunii iniţiale a TINREAD, precum şi instruirea personalului în 
vederea utilizării acestui sistem. 

 
Elaborarea publicaţiilor cu caracter informativ-bibliografic are ca 

scop promovarea celor mai bune surse de informaţie destinate elevilor, 
bibliotecarilor, îndrumătorilor de lectură, popularizarea colecţiilor Bibliotecii 
printre utilizatorii reali şi potenţiali. 
 Au continuat să apară publicaţiile tradiţionale ale Bibliotecii. Buletinul 
informativ anual Bibliografia cărţii pentru copii, elaborat în 2008, oferă 
informaţii referitoare la cărţile pentru copii editate în 2007 în Republica 
Moldova. Pe parcurs a fost selectată informaţia privind producţia editorială 
pentru copii apărută în decursul anului 2008, care va fi inclusă în fascicula 
următoare a buletinului. Au fost editate fasciculele 47 şi 48 ale buletinul 
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 2007 şi 
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respectiv semestrul I al anului 2008. Fascicula 49 a buletinului (semestrul II, 
2008) este în proces de  redactare. 
 Calendarul Aniversări culturale – 2009, elaborat în colaborare de către 
serviciile Informare bibliografică şi documentară, Asistenţă de specialitate, 
coordonare şi cooperare şi Mediatecă, oferă bibliotecarilor, profesorilor, 
îndrumătorilor de lectură informaţii factologice şi bibliografice referitoare la 
personalităţile şi evenimentele remarcabile ale anului, sugestii pentru 
organizarea activităţilor culturale cu copiii. 

S-a finisat redactarea şi este în proces de editare indexul cumulativ Cartea 
pentru copii editată în Republica Moldova. 1975-2000. Concomitent s-a selectat 
informaţia care urmează a fi inclusă în indicele cumulativ pentru perioada 2001-
2010. 
 Biobibliografia electronică Constantin Dragomir, asupra căreia s-a lucrat 
în 2008, se află în proces de redactare, urmând a fi finisată şi amplasată pe 
pagina web a Bibliotecii.  

Pe parcursul anului au fost selectate cărţile, materialele publicate în 
ultimul timp în culegeri şi periodice, care vor completa e-biobibliografiile 
Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, 
elaborate anterior. Acestea pot fi accesate pe pagina Web a Bibliotecii. 
 Seria de pliante pentru elevii din ciclul gimnazial Scriitorii Moldovei – 
copiilor s-a completat cu câteva bibliografii de recomandare consacrate  
autorilor jubiliari ai anului 2008:  

Ø Aureliu Busuioc (80 ani de la naştere)  
Ø Alexei Mateevici (120 ani de la naştere)  
Ø Costache Negruzzi (200 ani de la naştere) 

 
Baza de date „Ion Creangă” în format electronic, a cărei constituire a 

demarat în 2008, este un proiect realizat în colaborare de către Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” 
Neamţ şi Casa-muzeu „Bojdeuca lui Ion Creangă” din Iaşi, România. Pe 
parcursul anului această bază de date a fost completată cu circa 900 înregistrări 
ale operelor lui Ion Creangă şi ale publicaţiilor despre viaţa şi activitatea 
scriitorului aflate în colecţiile Bibliotecii.  

 
Acţiunile cu caracter informativ-bibliografic ocupă un loc aparte în 

activitatea serviciului Informare bibliografică şi documentare şi a serviciilor 
activitate cu publicul. Ele au ca scop informarea beneficiarilor despre 
documentele noi intrate în colecţiile Bibliotecii, despre sursele de informaţie 
indispensabile procesului de studiu. Pe parcursul perioadei de referinţă au fost 
realizate circa 3000 tranzacţii de referinţe, din care peste 200 cu un grad sporit 
de dificultate, De asemenea, au fost organizate 246 expoziţii de documente, 
inclusiv 11 expoziţii cu caracter complex, 140 reviste bibliografice, 11 treceri în 
revistă ale documentelor electronice şi site-urilor web pentru copii, 52 lecţii de 
cultură a informării.  
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ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ, 
COORDONARE ŞI COOPERARE 

 
 Pe parcursul anului 2008 Biblioteca a desfăşurat un şir de activităţi care 
au avut menirea de a sprijini, la nivel naţional, activitatea bibliotecilor care 
servesc copiii, colaborarea şi cooperarea între biblioteci şi alte instituţii 
preocupate de educarea tinerilor, de a promova experienţa avansată în domeniu 
şi a intensifica comunicarea profesională atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional. 
  

În calitate de centru biblioteconomic, Biblioteca Naţională pentru Copii 
„Ion Creangă” a susţinut  activitatea structurilor profesionale de nivel naţional, 
reprezentanţii ei activând în cadrul Consiliului Biblioteconomic Naţional, 
Biroului şi comisiilor Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova, Comitetului tehnic 
nr. 1 pentru standardizare, grupurilor de lucru din cadrul proiectului SIBIMOL 
ş.a. De asemenea, Biblioteca susţine organizatoric activitatea Secţiei Naţionale a 
Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). 

 
Colaboratorii Bibliotecii au acordat asistenţă de specialitate 

bibliotecarilor din bibliotecile publice şi bibliotecile şcolare din republică. A fost 
oferită susţinere informaţională, consultanţă şi îndrumări practice atât la sediul 
Bibliotecii, cât şi în cadrul unor întruniri metodice desfăşurate la Chişinău, 
Anenii Noi, Bălţi, Călăraşi, Orhei, Străşeni.  

Colecţia Bibliotecii de publicaţii de specialitate, aflată în serviciul 
Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare, s-a completat pe parcursul 
anului cu circa 70 titluri de carte din domeniul biblioteconomiei, pedagogiei, 
sociologiei etc., precum şi cu 14 titluri publicaţii periodice de specialitate editate 
în Republica Moldova, România, Rusia şi alte ţări. S-a realizat catalogarea 
curentă în regim automatizat a articolelor din periodice şi, parţial, catalogarea  
analitică a culegerilor din colecţia respectivă, acest proces urmând a fi realizat şi 
în continuare. Această colecţie este consultată atât de colaboratorii Bibliotecii, 
cât şi de specialiştii din alte biblioteci şi instituţii, de către studenţii de la catedra 
de profil a USM. 
  

Publicaţiile de specialitate sunt o formă eficientă de comunicare 
profesională, de diseminare a informaţiei şi experienţei avansate în domeniu. În 
anul 2008 a fost editată fascicula 17 a buletinului Cartea. Biblioteca. Cititorul, 
care include mai multe materiale referitoare la diverse aspecte ale activităţii 
bibliotecare cu copiii în republică şi în alte ţări. 
 Calendarul Aniversări culturale – 2009 oferă informaţii cu caracter 
metodic şi bibliografic utile bibliotecarilor, îndrumătorilor de lectură în 
organizarea activităţilor cultural-informaţionale consacrate unor evenimente sau 
personalităţi jubiliare ale anului.  
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În mod tradiţional, aceste publicaţii sunt distribuite bibliotecilor publice şi 
direcţiilor de învăţământ raionale şi municipale, precum şi participanţilor la 
întrunirile de specialitate organizate de Bibliotecă.  
  

Întrunirile de specialitate, pe care le organizează Biblioteca, vin în 
sprijinul dezvoltării profesionale a specialiştilor implicaţi în  prestarea serviciilor 
informaţional-bibliotecare pentru copii. 
 Programul profesional din cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru 
Copii, ediţia a XII-a (16-19 aprilie 2008) a inclus mai multe acţiuni adresate 
specialiştilor din domeniul bibliotecilor şi cărţii pentru copii, la care au 
participat în total peste 200 de persoane.  

Simpozionul Dialogul bibliotecar-copil în contextul lecturii, informării, 
cunoaşterii a întrunit specialişti din Republica Moldova, România, Rusia. În 
comunicările prezentate au fost abordate subiecte ce ţin de parteneriatul familie–
grădiniţă–şcoală–bibliotecă în asigurarea continuităţii procesului de educaţie 
literar-artistică a copiilor, relaţia bibliotecar-copil, programe de educaţie 
permanentă şi atragere la lectură, rolul bibliotecii ca spaţiu deschis pentru 
cunoaştere şi dialog întercultural şi interpersonal, biblioteca şi fenomenul 
migraţiei etc.  

Atelierul Pregătirea specialiştilor din domeniul infodocumentar pentru 
eurocertificarea CERTIDOC, la care au participat bibliotecari din bibliotecile 
publice, şcolare şi universitare, a fost susţinut de Elena Leonte de la Iaşi, expert 
european.  

În colaborare cu Centrul de Resurse Informaţionale al Ambasadei SUA în 
Republica Moldova a fost organizată Conferinţa video Moldova-SUA 
Promovarea lecturii copiilor: campanii, programe, acţiuni, susţinută de Leslie 
Burger de la Biblioteca Publică Princeton, New Jersey, SUA. 

În cadrul Colocviului interuniversitar Cartea pentru copii: fond, formă, 
valoare, organizat în colaborare cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării a USM, au participat lectori universitari, editori, scriitori, 
bibliotecari, studenţi. 
 Pe parcursul anului 2008 reprezentanţii Bibliotecii Naţionale pentru Copii 
„Ion Creangă” au participat, inclusiv cu comunicări şi intervenţii, la un şir de 
acţiuni de dezvoltare profesională organizate în republică şi peste hotare:  

- Simpozionul Anul bibliologic 2007, Chişinău, 4 martie (Eugenia Bejan 
Plusvaloarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile pentru copii); 

- Vizită de documentare la Institutul Suedez din Stockholm, Suedia,  9-15 
martie (Claudia Balaban, Eugenia Bejan); 

- Simpozionul Dialogul bibliotecar-copil  în contextul lecturii, informării, 
cunoaşterii, Chişinău, 18 aprilie (Valentina Ciobanu Biblioteca în faţa 
fenomenului „singur acasă”, Zinaida Ursu Descoperirea lumii şi 
cunoaşterea de sine prin carte şi lectură); 

- Masa rotundă Suntem şi noi un neam al cărţii?!, Chişinău, 23 aprilie 
(Claudia Balaban); 
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- Conferinţa Internaţională Crimeea–2008 Bibliotecile şi resursele 
informaţionale în lumea modernă a ştiinţei, culturii, învăţământului şi 
afacerilor, Sudak, Ucraina, 7-15 iunie (Valentina Ciobanu Библиотеки 
перед феноменом „один дома”); 

- Colocviul Literatura prin teatru în cadrul proiectului Caravana veselă – 
teatrul de joacă fără frontiere, Vaslui, România, 11-12 august (Claudia 
Balaban, Eugenia Bejan, Tamara Pereteatcu); 

- Congresul al 31-lea Mondial al IBBY, Copenhaga, Danemarca, 7-10 
septembrie (Claudia Balaban, Eugenia Bejan, Tamara Pereteatcu, 
Claudia Partole); 

- Conferinţa Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Piteşti, 17-19 
septembrie (Eugenia Bejan); 

- Colocviul profesional Biblioteca în era electronică. Digitizarea, Iaşi, 
România, 5-8 octombrie (Eugenia Bejan Copiii & Biblioteca 2.0); 

- Seminarul Naţional (în cadrul Congresului al VI-lea al ABRM), Chişinău, 
4 noiembrie (Lilia Tcaci Orientări pentru o imagine atractivă a 
bibliotecilor pentru copii); 

- Seminarele raionale: Anenii Noi (Eugenia Bejan Joaca de-a literatura şi 
îndemnul la creativitate), Călăraşi (Valentina Ciobanu Activitatea cu 
copiii în vizorul Conferinţei de la Crimeea), Orhei şi Străşeni (Lilia Tcaci 
Crearea unei imagini atractive a bibliotecii pentru copii), Seminarul 
bibliotecarilor şcolari din Chişinău (Lolita Caneev Cartea modernă 
pentru copii în viziunea bibliotecarului). 
 
Activitatea de cercetare, realizată pe parcursul perioadei de referinţă, a 

avut ca obiect de studiu situaţia în domeniul activităţii bibliotecare cu copiii în 
republică, particularităţile, problemele şi tendinţele de dezvoltare în domeniu 
(studiul Activitatea bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova în 2007 
realizat în baza rapoartelor statistice şi textuale din teritoriu), interesele de 
lectură ale tinerilor beneficiari, gradul de satisfacerea a  necesităţilor de 
informare (sondajul Biblioteca în sprijinul activităţii de instruire, monitorizarea 
permanentă a cererii şi ofertei în serviciile activitate cu publicul), eficienţa 
activităţilor de promovare a cărţii printre copii (sondajul realizat printre 
vizitatorii Salonului Internaţional de Carte pentru Copii), evaluarea activităţii 
Bibliotecii (Topurile Cel mai bun serviciu al Bibliotecii şi Cel mai bun 
bibliotecar al Bibliotecii).  

De asemenea, Biblioteca a participat la realizarea studiului naţional 
Spaţiul şi timpul lecturii în Republica Moldova. 

 
Printre activităţile de promovare a cărţii şi lecturii se înscriu 

concursurile realizate la nivel naţional. Ele au ca scop stimularea lecturii şi 
creativităţii copiilor, familiarizarea lor cu istoria, cultura, literatura naţională şi 
universală. 

Ediţia a XVIII-a a Concursului literar La izvoarele înţelepciunii a avut ca 
temă viaţa şi creaţia scriitorului Ion Druţă, de la a cărui naştere s-au împlinit 80 
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de ani. Concursul s-a desfăşurat în perioada ianuarie-iulie şi a fost adresat 
elevilor din clasele X-XII. Etapa republicană a întrunit 63 participanţi din 
întreaga republică selectaţi în cadrul fazei raionale sau municipale. Cei mai buni 
dintre ei au fost promovaţi în superfinală, unde au concurat cu semenii lor din 
judeţele Iaşi şi Vaslui, România. Pentru prima dată superfinala a fost organizată 
în teritoriu – la  Soroca, la baştina scriitorului. Juriul a desemnat câte trei 
premianţi la locul I, II şi III. Trei participanţi s-au învrednicit de premii speciale 
acordate de Consiliul Raional Soroca, iar şapte concurenţi au fost menţionaţi cu 
Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova. Pe lângă 
premiile băneşti, toţi participanţii la concurs au primit diplome din partea 
juriului, diplome din partea Consiliului Raional Soroca, seturi de carte, suvenire. 
Festivitatea de premiere s-a desfăşurat la monumentul Lumânarea Recunoştinţei. 

Agenda acestei acţiuni a mai inclus depuneri de flori la monumentul lui 
Ştefan cel Mare şi la Aleea Scriitorilor din Soroca, programe artistice prezentate 
de colectivele de elevi şi cadre didactice ale liceelor „Petru Rareş”, „Constantin 
Stere”, „Ion Creangă” din Soroca, excursii la Cetatea Soroca, complexul 
Lumânarea Recunoştinţei, Mănăstirea Cosăuţi. 

O altă acţiune cu o rezonanţă deosebită printre copiii din întreaga 
republică a fost concursul republican cu genericul Ofrandă pentru biblioteca 
mea, desfăşurat în perioada noiembrie 2007 - aprilie 2008. Concursul a fost 
organizat în cadrul Proiectului Naţional „Spre cultură şi civilizaţie prin lectură” 
şi a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice faţă de problemele cu care se 
confruntă bibliotecile, consolidarea colecţiilor bibliotecilor publice şi şcolare 
prin contribuţia personală a membrilor comunităţii. Circa 360 de participanţi de 
toate vârstele (de la 5 la 75 de ani) s-au inclus în acest concurs, cei mai mulţi 
fiind din raioanele Călăraşi, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi, Râşcani, Ştefan 
Vodă, Drochia, or. Bălţi. Festivitatea de premiere a avut loc la Salonul 
Internaţional de Carte pentru Copii, în cadrul Forumului Copiilor, şi a întrunit 36 
de învingători, selectaţi în dependenţă de valoarea spirituală şi materială a 
cărţilor donate, de originalitatea autografelor scrise. 

În cadrul Zilelor Bibliotecii a fost lansat Concursul republican al cărţilor 
manuscrise, care are drept scop aprecierea importanţei cărţii pentru dezvoltarea 
intelectuală şi spirituală a fiecărui copil, stimularea şi promovarea capacităţilor 
creatoare ale copiilor. Concursul va fi finalizat în aprilie 2009, iar premierea 
laureaţilor va avea loc la Forumul copiilor în cadrul Salonului Internaţional de 
Carte pentru Copii şi Tineret.   

 
Colaborarea cu alte ţări în vederea iniţierii unor proiecte a dat roade 

frumoase şi în anul 2008. 
 În colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, 
România, s-a realizat Proiectului transfrontalier Caravana Veselă – teatrul de 
joacă fără frontiere, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de 
Vecinătate România-Moldova 2004-2006, Prioritatea 2, Acţiuni „People to 
People”. Parteneri în proiect au mai fost Consiliul Judeţean Vaslui, România, 
consiliile raionale Leova, Hânceşti, Ialoveni din Republica Moldova. În cadrul 
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proiectului Biblioteca a participat la realizarea a trei acţiuni: 1) organizarea a 
două spectacole „Caravana veselă”, prezentate de trupa de teatru formată din 
copii – cititori ai BJ „N.M. Spătarul” Vaslui,  la Teatrul de Păpuşi „Licurici” şi 
la Tabăra „Poieniţa veselă” din Dănceni; 2) organizarea participării copiilor din 
Republica Moldova la Concursul de scenarii de teatru, în rezultatul căruia a fost 
editată o revistă cu lucrările premiate „Înscenări dramatice”; 3) organizarea 
participării copiilor din Chişinău, care sunt pasionaţi de teatru, la spectacolul-
lectură „Lectura prin teatru” şi a specialiştilor în domeniul teatrului la Colocviul 
„Teatrul şi lumea de mâine” (dramaturgul Iulian Filip, actriţa Eugenia Butnaru, 
regizorul Gheorghe Mândru, profesoara Angela Tofan). Comunicările prezentate 
în cadrul colocviului au fost publicate în broşura „Teatrul şi lumea de mâine” 

Colaborarea Bibliotecii cu Institutul Suedez din Stockholm a continuat şi 
în anul 2008. La invitaţia acestei instituţii, o delegaţie din Republica Moldova, 
în a cărei componenţă au intrat Ecaterina Rudacov, şef adjunct al Direcţiei 
Programe Naţionale la Ministerul Culturii şi Turismului, Claudia Balaban, 
directoarea Bibliotecii, Eugenia Bejan, directorul adjunct al Bibliotecii, Oleg 
Bodrug, director al Editurii „Prut Internaţional” şi Gabriela Buruiană, redactor la 
Editura „Prut Internaţional”, a întreprins o vizită de documentare în Suedia. 
Membrii delegaţiei au vizitat Institutul Suedez al Cărţii pentru Copii, mai multe 
biblioteci, edituri, teatre, centre de agrement pentru copii în Stockholm şi 
Uppsala. În rezultatul vizitei a fost iniţiat Proiectul Reamenajarea Serviciului 
activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani în Bibliotecă cu finanţare din partea 
Institutului Suedez, planificat a fi finalizat în 2009. Institutul Suedez elaborează 
design-ul, confecţionează mobilierul şi alte accesorii pentru acest compartiment 
al Bibliotecii. 
 Biblioteca a sprijinit activitatea Secţiei Naţionale a Consiliului 
Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret - IBBY, contribuind la realizarea 
unor acţiuni organizate la nivel naţional şi internaţional. 
 Cea mai importantă activitate este Salonul Internaţional de Carte pentru 
Copii, ajuns la ediţia a XII-a. În cadrul Salonului Biblioteca a organizat lansările 
de carte, întrunirile profesionale şi Forumul copiilor, despre care am relatat mai 
sus.   

Biblioteca a fost plenar implicată în realizarea Proiectului Naţional Spre 
cultură şi civilizaţie prin lectură (ianuarie – decembrie). Realizările cele mai 
importante din cadrul acestui proiect au fost: oferirea donaţiei de carte în valoare 
de circa 2 mln lei în bibliotecile din republică; organizarea Saloanelor de Carte 
pentru Copii şi Tineret la Criuleni, Bălţi, Drochia, Hânceşti, Leova, Cahul; 
sesiuni de autografe şi întâlniri cu scriitorii Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, 
Claudia Partole, Arcadie Suceveanu, Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu, Ioan 
Mânăscurtă, Nicolae Rusu, Emilian Galaicu-Păun, Marcela Mardare, Titus 
Ştirbu, Gheorghe Marin; organizarea întâlnirilor la baştina scriitorilor: Sofia 
(Drochia) cu Iulian Filip, Larga (Briceni) cu Mihai Cimpoi, Bădragii Noi 
(Edineţ) cu Vasile Romanciuc, Câşliţa-Prut (Cahul) cu Gheorghe Marin; 
deschiderea a 11 librării: 6 de către Societatea de Distribuţie a Cărţii „Pro Noi” 
şi 5 de către S.A. „Cartea-Chişinău”. 
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 În cadrul Bibliotecii a avut loc activitatea Triumful imaginaţiei, în al cărei 
cadru au fost prezentate lucrările pictorilor-ilustratori din Republica Moldova – 
participanţi la Bienala de Ilustraţii de Carte pentru Copii de la Bratislava, 
Slovacia - BIB2007. La acest concurs au participat 12 ilustratori din Moldova cu 
55 de lucrări. Editura „Universul” din Chişinău a primit Menţiunea de Onoare 
BIB2007 pentru cartea „De la facerea lumii citire”, scrisă de Claudia Partole şi 
ilustrată de Violeta Diordiev. 
 Participarea Republicii Moldova la Congresul al 31-lea al IBBY prin 
delegaţia din care au făcut parte şi angajaţii Bibliotecii (Claudia Balaban, 
Eugenia Bejan, Claudia Partole, Tamara Pereteatcu) are o mare importanţă 
pentru promovarea realizărilor noastre în domeniul cărţii pentru copii. În cadrul 
Congresului au fost înmânate Diplomele de Onoare IBBY: scriitoarei Claudia 
Partole pentru cartea „Domniţa-păstoriţă” (Editura „Prut Internaţional”) şi 
pictoriţei Violeta Zabulica-Diordiev pentru ilustrarea cărţii „Ursuleţul Winnie-
Pooh” de Alan Alexander Milne (Editura „Iulian”). 
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AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE 
 
Automatizarea şi informatizarea sunt activităţi care determină realizarea 

unor obiective importante ale Bibliotecii:  
- lărgirea accesului la informaţie pentru beneficiari; 
- valorificarea potenţialului informaţional şi diversificarea serviciilor oferite 

publicului; 
- formarea beneficiarilor în vederea utilizării tehnologiilor informaţionale 

în satisfacerea necesităţilor educaţional-formative şi culturale. 
 

În scopul realizării acestor obiective s-au întreprins diverse acţiuni.  
Utilizarea sistemului automatizat integrat de bibliotecă 
Biblioteca a exploatat şi în anul 2008 sistemul automatizat integrat de 

bibliotecă TINLIB, dar în acelaşi timp s-au efectuat testările noului program 
TINREAD propus de aceeaşi firmă producătoare IMESOFT. În rezultatul 
analizei conversiei datelor din TINLIB în TINREAD s-a constatat necesitatea 
perfecţionării celui de al doilea program. Testările noii versiuni ale programului 
TINREAD vor fi continuate în 2009, când se va examina şi necesitatea migrării 
definitive la noul program. 

Există mai multe probleme în exploatarea sistemului TINLIB, cauzate atât 
de sistarea asistenţei tehnice din partea furnizorului, precum şi de caracterul 
depăşit de timp al acestuia. Sistemul nu face faţă mărimii colecţiilor Bibliotecii, 
este depăşit cât priveşte comoditatea în crearea înregistrărilor pentru diferite 
tipuri de documente, interpretează diferit anumite informaţii şi comenzi, nu are 
integrate standardele mai noi atât în domeniul bibliografic cât şi în cel al 
tehnologiilor informaţionale. 
 TINREAD are deocamdată dezvoltate modulele Catalogare şi OPAC. Nu 
a fost prezentat modulul Circulaţie de care biblioteca ar avea neapărat nevoie. 
Avantajul net al programului TINREAD este că acesta se bazează pe aplicaţiile 
web şi, conform afirmaţiilor producătorului, permite fără probleme plasarea 
catalogului electronic al Bibliotecii pe Web în Internet.   

S-au realizat mai multe lucrări de redactare şi corectare a bazelor de date, 
constituite în sistemul TINLIB. În anul 2008 s-a operat o redistribuire a mai 
multor exemplare dublete a publicaţiilor din serviciile de activitate cu publicul la 
depozitul central sau între servicii şi, respectiv, s-au făcut şi continuă să se facă 
schimbările necesare în catalogul electronic.  

Beneficiarii Bibliotecii au utilizat OPAC-ul la 6 staţii din Sala 
Multimedia, la 1 staţie în sala de lectură pentru copii de 11-16 ani şi la 2 staţii în 
filiale. 

Dezvoltarea componentei echipament şi soft a reţelei locale 
În anul 2008 sistemul de echipamente ale reţelei locale a fost completat cu 

mai multe componente noi: 1 notebook, 10 computere staţii de lucru, 1 
imprimantă/scaner/copier, 3 laminatoare, 3 printere, 3 webcamere, 1 staţie de 
sonorizare, 7 licenţe pentru Windows XP. 
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Pentru optimizarea procesului de înregistrare a beneficiarilor şi eliberarea 
permiselor de intrare s-au amenajat centre de înscriere dotate cu computer, 
cameră web, printer şi laminator sediul central şi filialele. 

Reprezentanţa Firmei LG în Republica Moldova a donat Bibliotecii 1 
televizor, 1 combină muzicală, 1 DVD player, 1 magnitolă, 1 microfon pentru 
karaoke. 

În total Biblioteca dispune de 41 computere (33 pentru personal şi 8 
pentru beneficiari), 13 printere alb-negru (3 pentru beneficiari), 1 printer color, 2 
scanere (1 pentru beneficiari), 4 laminatoare, 1 cameră digitală video, 1 aparat 
foto digital, 1 proiector digital, 1 ecran tripod. 

În anul 2008 Biblioteca a procurat 7 licenţe pentru sistemul de operare 
Windows XP. 

Biblioteca a fost conectată la Internet pe tot parcursul anului. Toate 
computerele au fost conectate la Internet (inclusiv cele pentru beneficiari). 

S-a utilizat soft-ul de contabilitate Universal-Accounting SL-buget şi s-a 
asigurat accesul la baza de date legislative Lobby.  

Surse electronice şi servicii bazate pe tehnologii informaţionale noi 
pentru beneficiari 

În anul 2008 s-au oferit beneficiarilor Bibliotecii 4027 servicii bazate pe 
tehnologiile informaţionale: accesare Internet, redactare a lucrărilor în 
programul Word, jocuri electronice, consultare a CD-ROM-urilor, studierea 
unor programe de calculator etc. S-a organizat 3 cicluri de cursuri de iniţiere a 
beneficiarilor în utilizarea computerului, programului Paint şi Internet-ului, 11 
prezentări ale colecţiei de CD-ROM-uri şi a site-urilor web, 2 concursuri pentru 
beneficiarii Sălii Multimedia. 

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, Olesea Bonca).   

Deşi până la sfârşitul anului ar fi trebuit să se înceapă constituirea 
Catalogului Naţional Colectiv Partajat, acest proces nu a fost demarat. La 
moment se lucrează asupra trecerii catalogului local la TINREAD şi apoi 
racordarea Bibliotecii la SIBIMOL.  
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PERSONALUL BIBLIOTECII 
 
 Buna funcţionare a Bibliotecii, punerea în adevărata valoare a colecţiilor, 
potenţialului informativ, resurselor şi serviciilor disponibile utilizatorilor nu pot 
fi realizate decât prin implicarea unui personal bine instruit şi competent. 
 Activitatea Bibliotecii în anul 2008 a fost asigurată de o echipă de 77 
angajaţi, inclusiv 51 în funcţii de bibliotecari. Din ei 27 specialişti cu studii în 
biblioteconomie, 11 filologie, 3 psihologie şi sociologie, 3 informatică, 4 limbi 
străine, 3 specialişti în alte domenii. 
 Procesul de recrutare şi selectare a cadrelor, de suplinire a posturilor 
vacante asigură angajarea unor specialişti cu nivel de pregătire şi calificare 
profesională adecvată necesităţilor instituţiei. Pe parcursul anului au fost 
angajate 13 persoane, dintre care 9 cu studii superioare.  
 În scopul dezvoltării personalului se întreprind diverse acţiuni de 
perfecţionare a cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale angajaţilor: 

- Instruirea şi autoinstruirea la locul de muncă, inclusiv prin intermediul 
Poştei circulare, trecerilor în revistă a publicaţiilor profesionale intrate 
pe parcursul anului în colecţia bibliotecii de specialitate; 

- Instruirea în cadrul Şcolii de perfecţionare a angajaţilor Bibliotecii 
(subiecte abordate pe parcursul anului: Utilizarea modulului 
Catalogare în TINLIB, Utilizarea OP AC-ului, Internet pas cu pas, 
Prezentarea sistemului TINREAD, Aplicarea instrucţiunii „Crearea 
fişierelor de autoritate autoriale” ş.a.); 

- Participarea la reuniunile profesionale organizate în cadrul republicii: 
simpozionul Anul bibliologic – 2007 (Eugenia Bejan cu comunicarea 
Plusvaloarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile pentru copii), 
Congresul VI al Bibliotecarilor din Republica Moldova, Seminarul 
Naţional (Lilia Tcaci cu comunicarea Orientări pentru o imagine 
atractivă a bibliotecilor pentru copii), Simpozionul Dialogul 
bibliotecar-copil în contextul lecturii, informării, cunoaşterii, 
desfăşurat în cadrul Salonului Internaţional da Carte pentru Copii 
(Valentina Ciobanu cu comunicarea Biblioteca în faţa fenomenului 
„singur acasă”, Zinaida Ursu cu comunicarea Descoperirea lumii şi 
cunoaşterea de sine prin carte şi lectură), seminarele raionale la 
Anenii Noi (Eugenia Bejan cu comunicarea Joaca de-a literatura şi 
îndemnul la creativitate), Călăraşi (Valentina Ciobanu cu comunicarea 
Activitatea cu copiii în vizorul Conferinţei de la Crimeea), Orhei şi 
Străşeni (Lilia Tcaci cu comunicarea Crearea unei imagini atractive a 
bibliotecii pentru copii), seminarul bibliotecarilor şcolari din Chişinău 
(Lolita Caneev cu comunicarea Cartea modernă pentru copii în 
viziunea bibliotecarului); 

- Participarea reprezentanţilor Bibliotecii la întruniri profesionale, stagii 
şi vizite de documentare în afara republicii: Conferinţa Internaţională 
Crimeea – 2008, Sudak, Ucraina (Valentina Ciobanu cu comunicarea 
Библиотека перед феноменом „Один дома”), Vizită de 
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documentare la Institutul Suedez din Stockholm (Claudia Balaban, 
Eugenia Bejan),  Conferinţa Asociaţiei Bibliotecarilor din România la 
Piteşti (Eugenia Bejan), colocviul Biblioteca în era electronică. 
Digitizarea la Iaşi (Eugenia Bejan cu comunicarea Copiii & Biblioteca 
2.0). 

  Adaptarea salariaţilor la o serie de sarcini este o realitate necesară şi 
curentă în  instituţie. Biblioteca dispune de un personal capabil să facă faţă 
oricărei situaţii. Pe parcursul anului au fost organizate concursuri profesionale  
în  colectiv. 

S-au desfăşurat topurile Cel mai bun bibliotecar şi Cel mai bun serviciu al 
Bibliotecii,  învingătorii fiind premiaţi şi menţionaţi cu diplome din partea 
Consiliului administrativ al Bibliotecii şi premii băneşti. Dna Zinaida Ursu, şefa 
serviciului Activitate cu copii de 11-16 ani, a fost desemnată ca cel mai bun 
bibliotecar al anului 2007 în cadrul Topului organizat de Asociaţia 
Bibliotecarilor din RM. 

Către Ziua Bibliotecarului pentru muncă prodigioasă Lilia Tcaci, adjunct 
al directorului, a fost  menţionată cu Diploma Ministerului Culturii şi 
Turismului. 
 In 2008 în Bibliotecă au obţinut gradul II de calificare 3 specialişti. 
 
 
 
 
Claudia Balaban 
Director general 
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ANEXE 
 

 
Tabel 1. Structura colecţiilor după tipuri de documente 

 
(u. m.) 2006 % 2007 % 2008 % 

Cărţi  221153 83,9 219520 85,0 214135 84,7 
Publicaţii seriale 30557 11,6 26843 10,4 27379 10,8 
Documente audiovizuale 7824 3,0 7821 3,1 6910 2,7 
Documente electronice 527 0,2 639 0,2 684 0,3 
Documente grafice 256 0,1 261 0,1 261 0,1 
Alte tipuri de documente 3116 1,2 3153 1,2 3568 1,4 
Total 263433 100 258237 100 252937 100 

 
 
Tabel 2. Structura colecţiilor după limbi 

 
(u. m.) 2006 % 2007 % 2008 % 

limba de stat 120817 45,9 121413 47,0 
 

123466 48,8 

limbi ale minorităţilor 
naţionale 

126804 48,1 120922 46,8 113503 44,9 

limbi străine 15812 6,0 15902 6,2 
 

15968 6,3 

Total 263433 100 258237 100 252937 100 
 
 

Tabel 3. Structura colecţiilor după domenii 
 

(u. m.) 2006 % 2007 % 2008 % 
Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. 
Istorie 

18093 6,9 17693 6,8 18144 7,2 

Matematică. Ştiinţe naturale. 
Ştiinţe aplicate. Geografie 

14125 5,4 12817 5,0 11865 4,7 

Lingvistică. Filologie. 
Literatură 

174398 66,2 172909 67,0 168257 66,5 

Generalităţi. Artă. Sport 56817 21,5 54818 
 

21,2 54671 21,6 

Total 263433 100 258237 100 252937 100 
 

 
Tabel 4. Structura intrărilor după tipuri de documente 
 

(u. m.) 2006 % 2007 % 2008 % 
Cărţi 4555 81,2 3836 79,5 3742 76,2 
Publicaţii seriale 789 14,1 837 17,3 536 10,9 
Documente audiovizuale 24 0,4 0 0   
Documente electronice 92 1,7 112 2,3 221 4,5 
Documente grafice 12 0,2 5 0,1   
Alte tipuri de documente 137 2,4 37 0,8 415 8,4 
Total 5609 100 4827 100 4914 100 
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Tabel 5. Structura intrărilor după limbi 
 

(u. m.) 2006 % 2007 % 2008 % 
limba de stat 4485 80,0 3869 

 
80,2 3727 75,8 

limbi ale minorităţilor 
naţionale 

541 9,6 688 14,2 697 14,2 

limbi străine 583 10,4 270 
 

5,6 490 10,0 

Total 5609 100 4827 100 4914 100 
 

 
Tabel 6. Structura intrărilor după domenii 
 

(u. m.) 2006 % 2007 % 2008 % 
Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. 
Istorie 

703 12,5 614 12,7 1174 23,9 

Matematică. Ştiinţe naturale. 
Ştiinţe aplicate. Geografie 

631 11,3 291 6,0 316 6,4 

Lingvistică. Filologie. 
Literatură 

3025 53,9 2711 56,2 2402 48,9 

Generalităţi. Artă. Sport 1250 22,3 1211 
 

25,1 1022 20,8 

Total 5609 100 4827 100 4914 100 
 

 
Tabel 7. Structura casărilor după tipuri de documente 
 

(u. m.) 2006 % 2007 % 2008 % 
Cărţi 4340 92,9 5469 54,6 9127 89,4 
Publicaţii seriale 332 7,1 4551 45,4   
Documente audiovizuale   3 0,02 911 8,9 
Documente electronice     176 1,7 
Documente grafice       
Alte tipuri de documente       
Total 4672 100 10023 100 10214 100 

 
 

Tabel 8. Structura casărilor după limbi 
 

(u. m.) 2006 % 2007 % 2008 % 
limba de stat 1971 42,2 3273 32,7 

 
1674 16,4 

limbi ale minorităţilor 
naţionale 

2672 57,2 6570 65,5 8116 79,5 

limbi străine 29 0,6 180 1,8 
 

424 4,1 

Total 4672 100 10023 100 10214 100 
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Tabel 9. Structura casărilor după domenii 
 

(u. m.) 2006 % 2007 % 2008 % 
Filozofie. Religie. Ştiinţe 
sociale. Istorie 

696 14,9 1014 10,1 723 7,1 

Matematică. Ştiinţe naturale. 
Ştiinţe aplicate. Geografie 

538 11,5 1599 16,0 1268 12,4 

Lingvistică. Filologie. 
Literatură 

2861 61,2 4200 41,9 7054 69,1 

Generalităţi. Artă. Sport 577 12,4 3210 32,0 
 

1169 11,4 

Total 4672 100 10023 100 10214 100 
 

 
Tabel 10. Măsurători principali în 2008 

 
 

Serviciile  
Bibliotecii 

Bene-
ficiari 
înscrişi 

Inclusiv 
benefici- 
ari activi 

Împrumut 
publicaţii 

Împru
mut pe 

zi 

Vizite Vizite 
pe zi 

Număr 
locuri în 
sala de 
lectură 

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

 1403 51552 177,2 15495 53,2 16 

Activitate cu copii de 
11-16 ani 

 3080 124265 427,0 32019 110.0 22 

Carte străină  1424 52003 178,7 14278 49.0 10 
Mediatecă  1329 34146 117,3 15155 52,0 36 
Filiala 1  1869 61768 212,2 20017 68,8 12 
Filiala 2  2109 75685 260,0 22301 76,6 30 
Depozit central  77 3958 13.6 1268 4,4 - 
Total Bibliotecă   11291 403377 1386,2 120553 414,2 126 
 

 
 
 

Tabel 11. Volumul de lucru pentru un bibliotecar din serviciile Activitate cu publicul în 2008 
 

Sarcina la un bibliotecar Serviciile Activitate cu 
publicul 

Număr de 
bibliote-

cari 
 

Beneficiari 
activi 

 
Împrumut 

 
Vizite 

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

4 350,7 12888,0 3873,7 

Activitate cu copii de 11-16 
ani 

6 513,3 20710,8 5336,5 

Carte străină 3 474,6 17334,3 4759,3 
Mediatecă 5 265,8 6829,2 3031,0 
Filiala 1 3 623,0 20589,3 6672,3 
Filiala 2 4 527,2 18921,2 5575,2 
Total Bibliotecă 25 451,6 16135,0 4822,2 
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Tabel 12. Structura beneficiarilor după categorie de vârstă în 2008 
 

 7-10 
ani 

11-16 
ani 

Carte 
străină 

Medi-
atecă 

Filiala 
1 

Filiala 
2 

Depozit Total 

Preşcolari 324 - 45 164 93 55 - 681 
Cl. I-IV 889 568 541 689 247 671 - 3605 
Cl. V-VI 43 926 348 243 493 449 - 2493 
Cl. VII-IX 8 1084 284 132 634 605 - 2747 
Adulţi 139 502 206 110 402 329 77 1765 
Inclusiv: 

educatori 
 

33 
 

15 
 
- 

 
- 

 
16 

 
2 

 
- 

 
66 

profesori 16 15 24 4 28 7 - 94 
studenţi 15 87 61 18 43 39 - 263 

elevi cl. X-XII 6 345 121 41 278 261 - 1052 
            îndrumători de 
           lectură 

69 40 - 47 37 20 77 290 

Total cititori activi 1403 3080 1424 1329 1869 2109 77 11291 
Inclusiv copii cu 
deficienţe 

21 20 53 21 6 - - 121 

 
 
 
 
 
 

Tabel 13. Structura împrumutului după categorii de documente şi după limbi în anul 2008 
 

Inclusiv Inclusiv Serviciile 
Bibliotecii 

Împru-
mut 
total 

 
Cărţi, 

broşuri 

 
Publ. 

seriale 

 
Doc. 
A V 

 
Doc. 

electr. 

 
În lb. 
rom. 

 
În lb. 

străine 

 
În lb. 

minorit
. 

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

51552 47469 4083 - - 36686 539 14327 

Activitate cu 
copii de 11-16 
ani 

124265 109445 14820 - - 76124 - 48141 

Carte străină 52003 17154 33938 911 - - 51791 212 
Mediatecă 34146 4518 - 19086 10542 13758 5457 14931 
Filiala 1 61768 58043 3725 - - 25263 2660 33845 
Filiala 2 75685 59656 9999 4431 1599 73028 2467 190 
Depozit central 3958 3491 463 4 - 3312 21 625 
Total Bibliotecă 403377 299776 67028 24432 12141 228171 62935 112271 
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Tabel 14. Structura împrumutului după domenii în anul 2008 
 

Serviciile 
Bibliotecii 

Împru-
mut total 

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

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

51552 5324 5734 5589 3097 31808 

Activitate cu copii 
de 11-16 ani 

124265 13611 17944 22884 28579 41247 

Carte străină 52003 4617 4966 24882 7066 10472 
Mediatecă 34146 4314 4793 14250 2709 8080 
Filiala 1 61768 7024 6932 5872 10685 31255 
Filiala 2 75685 7081 6762 6870 11821 43151 
Depozit central 3958 551 255 573 282 2297 
Total Bibliotecă 403377 42522 47386 64239 80920 168310 

 
 

Tabel 15. Indicatori de performanţă realizaţi în 2008* 
 

 7-10 ani  11-16 
ani  

Carte 
str. 

Medi
a 

tecă  

Fil. 1  Fil. 2 Total 
Bibliot. 

2008 

Total 
Bibliot. 

2007 

Total 
Biblio 
2006 

Indice de lectură 36,7 40,3 36,5 25,7 33,0 35,9 35,7 35,7 34,3 
Indice de frecvenţă 11,0 10,3 10,0 11,4 10,7 10,6 10,7 10,6 10,7 
Nr. vizite per 
loc sală de 
lectură 

an 968,4 1455,4 1427,8 420,9 1668,0 743,4 956,7 1000,0 1023,3 

 zi 3,3 5,0 4,9 1,4 5,7 2,6 3,2 3,4 3,5 
Indice de dotare cu 
carte /beneficiar activ 

19,5 12,1 5,9 5,5 16,3 10,9 22,4 21,9 21,4 

Indice de dotare cu 
carte intrată în stoc 
/beneficiar activ 

0,3 0,2 0,3 0,07 0,4 0,2 0,43 0,40 0,46 

Indice de 1-3 3,2 2,9 5,9 16,7 2,6 2,3 2,3 4,1 1,9 
circulaţie 5-6 3,1 3,3 4,5 22,8 2,7 5,5 4,0 4,0 2,0 

a stocului de  0, 7 5,1 7,2 17,6 4,2 4,0 5,2 1,5 6,2 1,9 
carte pe 
domenii 

8 
820

/ 
896 

15,1 2,3 3,4 3,1 1,7 3,2 1,4 1,5 2,4 

Indice de  1-3 3,8 4,4 3,2 16,7 3,7 3,3 3,8 4,1 4,5 
lectură 5-6 4,0 5,8 3,5 22,8 3,7 3,2 4,2 4,9 5,1 

pe domenii 0, 7 4,0 7,4 17,5 4,2 3,1 3,2 7,2 7,0 7,3 
 8 

820
/ 

896 

24,9 22,7 12,3 3,1 22,4 26 20,5 18,0 18,5 

Ponderea 
fiecărei 

1-3 10,3 11,0 8,9 12,6 11,4 9,4 10,6 12,0 12,6 

categorii de  5-6 11,1 14,4 9,5 14,0 11,2 8,9 11,7 14,3 14,4 
publicaţii 0, 7 10,8 18,4 47,8 41,7 9,5 9,1 20,0 20,7 20,5 
consultate 

 
8 

820
/ 

896 

67.7 56,2 33,7 31,6 67,9 72,6 57,6 52,9  

* Pentru calcularea indicatorilor în legătură cu beneficiarii s-a luat la bază numărul beneficiarilor activi. 
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Tabel 16. Evoluţia măsurătorilor principali în perioada 2005-2008 
 

 2005 2006 2007 2008 
Beneficiari activi 

Nr. de utilizatori 12267 12037 11776 11291 
% creşterii + 10,5 - 1,8 - 2,1 - 4,1 

Împrumut de documente 
Nr. de împrumuturi 420742 429843 402853 403377 
% creşterii + 3,5 + 2,0 - 6,2 + 0,1 

Vizite 
Nr. de vizite 128649 128938 124610 120553 
% creşterii + 3,5 + 2,0 + 0,2 - 3,2 

 
 

Tabel 17. Dinamica numărului de beneficiari activi după categorii în perioada 2005-2008 
 
 2005 2006 2007 2008 
Copii  
Inclusiv: 

10159 9844 9696 9526 

Preşcolari 297 574 1001 681 
Elevi cl. I-IV 3845 3344 3555 3605 
Elevi cl. V-VI 2413 2606 2339 2493 
Elevi cl. VII-IX 3604 3320 2801 2747 

Adulţi 
Inclusiv: 

2108 2193 2080 1765 

Educatori 10 33 47 66 
Profesori 80 78 90 94 
Studenţi  225 229 292 263 

           Elevi cl. X-XII 1544 1550 1402 1052 
Îndrumători de lectură 249 303 249 290 

Total 12267 12037 11776 11291 
 
 
 

Tabel 18. Dinamica împrumutului de documente în perioada 2005-2008 
 

Serviciile 
Bibliotecii 

2005 % 
schimb

ări 

2006 % 
schimb

ări 

2007 % 
schi
mbă

ri 

2008 % 
Schim

b 
ări 

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

71420 +11,2 68565 -0,4 71449 +4,2 51552 - 27,8 

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani 

121665 +1,5 131898 +8,4 117613 -10,8 124265 + 5,6 

Serviciul Carte străină 54737 -6,0 56994 +4,1 55372 -2,8 52003 - 6,0 
Serviciul Mediatecă 26535 +9,0 30053 +13,3 30832 +2,6 34146 + 10,7 
Filiala 1 58891 +15,3 58572 -1,5 51035 -12,8 61768 + 21,0 
Filiala 2 83187 -2,5 79421 -4,5 72743 -8,4 75685 + 4,0 
Serviciul Depozit 
central 

4307 -6,7 4340 -0,7 3809 -12,2 3958 + 3,9 

Total 420742 +3,4 429843 +2,1 402853 -6,2 403377 + 0,1 
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Tabel 19. Dinamica vizitelor în perioada 2005-2008 
 

Serviciile 2005 % 
creşter

i 

2006 % 
creşter

i 

2007 % 
creşteri 

2008 % 
creşte

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

21010 +2,0 20003 -4,8 21027 +5,1 15495 - 26,3 

Serviciul Activitate cu 
copii de 11-16 ani 

34462 +4,2 33640 -2,4 33542 -0,2 32019 - 4,5 

Serviciul Carte străină 15621 -3,6 15868 +1,5 15252 -3,9 14278 - 6,3 
Serviciul Mediatecă 13185 +20,1 14456 +9,6 14719 +1,8 15155 + 3,0 
Filiala 1 17434 +3,5 18692 +7,2 16059 -14,0 20017 + 24,6 
Filiala 2 24994 +3,1 24483 -2,1 22577 -7,8 22301 - 1,2 
Serviciul Depozit 
central 

1943 -0,8 1796 -7,3 1434 -20,1 1268 - 11,5 

Total 128649 +3,5 128938 +2,2 124610 -3,6 120553 - 3,2 
 
 
 
 
Tabel 20. Activităţi cultural-educative şi informaţionale realizate în anul 2008 
 
 

  Preşcol.,  
7-10 ani 

11-16 ani Carte străină Mediatecă Filiala 1 Filiala 2 Total 

Nr Forme de 
activitate 

Pr
og

ra
m

at 

R
ea

liz
at

 

Pr
og

ra
m

at 

R
ea

liz
at

 

Pr
og

ra
m

at 

R
ea

liz
at

 

Pr
og

ra
m

at 

R
ea

liz
at

 

Pr
og

ra
m

at 

R
ea

liz
at

 

Pr
og

ra
m

at 

R
ea

liz
at

 

Pr
og

ra
m

at 

R
ea

liz
at

 

1 Excursii  12 10 6 18 7 13 15 20 12 14 30 29 82 104 
2 Zile ale uşilor 

deschise 
1 1   1  1 1 1 3 1 2 5 7 

3 Expoziţii 
complexe /artă 

  2 5 2 1  1    4 4 11 

4 Expoziţii de 
documente 

24 26 49 52 19 29 25 29 39 54 37 45 193 235 

5 Poliţe tematice      1   3 3  9 3 13 
6 Reviste 

bibliografice 
  46 73 4 6 1 4   30 28 81 111 

7 Reviste ale presei      29        29 
8 Reviste bibliogra-

fice ale site-urilor 
web, CD-urilor 

      3 11     3 11 

9 Lansări de carte  1 6 5    2 4 2 10 61 20 71 
10 Discuţii asupra 

cărţii 
2 3 3 2 1 4 1 3 2 5   9 17 

11 Lecturi comentate 4 7 10 14 8 22 24 18  3  2 46 66 
12 Călătorii literare 3 2 2 1 1 3 2 2  4   8 12 
13 Călătorii virtuale   3 2         3 2 
14 Ore de poveste  7     1 16  4   1 27 
15 Ore de poezie 4 3    4  1 1 4   5 12 
16 Ore literar-

muzicale 
2 1     5 4 2  2 1 11 6 

17 Ore muzicale        2      2 
18 Lecţii de ecologie 1 1 2 1    6     3 8 
19 Lecţie de cultură 

spirituală 
  1 1         1 1 

20 Lecţii de cultură a 
informării 

3 4 9 10    1  13 20 24 32 52 
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21 Audieri, vizionări 2 3 11 16 14 14 47 60 5 4   79 97 
22 Matinee literare 25 3     1 3   2  28 6 
23 Serate muzical-

teatralizate 
    1 1 3 2 1 1   5 4 

24 Şezători literare      1 2 4   1 1 3 6 
25 Medalioane 

literare 
      1 1   2 5 3 6 

26 Concursuri şi 
victorine 

1 1 4 4 3 5 4 7 8 4 2 2 22 23 

27 Concursuri de 
desene 

1 5   2   2 2 5   5 12 

28 Înscenări        1      1 
29 Întâlniri cu 

personalităţi 
1 3 5 1    1 9 8  2 15 15 

30 Convorbiri în 
grup 

3 4  1 8 9 1 17 2 4 2 3 16 38 

31 Dezbateri   1 1  1       1 2 
32 Brain-ring     2 2    1   2 3 
33     Ring intelectual   2 2   1 2     3 4 
34 Mese rotunde    2  2  1   2 2 2 7 
35 Ziua jucăriei 

preferate 
       1      1 

36 Ziua informaţiei       1      1  
37 Ziua bibliografiei   1    1      2  
38 Cursuri de 

instruire  
      3 3     3 3 

39 Lecţii de limbi 
străine 

    50 33       50 33 

40 Săptămîna cărţii 
electronice 

       1      1 

41 Salonul literar-
artistic“La 
Creangă” 

          10 9 10 9 

42 Cenaclul 
“Conştiinţa 
Naţională” 

          9 9 9 9 

43 Cenaclul 
„Dialogul 
generaţiilor” 

          4 3 4 3 

44 Cenaclul “Arta de 
a Deveni Om” 

  9 5         9 5 

45 Cenaclul 
“Generaţia  
NEXT” 

        7 7   7 7 

46 Salonul Muzical           7 6 7 6 
47 Clubul tinerilor 

traducători 
    9 7       9 7 

48 Clubul “Deceluş” 9 9           9 9 
49 Salonul 

Internaţional de 
Carte pentru 
Copii 

 1        1  1  3 

50 Prezentări la 
stand 

       2      2 

51 Zilele editurilor          1  1  2 
 TOTAL 98 95 172 216 132 188 143 229 98 145 171 205 858 1121 
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Tabel 21. CALENDARUL PRINCIPALELOR 
ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE 

 
Termen 
realizare 

Temă Formă activitate Realizatori 

IANUARIE    

 Cartea şi biblioteca – 
tezaure ale cunoaşterii 

Excursii Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul 

 Linişte-n văzduh şi pace pe 
pământ 
(Ziua Mondială a Păcii) 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Prietenii noştri - revistele Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Pace tuturor oamenilor de pe 
Terra 
(Ziua Mondială a Păcii) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 „Puiul” de I. Al. Brătescu-
Voineşti 

Lecturi comentate Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Alexandru Brătescu-Voineşti 
– 140 ani de la naştere 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Din lumea celor care nu 
cuvântă 
(Emil Gârleanu – 130 ani de 
la naştere) 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Clipe „Din lumea celor care 
nu cuvântă” de Emil 
Gârleanu  

Lecturi comentate Serviciul Carte 
străină 

 Emil Gârleanu – 130 ani de 
la naştere 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Noi umblăm să colindăm Matineu Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Tradiţii şi obiceiuri de iarnă Şedinţa Clubului 
,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 
cu  preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Cu poveştile lui Charles 
Perrault prin lume 

Oră de lectură Serviciul Carte 
străină 

 Charles Perrault – 380 ani 
de la naştere  

Călătorie literară Filiala nr. 1 

 
 

Ciclu de manifestări 
consacrate Poetului Naţional 
Mihai Eminescu 
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 Acesta a fost Eminescu, 
aceasta este opera lui 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Eminescu este poetul meu 
preferat 

Şedinţa Salonului 
literar-artistic ,,La 
Creangă”  

Filiala nr. 2 

 Mihai Eminescu – cântăreţ 
sublim al pământului şi 
sufletului nostru 

Şedinţa Cenaclului 
,,Conştiinţa 
naţională” 

Filiala nr. 2 

 Când zicem Eminescu Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Astrul luminos Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Luceafărul poeziei Recital de poezie Serviciul Carte 
străină 

 Colind pentru Eminescu Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Serviciul Mediatecă 

 Mihai Eminescu – dulce grai 
în cântec 

Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă 

 „Eminescu” Vizionare comentată 
a filmului realizat de 
Anatol Codru 

Serviciul Mediatecă 

 Mihail Sadoveanu citeşte din 
Eminescu 

Audiere comentată Serviciul Mediatecă 

 „Făt-Frumos din lacrimă”, 
„Crăiasa din poveşti” de 
Mihai Eminescu 

Oră a poveştilor Filiala nr. 1 

 Geniul tău coboară prin 
versuri dulci 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 „Luceafărul” eminescian: 
simboluri şi semnificaţii 

Discuţie asupra 
poemului 
„Luceafărul” 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Geniul tutelar al culturii 
neamului 

Concurs al 
declamatorilor 

Filiala nr. 1 

 Cu poveşti ne facem mari Lecturi comentate Serviciul Carte 
străină 

 Triumful imaginaţiei Expoziţie de ilustraţii 
de carte pentru copii 
ale artiştilor plastici 
din Moldova – 
participanţi la 
Concursul 
Internaţional BIB 
2007  

Filiala nr. 2 
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 Petre Ispirescu – creatorul 
de basme 
(185 ani de la naştere) 

Expoziţie 
Audiţii 
Vizionări de filme 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Ispirescu – împăratul 
basmelor 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 „Prâslea cel voinic şi merele 
de aur” 

Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 „Aleodor-Împărat” Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Promovarea spiritualităţii 
autentice în societate  

Şedinţa Cenaclului 
,,Arta de a Deveni 
Om” 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 „Sarea în bucate”  Audiere comentată Serviciul Mediatecă 

 Я вся открыта свету и 
добру 
(Ala Korkina – 65 ani de la 
naştere) 

Întâlnire cu 
scriitoarea 

Filiala nr. 1 

 Stendhal et son roman 
psychologique 

Convorbire în grup Serviciul Carte 
străină 

 Животные – герои 
(După operele scriitorului 
Ernest Seton-Thompson) 

Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 Frumoase clipe de poezie cu 
Iulian Filip 
(60 ani de la naştere) 

Expoziţie 
Oră de poezie 
 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 
Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Iniţiere în tehnica traducerii Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători 

Serviciul Carte 
străină 

 Dor de cuvinte aşternute pe 
file ... 
(Iulian Filip – 60 ani de la 
naştere) 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Neîmpăcatul meşter al 
slovelor scrise 
(Iulian Filip – 60 ani de la 
naştere) 

Expoziţie 
Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Iulian Filip – poet şi 
scenarist 

Vizionarea filmului 
„Moara” 

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

 Чему учит поговорка Oră de lectură Serviciul Mediatecă 
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 Впереди дорога Concurs de desene 
Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 Я наблюдаю за природой Oră de ecologie Serviciul Mediatecă 

 Певец джунглей и моря  
(Rudyard Kipling) 

Convorbire în grup Serviciul Mediatecă 

 Frumosul va salva lumea Expoziţie de artă Filiala nr. 2 

FEBRUARIE    

 Cartea şi biblioteca – 
tezaure ale cunoaşterii 

Excursii Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul 

 Tineri pictori: Daria Balaev Expoziţia Dariei 
Balaev, elevă la 
Liceul de Arte 
Plastice „Igor Vieru”  

Filiala nr. 1 

 Cărţile sunt cărăuşii 
civilizaţiei 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Cu Iulian Filip de la poezie, 
la teatru şi ... Copilărie 

Medalion literar 
Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Libertatea şi mass-media  Ring intelectual Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 
Serviciul Mediatecă 

 Герои книг Редьярда 
Киплинга 

Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 Credinţă şi dragoste de neam 
(Vasile Ţepordei – 100 ani 
de la naştere) 

Lecţie de educaţie 
spirituală 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Личность и окружающий 
мир 

Brain-ring Filiala nr. 1 

 Am crezut mereu în dragoste 
(Constantin Rusnac, 
compozitor, mizicolog)  

Şedinţa Cenaclului 
„Dialogul 
generaţiilor” 
Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 О братьях наших меньших Oră de ecologie Serviciul Mediatecă 

 Deschideţi uşile, vine 
primăvara chinezească 

Întâlnire cu 
reprezentanţii 
Ambasadei Chinei 
consacrată Anului 
Nou Chinezesc 

Serviciul Asistenţă 
de specialitate, 
coordonare şi 
cooperare 
Filiala nr. 2 

 China – ţara cu deschidere 
spre lume 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 The reviews – the source of Revistă bibliografică Serviciul Carte 
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information for us a publicaţiilor 
periodice 

străină 

 Les revues nous enrichissent 
les connaissances 

Revistă bibliografică 
a publicaţiilor 
periodice 

Serviciul Carte 
străină 

 Fantasticul şi enigmaticul 
Jules Verne 
(180 ani de la naştere) 

Reviste bibliografice 
Lecturi publice 
Vizionări de filme 
comentate 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 În jurul lumii cu Jules Verne Expoziţie Filiala nr. 1 
Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Jules Verne – celebrul 
călător în viitor 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 O călătorie prin spaţiu şi 
timp 
(Jules Verne – 180 ani de la 
naştere) 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Însoţitorul nemuritor al 
tinereţii – Jules Verne 

Lecturi comentate Filiala nr. 1 

 Jules Verne în arta 
cinematografică 

Ciclu de vizionări de 
filme 

Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul  
Coordonator – 
Serviciul Mediatecă  

 В.А. Жуковский – 225 лет 
со дня рождения 

Expoziţie 
Lecturi comentate 

Filiala nr. 1 

 „Ion”, film după romanul lui 
Liviu Rebreanu 

Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 „Ciuleandra”, film după 
romanul lui Liviu Rebreanu 

Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 „Trofimaş”, „Portiţa”, „De 
demult şi de departe” de Ion 
Druţă 

Lecturi publice Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 „Harap Alb” de Ion 
Creangă 

Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Под зеленым покровом 
(Mihail Prişvin – 135 ani de 
la naştere) 

Expoziţie 
 
 
Oră de lectură 

Serviciul Activitate 
cu  preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 
Serviciul Mediatecă 

 Molière ou l’invention 
comique 

Convorbire în grup Serviciul Carte 
străină 
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(Molière – 325 ani de la 
trecerea în eternitate) 

 Limba doinelor de aur 
(Ziua Internaţională a Limbii 
Materne) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Povestea cărţii sau cum se 
fac cărţile 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Cea mai dulce limbă Convorbire în grup Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Limba – comoara sufletului Întâlnire cu 
profesorul de română 
N. Ţurcanu 

Filiala nr. 1 

 Citeşte o carte împreună cu 
mine 

Oră de lectură Serviciul Carte 
străină 

 О добрых и смелых 
мальчишках 

Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 Puterea dragostei exprimată 
prin cuvânt 

Şedinţa Salonului 
literar-artistic ,,La 
Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Dacă dragoste nu e,  
nimic nu e ... 

Călătorie literară Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Ce este Dragostea? Şedinţa Clubului 
,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Cea mai frumoasă felicitare 
în „Paint” de Dragobete 

Concurs Serviciul Mediatecă 

 Я люблю Victorină literară Filiala nr. 1 

 Frumuseţe şi plenitudine Şedinţa Clubului 
„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Dragostea – comoara 
sufletului 

Şedinţa Clubului 
„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Ziua dragostei şi a 
bunăvoinţei - Dragobete 

Convorbire în grup Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Primele mele lecturi Lecţie de cultură a 
informării 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Bogdan Petriceicu Haşdeu – 
literat, savant, spirit vizionar  

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa 
naţională”  
Expoziţie 

Filiala nr. 2 
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 Bogdan Petriceicu Hasdeu în 
universul culturii naţionale  

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Avem de trăit şi mâine 
(Nicolae Rusu – 60 ani de la 
naştere) 

Medalion literar Filiala nr. 2 

 Scriitorul care ştie unde 
creşte ploaia 
(Nicolae Rusu – 60 ani de la 
naştere) 

Întâlnire cu scriitorul 
Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 
Filiala nr. 2 

 Dimensiunile omului Şedinţa Cenaclului 
,,Arta de a Deveni 
Om” 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Comunicarea prin traducere Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători 

Serviciul Carte 
străină 

 Les essais philosophique de 
Montaigne 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Пушкин - великолепие 
идеала 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 „Amintiri din copilărie” de 
Ion Creangă 

Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 
Serviciul Mediatecă 

 Sfătosul bunic din Humuleşti Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Легенды о Мэрцишоре Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă 

 Vine, vine Mărţişor 
Bucuria tuturor 

Expoziţie de 
mărţişoare 

Filiala nr. 1 

MARTIE    

 Cartea şi biblioteca – 
tezaure ale cunoaşterii 

Excursii Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul 

 Cărţile – aliaţii tăi puternici Revistă bibliografică Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Ziua Mărţişorului Oră literar-muzicală Serviciul Activitate 
cu  preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Mărţişorul copiilor Şedinţa Salonului 
Muzical 

Filiala nr. 2 

 Весна в традициях 
русского народа 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

 „Ion”, film după romanul lui 
Liviu Rebreanu 

Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 
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 Un popas la poarta vorbelor 
frumoase 
(2008 – Anul Ion Druţă) 

Expoziţie permanentă Filiala nr. 2 

3-7 Zilele Creangă în Biblioteca 
Naţională pentru Copii ,,Ion 
Creangă”  

Ciclu de activităţi  

 Biblioteca „Ion Creangă” vă 
invită 

Lecţie de cultură a 
informării 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Basme crengiene – farmec şi 
haz 

Concurs - maraton Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul 

 Creangă din tărâmul de 
poveste 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu  preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Cel mai frumos mărţişor 
pentru Ion Creangă 

Concurs de 
mărţişoare 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 „Ursul păcălit de vulpe” de 
Ion Creangă 

Oră de poveste Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Ion Creangă în cele mai noi 
ediţii 

Revistă bibliografică Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 În lumea basmelor şi a 
culorilor: Opera crengiană 
în viziunea ilustratorilor de 
carte 

Expoziţie complexă Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Miss Smărăndiţa – 2008  Concurs de 
inteligenţă şi 
creativitate, ediţia a 
VII-a 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Creangă donne le feu vert a 
l’éternité 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 O călătorie prin opera 
crengiană 

Victorină literară Serviciul Carte 
străină 

 Creangă din tărâmul de 
poveste 

Călătorie literară Serviciul Carte 
străină 

 Personajele lui Creangă Concurs de desene Serviciul Carte 
străină 

 Popas la Bojdeuca lui 
Creangă 

Şezătoare literară Serviciul Carte 
străină 

 Ion Creangă – artist al 
cuvântului 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 
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 Ion Creangă în lumea 
filmului 

Ciclu de vizionări de 
filme 

Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul  
Coordonator – 
Serviciul Mediatecă 

 Un sac cu poveşti Victorină Serviciul Mediatecă 

 Un erudit al înţelepciunii 
populare 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Nicu copilul şi copilăria Victorină literară Filiala nr. 1 

 Постигаем народную 
мудрость в сказках Крянгэ 

Oră literară Filiala nr. 1 

 Creangă – reprezentant al 
sufletului poporului 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Popas la Bojdeuca lui 
Creangă 

Şezătoare literară Filiala nr. 2 

 Gheorghe Asachi – 
deschizător de drumuri în 
cultura naţională 

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa 
naţională” 
Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Opera lui Gheorghe Asachi 
reprezentată cu ajutorul 
culorilor 

Expoziţie de artă Filiala nr. 2 

 Timpul trece prin anotimpuri Expoziţie de artă a 
elevilor de Şcoala 
Waldorf 

Filiala nr. 2 

 Ciclul „Oraşele lumii” Vizionare de filme Serviciul Carte 
străină 

 Eu sunt personalitate Convorbire în grup 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Şi scriitorii au fost copii Convorbire în grup Filiala nr. 2 

 Певец джунглей и моря  
(Rudyard Kipling) 

Convorbire în grup Serviciul Mediatecă 

 „Маугли” Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Cea mai dulce de pe lume  Matineu Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Ca o floare, mama Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă 

 Şi câte stele străluciră ca să 
răsară ochii ei 
(Ziua Internaţională a 

Oră literar-muzicală Filiala nr. 1 
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Femeii) 

 У весны тёплая 
материнская улыбка 

Concurs al 
declamatorilor 

Filiala nr. 1 

 Colecţii de cărţi pentru copii 
isteţi 

Prezentarea 
colecţiilor Editurii 
„Silvius Libris” 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 „Cearta” de Edmondo de 
Amicis 
(Edmondo de Amicis – 100 
ani de la trecerea în 
eternitate) 

Lecturi comentate Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Edmondo de Amicis – inimă 
de copil 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Poetul – flacără de dor , de 
ţară, limbă şi credinţă 
(Alexei Mateevici – 120 ani 
de la naştere) 

Expoziţie 
Concurs al 
declamatorilor 

Filiala nr. 1 

 „Mica sirenă” Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

20-31 Zilele Francofoniei Ciclu de activităţi  

 La gloire de la France Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Parle vous Français ? Expoziţie Serviciul Medaitecă 

 Comunicare fără hotare Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Un monde francophone – un 
monde des opportunités 

Brain-ring Serviciul Carte 
străină 

 Обзор с Эйфелевой Башни 
(Ziua Internaţională a 
Francofoniei) 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 L’esprit de la francophonie 
dans mon coeur 

Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători 

Serviciul Carte 
străină 

 Le goût de la culture 
française 

Soirée francophone Serviciul Carte 
străină 

 Excursie virtuală prin Paris Prezentare de site-uri 
web 

Serviciul Carte 
străină 
Serviciul Medaitecă 

 А. де Сент-Экзюпери 
„Маленький принц” 

Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 „Маленький принц” – 
самая грустная сказка? 

Discuţie Servicul Mediatecă 

 O furnică poetă 
(Ziua Internaţională a 

Oră de poezie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 
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Poeziei) 

 Poezia – muzica limbii 
(Ziua Internaţională a 
Poeziei) 

Oră de poezie Filiala nr. 1 

 Apa – sângele Pământului 
 

Şedinţa Clubului 
„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Copiilor trebuie să li se 
arate drumul spre Teatru 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 „Eu sunt cel mai singur” de 
Pavel Proca 

Lansare de carte Filiala nr. 2 

 „Sfatul degetelor” de Elena 
Farago 

Călătorie literară Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Înger blond cu aripi răsfirate 
(Nichita Stănescu – 75 ani de 
la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 New York Vizionare comentată 
a filmului în ciclul 
„Oraşele lumii” 

Serviciul Mediatecă 

 Ce înseamnă să visezi? Şedinţa Clubului 
„Deceluş” 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

APRILIE    

1-7  Săptămâna Lecturii şi a 
Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 La mulţi ani, CARTE! Expoziţia cărţilor 
jubiliare în 2008 

Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul 

 Prin lectură spre cultură Expoziţie complexă Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 „Colţ alb” de Jack London Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 
Serviciul Mediatecă 

 Cartea ne ajută să devenim 
oameni adevăraţi 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Ziua Internaţională a Cărţii 
pentru Copii 

Oră de cultură a 
informării 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Le livre et l’enfant – le 
monde de rêves 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 
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 Din carte despre carte Victorină Serviciul Carte 
străină 

 Citeşte o carte împreună cu 
mine 

Oră de lectură Serviciul Carte 
străină 

 Împreună cu Andersen prin 
lumea basmelor 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Рассказываем сказки при 
свечах 

Şezătoare literară Serviciul Mediatecă 

 „Fetiţa cu chibrituri” de 
Hans Christian Andersen 

Discuţie Serviciul Mediatecă 

 В гостях у сказок 
Андерсена 

Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 „Amintiri din copilărie” de 
Ion Creangă 

Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Antonio Vivaldi – 330 ani de 
la naştere 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Под музыку Вивальди Serată muzicală Serviciul Mediatecă 

 Muzicianul şi poetul Antonio 
Vivaldi 

Convorbire în grup Serviciul Carte 
străină 

 The reviews – the source of 
information for us 

Revistă bibliografică 
a publicaţiilor 
periodice 

Serviciul Carte 
străină 

 Cărţile care ştiu totul Discuţii Serviciul Carte 
străină 

 Cărţile din raftul viselor Expoziţie Filiala nr. 1 

 Poveşti literare de Ioan 
Slavici şi Petre Ispirescu 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Cel mai bun cititor al Filialei 
nr . 1 

Concurs Filiala nr. 1 

 День Благовещенья святой Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Mă va asculta numai mersul 
stelelor 
(Nichita Stănescu – 75 ani de 
la naştere) 

Revistă bibliografică Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Serghei Rahmaninov – 135 
ani de la naştere 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Рахманинов – поэзия весны 
(Serghei Rahmaninov – 135 
ani de la naştere) 

Medalion muzical Serviciul Mediatecă 

 The lost world of Washington 
Irving 

Convorbire în grup Serviciul Carte 
străină 

 Встреча с Эминеску Şezătoare literară Serviciul Mediatecă 
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 Мудрые сказки Оскара 
Уайльда 

Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 Cel mai important lucru în 
viaţă – sănătatea 

Şedinţa Clubului 
„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Mens sana in corpore sano Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Sănătatea – comoară 
nepreţuită 

Prezentare de site-uri 
web 

Serviciul Mediatecă 

 „Pinocchio” Vizionare comentată 
a filmului 

Seviciul Mediatecă 

 Primul prozator de seamă al 
literaturii noastre  
(Costache Negruzzi - 200 ani 
de la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 
 

 Космос и связь с другими 
мирами 
(Ziua Mondială a 
Cosmonauticii) 

Expoziţie 
Călătorie literară 

Filiala nr. 1 

 Космос – вымысел или 
наука 

Discuţie Filiala nr. 1 

16-19 Salonul Internaţional de 
Carte pentru Copii, ediţia a 
XII-a 

 Toate serviciile 
Bibliotecii 

 Sănătatea naturii – 
sănătatea noastră 

Revistă bibliografică Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Paştele – sărbătoarea 
sărbătorilor 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Sensul valoric al chemării 
„Fii Om” 

Şedinţa Cenaclului 
,,Arta de a Deveni 
Om” 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Ce ştim despre sănătate? Şedinţa Clubului 
,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Ciclul „Oraşele lumii” Vizionare de filme Serviciul Carte 
străină 

MAI    

 New books Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 „Când bunicul era nepot” de 
Aureliu Busuioc 

Lansare de carte Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Am dreptul la informaţie Expoziţie Serviciul Carte 
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străină 

 Ziua Europei şi a 
reconcilierii naţiunilor 
europene 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Les jours de l’Europe – les 
jours de l’amitié 

Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători 

Serviciul Carte 
străină 

 Calea Victoriei Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Стихи К. Симонова о 
войне 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Война глазами детей Prezentare de site-uri 
web 

Serviciul Mediatecă 

 Nou suntem copiii Victoriei Expoziţie 
Serată muzicală 

Filiala nr. 1 

 Этих дней не смолкнет 
слава 

Întâlnire cu veteranii 
de război 

Filiala nr. 1 

 Война не обошла мою 
семью стороной 

Concurs de poezie Filiala nr. 1 

 Lângă mama, lângă tata 
(Ziua Internaţională a 
Familiei) 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Fiecare copil are dreptul la 
familie 

Convorbire în grup Serviciul Carte 
străină 

 De ce ascultăm de părinţi Convorbire Serviciul Mediatecă 

 В кругу семьи Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Familia este locul unde 
trebuie să ne simţim protejaţi 
(Ziua Internaţională a 
Familiei)  

Expoziţie 
Discuţie 

Filiala nr. 1 

 Nu aruncaţi gunoiul la 
întâmplare 
(Ziua Mondială a protecţiei 
mediului) 

Lecţie de ecologie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Să păstrăm planeta Pământ 
pentru generaţia viitoare 
(Ziua Mondială a protecţiei 
mediului) 

Şedinţa Clubului 
„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Muzeele povestesc 
(Ziua Internaţională a 
Muzeelor) 

Revistă bibliografică 
 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Ziua Internaţională a 
Muzeelor 

Revistă a site-urilor 
web 

Serviciul Mediatecă 

 Citeşte o carte împreună cu Oră de lectură Serviciul Carte 
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mine străină 

 Cum se editează o carte? Discuţie Filiala nr. 1 

 „Приключения Тома 
Сойера” 

Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 „Onisifor Ghibu – ilustru 
cărturar şi mare patriot” 
(Onisifor Ghibu – 125 ani de 
la naştere) 

Şedinţa Cenaclului 
,,Conştiinţa 
naţională” 
Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Scriem toţi pe o filă de carte Şedinţa Salonului 
literar-artistic ,,La 
Creangă” 

Filiala nr. 2 

 În vizită la bunul povestitor Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Deschizător de drumuri în 
cultura naţională 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

17 Faza republicană a 
Concursului literar 
 ,,La izvoarele înţelepciunii”, 
ed. a XVIII-a 

Concurs Serviciul Asistenţă 
de specialitate, 
coordonare şi 
cooperare  

 În lumea jocului Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Şi marii compozitori au fost 
copii  

Şedinţa Salonului 
Muzical 

Filiala nr. 2 

 Чебурашка, дядя Фёдор и 
другие 

Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Bine aţi venit în Ţara 
Lalelelor! 

Şedinţa Clubului 
,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Здравствуй, книга! 
(Încheierea programului 
«Ступенки в мир книг») 

Şezătoare literară Serviciul Mediatecă 

 Лето с книгой Revistă bibliografică Serviciul Mediatecă 

 Concurs pentru Titlul 
,,Cititor – model” 

Concurs 
 

Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul 

 Copilărie – o floare, o rază 
de soare 

Revistă bibliografică Serviciul Mediatecă 

 Planeta le zâmbeşte celor 
tineri 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Дерзайте, ребята! Concursul mâinilor 
dibace 

Filiala nr. 1 

 Prin cărţi şi lectură să 
cunoaştem lumea 
 

Expoziţie Filiala nr. 2 
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IUNIE    

1 Ziua Internaţională a 
Ocrotirii Copiilor 

Ciclu de activităţi  

 Surprizele Editurii „Prut 
Internaţional” de Ziua 
Copiilor 

Lansări de carte, 
sesiune de autografe 
cu scriitorii preferaţi, 
cadouri, dulciuri şi 
cireşe  

Filiala nr. 2 

 Drepturile mele, ce să fac cu 
ele? 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Soarele pe pagină Expoziţie complexă 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Pe pământul mare un copil e 
o floare 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Am dreptul la joacă Concursuri, jocuri Serviciul Carte 
străină 

 Ziua jocului preferat Concurs Serviciul Mediatecă 

 Cu Nică în copilărie Victorină Serviciul Mediatecă 

 Les lectures estivaux Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 La început a fost copilăria Expoziţie Filiala nr.1 

 Avem o viaţă fericită 
(Ziua Internaţională 
împotriva exploatării 
copilului prin muncă) 

Oră literar-muzicală Filiala nr. 1 

 „Vânătorul de oameni” de 
James Oliver Curwood 

Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 
străină 

 Lecturile vacanţei Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Poetul Doinelor şi 
Lăcrămioarelor 
(Vasile Alecsandri – 190 ani 
de la naştere) 

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa 
naţională” 
Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 
 

 „Concertul în luncă” de 
Vasile Alecsandri 

Expoziţie 
Lecturi comentate 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Весёлые сказки Джанни 
Родари 

Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Citeşte o carte împreună cu 
mine 

Oră de lectură Serviciul Carte 
străină 
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 Ş-acel rege-al poeziei, 
vecinic tânăr şi ferice 
 (Vasile Alecsandri – 190 ani 
de la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Nikolai Rimskij-Korsakov – 
o poveste fără sfârşit 
(100 ani de la trecerea în 
eternitate) 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Nicolaj Rimskij-Korsakov – 
100 ani de la trecerea în 
eternitate 

Audiţii muzicale Filiala nr. 1 

 „De-aş fi Harap Alb” Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 De cine şi cum trebuie să 
ascultăm 

Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 Stop le drogues Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Ocroteşte-ţi sănătatea 
ferindu-te de droguri 

Masă rotundă Filiala nr. 2 
Serviciul Carte 
străină 

 Самое дорогое Concurs de eseuri 
Întâlnire cu 
scriitoarea O. 
Rudeaghina 

Serviciul Mediatecă 

 Vara în lumea filmelor Vizionare comentată Serviciul Mediatecă 

 „Singur pe lume” de Hector 
Malot 

Lecturi publice în 
Campania „Lecturi de 
vacanţă”  

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 „Coliba unchiului Tom” de 
H. Beecher-Stowe 

Lecturi publice în 
Campania „Lecturi de 
vacanţă” 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

16-20 Săptămâna cărţii electronice Prezentări, vizionări Serviciul Mediatecă 

 Cartea electronică – o nouă 
formă de distribuire a 
informaţiei 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 „Dalba” de Tamara 
Pereteatcu 

Lansare de carte Filiala nr. 2 

 Старая-старая сказка Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Născuţi în zodia Gemenilor Şedinţa Salonului 
literar-artistic ,,La 
Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Istorici străini despre Ştefan 
cel Mare  

Revistă bibliografică Serviciul Carte 
străină 
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 „Caravana veselă” Spectacole prezentate 
de trupa de teatru a 
BJ „N.M. Spătarul” 
Vaslui în cadrul 
proiectului 
transfrontalier 
„caravana veselă – 
tratrul de joacă fără 
frontiere” 

Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul 

IULIE    

 Faptele de  vitejie ale lui 
Ştefan cel Mare 

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

 Fost-au acest Ştefan Vodă Expoziţie de carte 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Ştefan cel Mare în arta 
cinematografică 

Vizionări comentate a 
filmelor „Ştefan cel 
Mare”, „Ctitoriile lui 
Ştefan cel Mare”, 
„Неизвестный 
Штефан” 

Serviciul Mediatecă 

 Ştefane, Mărire Ţie Expoziţie Filiala nr. 1 

 Clopotul Nemuririi Serată literar-
muzicală 

Filiala nr. 1 

 Ştefan, Ştefan, Domn cel 
Mare 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Numele lui Ştefan cel Mare 
cu un trecut atât de glorios 
va dăinui peste secole 

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa 
naţională” 

Filiala nr. 2 

 Kafka şi critica timpului 
nostru 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

13 Faza finală a Concursului 
literar  ,,La izvoarele 
înţelepciunii”, ed. a XVIII-a 

Concurs Serviciul Asistenţă 
de specialitate, 
coordonare şi 
cooperare  

 Universul liricii lui Nicolae 
Dabija 
(60 ani de la naştere) 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Nicolae Dabija – peisagist al 
sufletului 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Sufletul meu e o carte pe 
care-o traduc în cuvinte 
(Nicolae Dabija – 60 de ani) 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ziua Constituţiei Republicii Expoziţie Toate serviciile 
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Moldova Activitate cu 
publicul 

 „Păcălici la şcoală” de 
Nicolae Labiş, 
„Gândăcelul” de Elena 
Farago  

Oră de lectură Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 „Fata ciobanului cea 
înţeleaptă” de Gr . Botezatu 

Oră de poveste Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Prietenii noştri - revistele Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Rânduri vii din carte nouă Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

AUGUST    

 Am primit o carte nouă  Expoziţie Filiala nr. 1 

 Biologic diversity Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Prietenii noştri - revistele Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Să ascultăm o poveste Expoziţie Serviciul Mediatecă 

25-31 Sărbătoarea Naţională Ziua 
Republicii 
Sărbătoarea Naţională 
„Limba noastră” 

Ciclu de activităţi  

 Unitate şi sfinţenie: Patria – 
Memoria - Limba 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Aşa am fi vorbit ... Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Proverbe şi zicători – comori 
ale limbii 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Plaiule – nepieritor , 
Stea care vorbeşte flori! 

Oră de poezie, 
audieri, vizionări 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Iubiţi Limba, respectaţi 
Istoria, apăraţi Patria 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Când vorbesc de tine,Ţară Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Moldova din imaginaţia mea Expoziţie de desene Serviciul Mediatecă 

 Limba – sufletul unei naţiuni Expoziţie Filiala nr. 1 
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 Patria noastră de ieri, de azi 
şi de mâine 

Matineu Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Limba – perla unei naţiuni Oră de poezie Serviciul Carte 
străină 

 Venim din Dacia străbună Vizionarea filmului 
„Dacii” 

Serviciul Mediatecă 

 Limba – cartea înţelepciunii 
noastre 

Expoziţie de CD-uri Serviciul Mediatecă 

 Lupta pentru independenţă – 
o luptă sfântă 

Întâlnire cu Victor 
Patraşcu, participant 
la conflictul armat 
din 1992 

Filiala nr. 1 

 Câte limbi ştii, atâtea 
identităţi ai 

Întâlnire cu oameni 
de cultură, 
reprezentanţi ai 
minorităţilor 
naţionale 

Filiala nr. 1 

 Prin grai mai suntem, prin 
grai vom fi 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Redobândirea demnităţii 
noastre 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Destine culturale într-o 
Moldovă Independentă 

Şedinţa Salonului 
literar-artistic ,,La 
Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Limba şi istoria sunt tezaurul 
nostru cel mai de preţ 

Şedinţa Cenaclului 
„Conştiinţa 
naţională” 

Filiala nr. 2 

 Vorbesc corect – gândesc 
corect 

Concurs-maraton Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul 

SEPTEMBRIE    

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise Toate serviciile 
Bibliotecii 

 Biblioteca – laborator 
didactic şi spiritual 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Biblioteca – călătorie prin 
suflete, gânduri şi frumuseţi 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Serviciul Mediatecă 

 Знания - сила Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cartea – izvor de vise şi 
lumină 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Folclorul în sufletul 
neamurilor 

Şedinţa Salonului 
literar-artistic „La 

Filiala nr. 2 
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Creangă” 

 Apărarea Patriei – onoare şi 
obligaţie pentru fiecare 
cetăţean 
(Ziua Armatei Naţionale) 

Şedinţa Clubului 
„Generaţia NEXT”  
Întâlnire cu 
locotenent-colonelul 
Unităţii Militare nr. 
14/66 M. Popa 

Filiala nr. 1 

 Cu dor de oameni 
(Ion Druţă – 80 ani de la 
naştere) 

Expoziţie  
Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 
Filiala nr. 1  

 La poarta vorbelor frumoase 
(Ion Druţă – 80 ani de la 
naştere) 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Odă închinată omului Lecturi publice din 
nuvelele lui Ion Druţă 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Slujitor al sufletului mioritic 
(Ion Druţă – 80 ani de la 
naştere) 

Expoziţie Serviciul Carte 
străină 

 Писатель с мировой душой 
(Lev Tolstoj – 180 ani de la 
naştere) 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Сердце русской 
литературы 
(Lev Tolstoj – 180 ani de la 
naştere) 

Expoziţie 
Lecturi publice 

Filiala nr. 1 

 Les revues nous enrichissent 
les connaissances 
The reviews – the source of 
information for us 

Revistă bibliografică 
a publicaţiilor 
periodice 

Serviciul Carte 
străină 

 Родоначальник русской 
литературы 
(Antioh Cantemir – 300 ani 
de la naştere) 

Întâlnire cu un istoric 
literar  

Filiala nr. 1 

 Copiii de la Centrul Naţional 
de prevenire a abuzului faţă 
de copii în dialog cu 
scriitorul Constantin 
Dragomir  

Întâlnire cu scriitorul Filiala nr. 2 

 21 septembrie – Ziua 
Internaţională a Păcii 

Revistă bibliografică Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Laureaţii Premiului Nobel 
pentru Pace 

Discuţie Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
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ani 
Serviciul Mediatecă 

 Ce este pacea? Oră de lectură Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Международный День 
Мира 

Convorbire Serviciul Mediatecă 

 Pacea – câmpul unde creşte 
şi se coace fericirea 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Pacea – calea spre civilizaţie Expoziţie Filiala nr. 2 

 Rămân acelaşi copil 
(Victoria Tomuz – 60 de ani) 

Medalion literar Filiala nr. 2 

 De ce există perechea? Şedinţa Clubului 
,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Comme elle est chère la Paix 
sur la Terre 

Şedinţa Clubului 
tinerilor traducători  

Serviciul Carte 
străină 

 Patima muzicii 
(Dimitrie Cantemir – 
muzicolog) 

Şedinţa Salonului 
Muzical 

Filiala nr. 2 

 Obligaţiile părinţilor faţă de 
copii 

Şedinţa Cenaclului 
,,Arta de a Deveni 
Om” 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Comunicare fără hotare 
(Ziua Limbilor Europene) 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Învăţăm limbi moderne Prezentare de CD-uri  Serviciul Mediatecă 

 Cunoaşte şi vei izbuti Lecţii de cultură a 
informării 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Ion Muscalu – un Sadoveanu 
al zilelor noastre 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Ion Muscalu – scriitor de 
romane istorice  

Medalion literar Filiala nr. 2 

 Despre muzică şi muzicanţi 
(Ziua Internaţională a 
Muzicii) 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Bonjour! Lecţie de iniţiere în 
limba franceză 

Serviciul Carte 
străină 

 Hello” Lecţie de iniţiere în 
limba engleză 

Serviciul Carte 
străină 

 OCTOMBRIE    

 Новая сказка Шехерезады Serată muzicală Serviciul Mediatecă 
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(Ziua Internaţională a 
Muzicii) 

 Гоголевские чтения Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 Oraşul meu, al tău, al 
tuturor 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Animale drăgălaşe, isteţe şi 
poznaşe 
(Ziua Internaţională a 
Animalelor) 

Expoziţie 
Concurs de desene 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

20-26 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi  

 Cartea pentru copii – 
mesager al ţării în lume 

Expoziţie complexă Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Prietenii noştri - revistele Revistă bibliografică Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Les revues nous enrichissent 
les connaissances 
The reviews – the source of 
information for us 

Revistă bibliografică 
a publicaţiilor 
periodice 

Serviciul Carte 
străină 

 Biblioteca – laborator al 
cunoaşterii 

Expoziţie Serviciul Medaitecă 

 Ţara mea de patimi, 
Ţara mea de dor 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Formarea Statului Feudal 
Moldovenesc: mărturii în 
documente şi opere literare 

Masă rotundă Filiala nr. 2 

 Ciclul „Oraşele lumii” Călătorii virtuale 
Reviste bibliografice 

Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 
Serviciul Mediatecă 

 Честное слово Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 În lumea poveştilor lui Ion 
Creangă 

Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Îndrumătorii de carte 
(Ziua Bibliotecarului, 
Ziua Pedagogului) 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Maeştrii cunoaşterii Prezentare de CD-uri Serviciul Mediatecă 

 Tu eşti călăuza mea spre 
carte 
(Ziua Bibliotecarului) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Biblioteca – comoara Concurs de eseuri Filiala nr. 1 
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cunoştinţelor Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Cartea mea preferată 
Моя любимая книжка 

Concurs de desene Filiala nr. 1 
Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Te aşteaptă cărţile ... Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 „Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном 
Никифоровичем” 

Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Muzică în piatră 
(Alexei Şciusev – 135 ani de 
la naştere) 

Călătorie virtuală Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Ornamentele muzicii lui 
Ciprian Porumbescu 

Oră muzicală Serviciul Mediatecă 

 Suflet şi geniu bucovinean 
(Ciprian Porumbescu – 155 
ani de la naştere) 

Audiţii muzicale Filiala nr. 1 

 Краски осени Convorbire Serviciul Mediatecă 

 „Marele Răţoi Max” de 
Aureliu Busuioc 

Discuţie asupra cărţii Serviciul Activitate 
cu  preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Scriitorul faţă în faţă cu 
cititorul 
(Aureliu Busuioc – 80 ani de 
la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 „Singur în faţa dragostei” de 
Aureliu Busuioc 

Lecturi comentate Filiala nr. 1 

 O poveste este Zâna bună Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Славная осень Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Deschizător al Secolului 
Luminilor 
(Dimitrie Cantemir – 335 ani 
de la naştere) 

Şedinţa Cenaclului 
,,Conştiinţa 
naţională”  

Filiala nr. 2 

 O viaţă trăită la răscruce de 
veacuri 
(Dimitrie Cantemir – 335 ani 
de la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Ne mândrim cu tine, Ţară Şezătoare literară Serviciul Mediatecă 

 „Călătoriile lui Nils 
Holgersson” de Selma 

Oră de lectură Serviciul Carte 
străină 
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Lagerlöf 

 Bucuriile muzicii autumnale Şedinţa Salonului 
Muzical 

Filiala nr. 2 

 Astrul desfrunzirii Şedinţa Salonului 
literar-artistic ,,La 
Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Chişinău: trecut, prezent şi 
viitor 

Şedinţa Clubului 
,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Cel mai bun navigator în 
Internet 
(Ziua Internaţională a 
Internet-ului) 

Concurs Serviciul Mediatecă 

 Les nombres Lecţie de iniţiere în 
limba franceză 

Serviciul Carte 
străină 

 Numbers Lecţie de iniţiere în 
limba engleză 

Serviciul Carte 
străină 

NOIEMBRIE    

 «Бежий луг» de Ivan 
Turghenev  
(190 ani de la naştere) 

Lecturi comentate Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 В поисках живой души Expoziţie complexă Serviciul Mediatecă 

 Les revues nous enrichissent 
les connaissances 
The reviews – the source of 
information for us 

Revistă bibliografică 
a publicaţiilor 
periodice 

Serviciul Carte 
străină 

 Preferinţele muzicale ale 
tinerilor 
(Ziua Internaţională a 
Tineretului) 

Şedinţa Clubului 
„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Am primit o carte nouă 
(Donaţia Ambasadei SUA) 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 
străină 

 Alege viaţa fără risc 
(Ziua Internaţională a 
Tineretului) 

Prezentare de site-uri 
web 

Serviciul Mediatecă 

 Aleksandr Borodin – 175 ani Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Слово стало музыкой Oră muzicală Serviciul Mediatecă 

24-30 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi  

 În căutarea comorilor 
sufleteşti 

Excursii Toate serviciile 
Activitate cu 
publicul 
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 Biblioteca pentru copii tinde 
spre excelenţă 

Expoziţie de 
documente 
promoţionale 

Filiala nr. 2 

 Cărţi cu autograf la 
Biblioteca Naţională pentru 
Copii „Ion Creangă” 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Без книги жить нельзя на 
свете  

Matineu Serviciul Mediatecă 

 Să ascultăm o carte 
preferată 

Expoziţie de cărţi 
audio 

Serviciul Mediatecă 

 Să ne jucăm pe calculator Prezentare de CD-uri Serviciul Mediatecă 

 Maeştrii cunoaşterii Prezentare de CD-uri Serviciul Mediatecă 

 Prietenii noştri - revistele Revistă bibliografică Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Literatura şi lectura în 
Internet 

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

 Les problèmes de la jeunesse Brain-ring Serviciul Carte 
străină 

 Sunt şi eu un mic actor Oră literară Serviciul Mediatecă 

 Cărţile – aliaţii tăi puternici Revistă bibliografică Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 „Capra cu trei iezi” Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 „Fata babaei şi fata 
moşneagului” 

Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Concursul cărţilor 
manuscrise 

Lansarea concursului 
republican 

Servciul Asistenţă 
de specialitate, 
coordonare şi 
cooperare 

 Aurelian Dănilă angajat în 
dialog cu tinerii 
(Aurelian Dănilă, critic de 
artă, diplomat, jurnalist) 

Şedinţa Cenaclului 
„Dialogul 
generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Aurelian Dănilă – 
Ambasador al Culturii 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Scriitorul asediat de cuvinte 
– Andrei Burac 

Şedinţa  Clubului 
tinerilor traducători 

Serviciul Carte 
străină 

 Великий и могучий русский 
язык 

Expoziţie complexă Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
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ani 

 În lumea animalelor Oră de ecologie Serviciul Mediatecă 

 Веселые книги Виктора 
Драгунского 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Cărţile cu minuni ale lui 
Constantin Dragomir 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Zâmbete, minuni şi păpădii 
pentru cei mai buni copii 
(Constantin Dragomir – 60 
ani de la naştere) 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 
Filiala nr. 2 

 Poetul cu suflet de copil 
(Constantin Dragomir – 60 
ani de la naştere) 

Întâlnire cu scriitorul Filiala nr. 1 

 “Maria, Mirabela” Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Nils Holgersson ne cheamă 
la drum 

Călătorie literară Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Geografia cu minuni a 
Selmei Lagerlöf 
(150 ani de la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Călătorii minunate prin 
pagini de carte 
(Selma Lagerlöf – 150 ani de 
la naştere) 

Expoziţie  
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 “Colţ Alb” Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 “Amintiri din copilărie” Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Незнайка который знает 
всё 

Expoziţie Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 В солнечном городе 
Незнайки и его друзей 
(Nikolaj Nosov – 100 ani de 
la naştere) 

Expoziţie 
Victorină literară 

Filiala nr. 1 

 Наш друг - Чиполлино Victorină Serviciul Mediatecă 

 „Трое из Простоквашино” Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 У нас, цирковых Convorbire Serviciul Mediatecă 
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 Obligaţiile copiilor faţă de 
părinţi 

Şedinţa Cenaclului 
,,Arta de a Deveni 
Om” 

Serviciul  Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Угадай книгу Concurs Filiala nr. 1 
Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Cei trei purceluşi Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 В поисках живой души 
(N. V. Gogol) 

Expoziţie complexă Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Книжкин дом Oră de cultură a 
informării 

Serviciul Mediatecă 

 Cum se fac bomboanele? Şedinţa Clubului 
„Deceluş” 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Ei au ştiut zborul înalt, dorul 
şi plânsul 
(Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici) 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Ea ne-a cântat dorul şi ţara Şedinţa Salonului 
Muzical 

Filiala nr. 2 

 „Ştefan cel Mare” Vizionare comentată 
a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Ce e bine şi ce e rău Convorbire în grup Serviciul Mediatecă 

 Les couleurs et les formes Lecţie de iniţiere în 
limba franceză 

Serviciul Carte 
străină 

 My family. Verbs „to be”, 
„to do”, „to have” 

Lecţie de iniţiere în 
limba engleză 

Serviciul Carte 
străină 

DECEMBRIE    

 Les revues nous enrichissent 
les connaissances 
The reviews – the source of 
information for us 

Revistă bibliografică 
a publicaţiilor 
periodice 

Serviciul Carte 
străină 

 К. ДиКамилло 
„Удивительное 
путешестие кролика 
Эдварда” 

Lecturi comentate Serviciul Mediatecă 

 Sub o geană de pădure 
(Marcela Mardare – 60 ani 
de la naştere) 

Expoziţie 
Oră de poezie 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Смешные герои Николая 
Носова 

Convorbire Serviciul Mediatecă 
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 Что мы знаем о Незнайке 
и его друзьях 

Victorină Serviciul Mediatecă 

 Stop, SIDA! 
(Ziua Internaţională de 
Combatere şi Profilaxie a 
Maladiei SIDA) 

Şedinţa Clubului 
„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 SIDA – între teamă şi 
speranţă 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 „Aventurile lui Nătăfleaţă”, 
„Marele răţoi Max” de 
Aureliu Busuioc 

Oră de lectură Serviciul Carte 
străină 

 „Dragoste de porumbei” de 
Margareta Cemîrtan-Spînu 

Lansare de carte Filiala nr. 2 

 Drepturile copiilor între lege 
şi realitate 

Masă rotundă Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 
Serviciul Mediatecă 

 Între noi, copiii, despre 
drepturi şi obligaţiuni 

Oră literar-muzicală Serviciul Mediatecă 

 Să ne cunoaştem drepturile Convorbire în grup Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Drepturile copiilor văzute cu 
ochi de copil 

Concurs de desene Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Între lege şi realitate Masă rotundă Serviciul Carte 
străină 

 Ne cunoaştem oare 
drepturile 

Discuţie Serviciul Carte 
străină 

 Drepturile nu se cer , nu se 
primesc, se trăiesc 

Expoziţie 
Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

 Drepturile şi libertăţile 
noastre sunt scutul care ne 
apără 

Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 „Dănilă Prepeleac” de Ion 
Creangă 

Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Cei trei purceluşi Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Povestea unui om leneş Oră de poveste Serviciul Mediatecă 

 Pe străduţa cu poveşti 
(Gheorghe Cutasevici – 70 
ani de la naştere) 

Expoziţie 
Oră de lectură 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Des jours et des mois Lecţie de iniţiere în 
limba franceză 

Serviciul Carte 
străină 
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 Zidirea de sine şi creaţia Dezbatere Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 
Serviciul Carte 
străină 

 Să trăiţi, să-nfloriţi Expoziţie Filiala nr. 1 

 Primiţi colindătorii Matineu Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 „Fetiţa cu chibrituri” Vizionare comentată Serviciul Mediatecă 

 Obiceiurile populare – inima 
neamului nostru 

Discuţie Filiala nr. 1 

 „Treasure island” (Insula 
comorilor) de Robert Lewis 
Stevenson 

Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 O carte este ca o poveste Expoziţie 
Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Cărţile – aliaţii tăi puternici Revistă bibliografică Serviciul Activitate 
cu copii de 11-16 
ani 

 Igor Vieru – un poet al 
culorilor 

Şedinţa Cenaclului 
,,Conştiinţa 
naţională” 
Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Crăciunul – Naşterea 
Domnului 

Şedinţa Clubului 
,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 
cu preşcolari şi 
copii de 7-10 ani 

 Scrisoare lui Moş Crăciun Şedinţa Salonului 
literar-artistic ,,La 
Creangă” 

Filiala nr. 2 

 În seara de Moş Ajun Matineu Serviciul Mediatecă 

 O, ce veste minunată Expoziţie 
Matineu 

Serviciul Mediatecă 

 Dirijor în linii şi culori 
(Alexei Colâbneac, pictor, 
grafician) 

Şedinţa Cenaclului 
„Dialogul 
generaţiilor” 
Expoziţie 

Filiala nr. 2 

 Colinde, colinde, e vremea 
colindelor 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Vă amintiţi colinde dragi şi 
sfinte 

Şedinţa Salonului 
Muzical 

Filiala nr. 2 
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ACTIVITATEA SALONULUI LITERAR-ARTISTIC “LA CREANGĂ” 
 
 
N/r Temă Conţinut Termen 
1. Eminescu este poetul meu 

preferat 
Invitaţi: Lidia Hlib, Elena Bivol, 
Maria Mocanu, Veronica Pîrlea 

Ianuarie 

2. Puterea dragostei exprimată prin 
cuvânt 

Invitaţi: Paulina Zavtoni, Maria 
Mocanu, Raisa Plăieşu, Victor 
Dumbrăveanu, Ada Zaporojan, 
Violeta Diordiev, Marcela Mardare, 
Tatiana Jereghi, Victoria Tomuz, 
Nicolae Roşca 

Februarie 

3. Scriem toţi pe o filă de carte Invitaţi: Victor Dumbrăveanu, Raisa 
Plăieşu, Eugenia Bulat, Lidia Hlib 

Mai 

4. Născuţi în zodia Gemenilor Şedinţă în deplasare la Şcoala 
primară nr. 82 

Iunie 

5. Destine culturale într-o Moldovă 
Independentă 

Invitaţi: Tatina Jereghi, Elena Bivol, 
Dan Nicu 

 
August 

6. Folclorul în sufletul neamurilor Lansarea volumului „Subiecte, 
motive, imagini comune în folclorul 
epic al românilor şi bulgarilor” de 
Lilia Hanganu 
Invitaţi: Nicolae Băieşu, Ana Bantoş, 
Tamara Osmochescu, Marcela 
Mardare, Grigore Botezatu, Victor 
Cirimpei 

Septembrie 

7. Ion Muscalu – scriitor de romane 
istorice 

Medalion literar consacrat 
scriitorului ieşean Ion Muscalu, 
autor de romane istorice 

Septembrie 

8.  Astrul autumnal Invitaţi: Elena Răileanu, Marcela 
Mardare 

Octombrie 

9. Scrisoare lui Moş Crăciun Concurs de mesaje (scrise, desenate, 
cântate etc.) adresate lui Moş 
Crăciun 
Invitaţi: Elena Bivol, Marcela 
Mardare, Raisa Plăieşu 

Decembrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

 
 

ACTIVITATEA CENACLULUI “CONŞTIINŢA NAŢIONALĂ” 
 

N/r Temă Conţinut Termen 
1. Mihai Eminescu – cântăreţ 

sublim al pământului şi sufletului 
nostru 
 

Participanţi: elevi de la Şcoala de 
Arte din Cojuşna, Şcoala de Arte „V. 
Poleacov”, liceele „Mihai 
Eminescu”, „Gh. Asachi”, „Elena 
Alistar”, ansamblul folcloric „La 
izvorul rece” din Cojuşna 

Ianuarie 

2.  Bogdan Petriceicu Haşdeu – 
literat, savant, spirit vizionar 
  

Participanţi: elevi de la liceele „Iulia 
Haşdeu”, „George Meniuc”, „Gh. 
Asachi” 
Invitat: cercetătorul V asile 
Malaneţchi 

Februarie 

3. Gheorghe Asachi – deschizător 
de drumuri în cultura naţională 

Participanţi: elevi şi profesori de la 
Liceul „Gh. Asachi” 

Martie 

4. „Onisifor Ghibu – ilustru 
cărturar şi mare patriot” 
(125 ani de la naştere) 

Participanţi: elevi de la Liceul 
„Ştefan cel Mare” 

Mai 

5. Poetul Doinelor şi 
Lăcrămioarelor 
(Vasile Alecsandri – 190 ani de la 
naştere) 

Şedinţă în deplasare la Şcoala 
primară nr. 83 

Iunie 

6. Numele lui Ştefan cel Mare cu un 
trecut atât de glorios va dăinui 
peste secole 

Şedinţă în deplasare la Tabăra 
„Alunelul” din Dănceni 

Iulie 

7. Limba şi istoria sunt tezaurul 
nostru cel mai de preţ 
 

Participanţi: elevi de la liceele „Gh. 
Asachi”, „Mircea Eliade”, „Mihai 
Viteazul”, „Mihail Berezovschi” 
Invitaţi: scriitorul Vlad Zbârciog, 
pictorul Gheorghe Vrabie 

August 

8. Deschizător al Secolului 
Luminilor 

Participanţi: elevi de la liceele 
„Dante Alighieri”, „Gh. Asachi” 
Invitat: istoricul Gheorghe Bobână 

Octombrie 

9. Igor Vieru – un poet al culorilor Participanţi: elevi de la licele „Igor 
Vieru”, „Nicolae Iorga” 
Invitaţi: artiştii plastici Gheorghe 
Vrabie, Roland Vieru  

Decembrie 
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ACTIVITATEA CENACLULUI „DIALOGUL GENERAŢIILOR” 
 
 
N/r Temă Conţinut Termen 
1. Am crezut mereu în dragoste Protagonist: Constantin 

Rusnac, compozitor, 
muzicolog 

Februarie  

2. Aurelian Dănilă angajat în dialog cu 
tinerii 

Protagonist: Aurelian 
Dănilă, critic de artă, 
diplomat, ziarist 

Noiembrie 

3. Dirijor de linii şi culori Protagonist: Alexei 
Colâbneac, pictor, grafician 

Decembrie 

 
 

 
 
 

ACTIVITATEA CENACLULUI “ARTA DE A DEVENI OM” 
 

 
N/r Temă Termen 
1. Promovarea spiritualităţii autentice în societate Ianuarie 

 
2. Domensiunile omului Februarie 

 
3. Sensul valoric al chemării „Fii Om” Aprilie 

 
4. Obligaţiile părinţilor faţă de copii 

 
Septembrie 

5. Obligaţiile copiilor faţă de părinţi 
 

Noiembrie 
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ACTIVITATEA CLUBULUI „DECELUŞ” 

 
 

N/r Temă Termen 
1. Tradiţii şi obiceiuri de iarnă 

 
Ianuarie 

 
2. Ce este dragostea? 

 
Februarie 

 
3. Ce înseamnă să visezi? 

 
Martie 

 
4. Ce ştim despre sănătate? 

 
Aprilie 

 
5. Bine aţi venit în Ţara Lalelelor! Mai 

 
6. De ce există perechea? 

 
Septembrie 

7. Chişinău: trecut, prezent şi viitor 
 

Octombrie 
 

8. Cum se fac bomboanele? 
 

Noiembrie 
 

9. Crăciunul – Naşterea Domnului 
 

Decembrie 

 
 
 

ACTIVITATEA SALONULUI MUZICAL 
 

 
N/r Temă Conţinut Termen 
1. Mărţişorul copiilor Gala tinerilor talente în diverse 

genuri muzicale 
Martie 

2. Şi marii compozitori au fost copii  
 

Discuţie despre copilăria marilor 
compozitori George Enescu, Mozart, 
Bethoven şi alţii 

Mai 

3. Patima muzicii Şedinţă consacrată rolului lui 
Dimitrie Cantemir în istoria culturii 
muzicale 

Septembrie 

4. Bucuriile muzicii autumnale  Discuţie despre rapsodii, romanţe, 
cântece pentru copii cu Daria Radu, 
compozitoare şi interpretă 

Octombrie 

5. Ea ne-a cântat dorul şi ţara Medalion aniversar consacrat 
interpretei Doina Aldea-Teodorovici 
la 50 de ani de la naştere 

Noiembrie 

6. Vă amintiţi colinde dragi şi sfinte Recital de colinde Decembrie 
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ACTIVITATEA CLUBULUI TINERILOR TRADUCĂTORI 
 

 
N/r Temă Termen 
1. Iniţiere în tehnica traducerii 

      
Ianuarie 

2. Comunicare prin traducere 
Invitat: Irina Condrea, dr. în filologie, 
conferenţiar USM 

Februarie 

3.  L’esprit de la francophonie dans mon coeur 
Invitat: Ion Guţu, profesor universitar 

Martie 

4.  Les jours de l’Europe – les jours de l’amitié Mai 
 

5.  Comme elle est chère la Paix sur la Terre Septembrie 

6. Scriitorul asediat de cuvinte – Andrei Burac 
 

Noiembrie 

7. Între lege şi realitate Decembrie 

 
 

 
ACTIVITATEA CLUBULUI „GENERAŢIA NEXT” 

 
N/r Temă Termen 

1. Frumuseţe şi plenitudine 
 

Februarie 

2. Dragostea – comoara sufletului  
 

Februarie 
 

3. Apa – sângele Pământului  
 

Martie 
 

4. Cel mai important lucru în viaţă – sănătatea 
 

Aprilie 

5. Să păstrăm planeta Pământ pentru generaţia 
viitoare 

Mai 

6.  Apărarea Patriei – onoare şi obligaţie pentru 
fiecare cetăţean 

Septembrie 

7. Preferinţele muzicale ale tinerilor 
 

Noiembrie 

8. Stop, SIDA! 
 

Decembrie 
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Tabel 22. Activitatea editorială a Bibliotecii în 2008 
 

 
Nr. Denumirea 

lucrării 
Tipul public. Termen 

(trim.) 
Volum Lb. 

publ. 
Baza 

poligr. 
Serviciile 

responsabile 
1. Cartea. Biblioteca. 

Cititorul 
Fascicula nr . 17 

Buletin metod. 
şi bibliografic 

I 1 fasc. Rom.-
rus. 

tipografie Asistenţă de 
specialitate, 
coordonare şi 
cooperare 

2. La Creangă 
 Nr. 22 

Almanah literar I-IV 1 fasc. Rom. tipografie Redacţie şi 
secretariat-arhivă 

3. Aniversări 
culturale 2009 

Calendar III 1 carte Rom.- 
rus. 

tipografie Asistenţă de 
specialitate, 
coordonare şi 
cooperare; 
Informare 
bibliografică şi 
documentară   

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

indice 
cumulativ 

în proces 
de editare 

1 carte rom., 
rus. 
engl.,  
fr. ş.a. 

tipografie Informare 
bibliogr. şi 
documentare 

5. Bibliografia 
literaturii pentru 
copii în anul 2007 

Buletin 
informativ 

I-IV 1 fasc. Rom.-
rus. 

xerox Informare 
bibliografică şi 
documentară 

6. În ajutor programei 
de studiu (biblio-
grafie selectivă  
pentru lectura 
extraşcolară a elev. 
din cl. IV-XII) 
Fasc. 47 ( sem. II, 
2007, Fasc. 48 ( 
sem. I, 2008) 

Buletin 
informativ 

I-IV 2 fasc. Rom.-
rus. 

xerox Informare 
bibliografică şi 
documentară 

7. Carte Pentru Copii 
(Ediţia a XII-a a 
Salonului de Carte 
pentru Copii) 

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

8. Alexei Mateevici  – 
120 ani 

Pliantă I  Rom. xerox Informare 
bibliografică şi 
documentară 

9. Costache Negruzzi 
– 200 ani 

Pliantă  II  Rom. xerox // - // 

10. Aureliu Busuioc - 
80 ani  

Pliantă  IV  Rom. xerox // - // 
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Maestrul Grigore Vieru, laureat al Premiului  

„Ion Creangă”, oferit de Parlamentul Republicii 
Moldova la Salonul Internaţional  

de Carte  pentru Copii  

 
Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii 
Moldova vizitând expoziţia Salonului Internaţional de 

Carte pentru Copii 

 
Primarul municipiului Chişinău discutând  

cu vizitatorii Salonului  
 

 
Lansarea cărţii  

„Taina care mă apără”  de Grigore Vieru 

 
Lansarea cărţii  

„Soare, soare, domn frumos” de Grigore Vieru 
 

 
Picii de la Liceul „Gh. Asachi” la lansarea cărţii 
„Soare, soare, domn frumos”  de Grigore Vieru 

 
Scriitorul Aureliu Busuioc oferă autografe  
pe noua sa carte „Când bunicul era nepot” 

 

 
Prezentarea editurilor din Iaşi, participante la Salon  
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Lansarea cărţilor unui grup de  
autoare din Galaţi, România 

 

 
Micii actori la prezentarea expoziţiei  

Ambasadei SUA  în Republica Moldova 

 
Lansarea cărţilor „Hai cu mine, clopoţel” de Daria 

Radu şi „Ţara mea privită din stele” de Claudia Partole  

 
Prezentarea Editurii „Silvius Libris” 

 

 
Forumul Copiilor – laureaţi ai Concursului 

 „Ofrandă pentru biblioteca mea” 
 

 
Simpozionul „Dialogul bibliotecar-copil în 
contextul lecturii, informării, cunoaşterii” 

 

 
Concursul „La izvoarele înţelepciunii”,  

 faza republicană 

 
Concursul „La izvoarele înţelepciunii”,  

 faza republicană 
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Lansarea oficială a fazei finale a Concursului 

„La izvoarele înţelepciunii” în incinta Cetăţii Soroca 

 
Faza finală a Concursului „La izvoarele înţelepciunii” 

 în Biblioteca Liceului „C. Stere” Soroca 

 
Scriitorul Vasile Romanciuc 

 la Salonul de Carte pentru Copii de la Cahul  

 
Scriitorul Titus Ştirbu la Salonul de Carte  

pentru Copii de la Drochia 

 
Deschiderea Salonuuil de Carte  

pentru Copii la Bălţi 

 
Întâlnirea academicianului Mihai Cimpoi  

cu cititorii la baştina sa – satul Larga, Briceni 

 
Scriitorul Iulian Filip  

la baştina sa – satul Sofia, Drochia 

 
Întâlnire cu scriitoarea Marcela Mardare 

la Basarabeasca 
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Discuţie asupra cărţii „Când bunicul era nepot” de 

Aureliu Busuioc la Liceul „Spiru Haret” din Chişinău 

 
Întâlnire cu scriitorul Gheorghe Marin 

 la bastina sa – satul Câşliţa-Prut, Cahul 

 
Deschiderea librăriei la Coşcodeni, Sângerei,  

de către S.A. „Cartea-Chişinău” 

 
La întâlnirea cu cititorii din Coşniţa, Dubăsari 

 
Scriitoarea Claudia Partole 

 printre cititorii de la Donduşeni 

 
Printre cititorii din satul Izvoare, Făleşti 

 
Delegaţia Republicii Moldova la  

Congresul al 31-lea al IBBY, Copenhaga 

 
Laureatele Diplomei de Onoare IBBY 2008 – scriitoarea 
Claudia Partole şi pictoriţa Violeta Zabulica-Diordiev 
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Expoziţia pictorilor-ilustratori din Republica Moldova – 

participanţi la Bienala de la Bratislava BIB2007 
 

 
Expoziţia pictorilor-ilustratori din Republica Moldova – 

participanţi la Bienala de la Bratislava BIB2007 
 

 
Delegaţia Republicii Moldova la  

Biblioteca Tensta, Suedia 
 

Delegaţia Republicii Moldova lângă monumentul 
scriitoarei Astrid Lindgren din faţa Centrului Junibacken 

 

 
Ziua Cărţii pentru Copii la Salonul Interna ţional  

de Carte Românească de la Iaşi 
 

 
Colocviul „Teatrul şi lumea de mâine” la Vaslui 

 
Spectacolul „Caravana veselă” 
 în Teatrul de Păpuşi „Licurici” 

 
Spectacolul „Caravana veselă” 

la Tabăra „Poieniţa veselă” 
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Concursul pentru titlul „Cititor-model” 

 
Participanţii şi membrii juriului 

 Concursului pentru titlul „Cititor-model” 
 

 
Sărbătorirea Anului Nou Chinezesc 

 
Donaţia de carte a Ambasadei SUA 

 

 
Ring-ul intelectual „Libertatea şi mass-media” 

 
Ring-ul intelectual „Literatura şi lectura în Internet” 

 

 
Masa rotundă 

 „Ocroteşteţi sănătatea ferindu-te de droguri” 
 

Participanţii la masa rotundă 
 „Drepturile copilului între lege şi realitate” 
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Masa rotundă „Formarea Statului Feudal Moldovenesc: 

mărturii în documente şi opere literare” 
 

 
Dezbaterile „Zidirea de sine şi creaţia” 

 
Concursul de inteligenţă 

 şi creativitate „Miss Smărăndiţa” 
 

 
Expoziţia „În lumea basmelor şi a culorilor: Opera 

creangiană în viziunea ilustratorilor de carte”  

 
Şezătoarea literară „Popas la Bojdeuca lui Creangă” 

 

 
Expoziţia de artă „Timpul trece prin anotimpuri”  

a elevilor de la Şcoala Waldorf 
 
 

 
Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor 

 

 
Şedinţa Salonului literar-artistic „La Creangă” 

consacrată lui Mihai Eminescu  
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Expoziţia de pictură a elevului Iulian Ghenciu la 

Salonul literar-artistic „La Creangă” 

 
Şedinţa Salonului literar-artistic „La Creangă”  

dedicată sărbătorii Dragobete  

 
Şedinţa Cenaclului „Conştiinţa naţională”  

dedicată lui Mihai Eminescu  

 
Şedinţa Cenaclului „Conştiinţa naţională”  

dedicată lui Bogdan Petriceicu Hasdeu  

 
Şedinţa Cenaclului „Conştiinţa naţională”  

dedicată lui Ştefan cel Mare la Tabăra „Alunelul” 

 
Cenaclul „Dialogul generaţiilor” cu  

criticul de artă, muzicianul, diplomatul Aurelian Dănilă 

 
Cenaclul „Dialogul generaţiilor” 

 cu compozitorul Constantin Rusnac 
 

Cenaclul „Dialogul generaţiilor” 
 cu pictorul, graficianul Alexei Col âbneac 
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Scriitorul Andrei Burac oferind autografe 
 membrilor Clubului tinerilor traducători 

 
Şedinţa Salonului Muzical consacrată memoriei 

interpretei Doina Aldea-Teodorovici 

 
Medalion literar la aniversarea a 60-a  

a  scriitorului Iulian Filip 

 
Medalion literar la aniversarea a 60-a  

a  scriitorului Nicolae Rusu 

 
Medalion literar cu scriitorul ie şean Ion Muscalu 

 

 
Lansarea cărţii „Dalba” de Tamara Pereteatcu 

 
Medalion aniversar cu realizatoarea  

de emisiuni radio pentru copii Victoria Tomuz 
 

Absolventele ciclului de ini ţiere în limba franceză 



 85 

 
Premianţii Concurslui de eseuri dedicat Zilei Victoriei 

 

 
Premianţii concursului de desen pe computer 

„Toamna de aur în stil Paint” 

 
O oră de lectură a povestirilor lui Emil Gârleanu 

 

 
Discuţie cu cititorii în serviciul Carte străină 

 


