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INTRODUCERE 

 

Obiectivele principale ale activităţii Bibliotecii Naţionale pentru Copii 

„Ion Creangă” în anul 2009 s-au orientat spre satisfacerea necesităţilor şi 

intereselor beneficiarilor, extinderea şi modernizarea serviciilor prestate, 

sporirea eficacităţii activităţilor desfăşurate în concordanţă cu politicele, 

strategiile şi programele din domeniu la nivel naţional şi internaţional. 

 Biblioteca şi-a asumat pentru anul 2009 următoarele obiective principale: 

 Desfăşurarea Campaniei Pro-Bibliotecă în cadrul Anului 

promovării imaginii bibliotecii publice în comunităţile din 

Republica Moldova; 

 Intensificarea acţiunilor de marketing ale Bibliotecii în vederea 

cunoaşterii şi prognozării necesităţilor beneficiarilor, promovării 

serviciilor, programelor şi acţiunilor oferite, creării unei imagini 

pozitive a Bibliotecii; 

 Lărgirea accesului beneficiarilor la resursele şi serviciile 

Bibliotecii prin integrarea în Sistemul Informaţional al 

Bibliotecilor din Moldova - SIBIMOL şi prin intermediul site-ului 

web al instituţiei (www.bncreanga.md); 

 Promovarea culturii informaţionale printre 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; 

 Stabilirea unor noi relaţii de colaborare cu instituţii din ţară şi de 

peste hotare în scopul desfăşurării unor programe de promovare a 

lecturii, de socializare şi integrare în societate a copiilor şi 

adolescenţilor; 

 Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiei. 

 

În scopul realizării acestor obiective Biblioteca a desfăşurat o serie de 

activităţi de amploare atât la nivel local, cât şi la cel republican: 

 Participarea la realizarea Proiectului Naţional Spre cultură şi civilizaţie prin 

lectură; 

 Participarea la realizarea acţiunilor din cadrul campaniei 2009 – Anul 

promovării imaginii bibliotecilor publice în comunitate; 

 Ciclu de acţiuni dedicate aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii 

Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”; 

 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIII-a (1-4 

aprilie); 

 Forumul Copiilor – întrunirea laureaţilor Concursului „Cărţi manuscrise”, 

în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret; 

 Concursul literar republican La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XIX-a, 

consacrat scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu (ianuarie – iulie); 

 Concursul Cărţi manuscrise (ianuarie – aprilie); 
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 Concursul Cititor-model, ediţia a IV-a, în colaborare cu Fondul Copiilor din 

Moldova (mai); 

 Concursul de promovare a lecturii Enter pe carte, în colaborare cu revista 

„a”Mic”; 

 Lansarea Concursului republican Statele Unite ale Americii – o lume nouă, în 

colaborare cu Ambasada SUA şi alte instituţii;   

 Ciclurile de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor Bibliotecii: 

Zilele Creangă în Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” (1-6 

martie), Zilele Francofoniei (20-31martie), 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 (24-31 august), Săptămâna 

Cunoştinţelor (19-25 octombrie), Zilele Bibliotecii Naţionale pentru Copii 

„Ion Creangă” (15-17 decembrie); Campania Lecturi de vacanţă (iunie-

august); 

 Ciclul de dialoguri Tineri, talentaţi, creativi; 

 Activităţi consacrate unor aniversări literare şi culturale importante: Leo 

Butnaru – 60 ani de la naştere, Lidia Hlib – 65 ani de la naştere, Vitalij 

Bianki – 115 ani de la naştere, Otilia Cazimir – 115 ani de la naştere, Erich 

Kästner – 110 ani de la naştere, Alecu Russo – 190 ani de la naştere, Tudor 

Chiriac – 60 ani de la naştere, Nikolaj Gogol – 200 ani de la naştere, William 

Shakespeare – 445 ani de la naştere, Alexandr Puşkin – 210 ani de la naştere, 

Gheorghe Malarciuc – 75 ani de la naştere, Ion Hadârcă – 60 ani de la 

naştere, Aurelian Silvestru – 60 ani de la naştere, Kir Bulyčov – 75 ani de la 

naştere, Iulia Hasdeu – 140 ani de la naştere; 

 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”; 

 Simpozionul Modernizarea serviciilor în bibliotecile ce servesc copiii 

(aprilie); 

 Conferinţa video Moldova-SUA Cultura informaţională: programe pentru 

copii şi părinţi (aprilie); 

 Atelierul Programul integrat de informatizare a bibliotecii „BiblioPhil”: 

caracteristici şi posibilităţi de aplicare (aprilie); 

 Atelierul Formula succesului: programe şi activităţi de promovare a 

bibliotecii şi lecturii printre copii (decembrie); 

 Constituirea bazei de date bibliografice „Ion Creangă” în cadrul proiectului 

Centrul Internaţional de Informare Bibliografică „Ion Creangă”; 

 Participarea la realizarea studiului Statutul social al bibliotecarului în 

Republica Moldova; 

 Editarea publicaţiilor: 

o Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi bibliografic, nr. 18 

o Aniversări culturale 2010: Calendar 
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o Cartea pentru copii editată în Republica Moldova (1975-2000): 

Index cumulativ 

o Bibliografia cărţii pentru copii 2008: Buletin informativ 

o În ajutor programei de studiu: Bibliografie selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor din cl. IV-XII 

o La Creangă: Almanah literar 

o Carte Pentru Copii : Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru 

Copii; 

 Finalizarea reparaţiei în Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani 

în cadrul Proiectului de reconstrucţie a sediului central al Bibliotecii; 

 Realizarea, în colaborare cu Institutul Suedez din Stockholm, a proiectului 

Dotarea şi amenajarea Serviciului Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 

ani în stil modern suedez (va fi finalizat în martie 2010). 
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR 

 

 Ca şi în anii precedenţi, în 2009 Biblioteca şi-a propus să realizeze o 

politică eficientă de selecţie, achiziţie şi deselecţie a publicaţiilor în 

corespundere cu specificul contingentului de beneficiari, ofertele existente pe 

piaţa editorială, mijloacele financiare disponibile, precum şi asigurarea 

continuităţii în completarea cu noi publicaţii, menţinerea diversităţii tipologice, 

de conţinut şi lingvistice a colecţiilor, organizarea optimală a fondului 

documentar, asigurarea securităţii şi facilitarea accesului la documente.  

Trebuie să menţionăm că Biblioteca a activat în condiţiile unui buget 

auster, insuficienţa mijloacelor financiare destinate achiziţiei de carte 

determinând realizarea parţială a unor obiective propuse. 

 

Intrări 

 

Pe parcursul anului 2009 colecţiile Bibliotecii s-au completat cu 4238 ex. 

documente în 2656 titluri (din care 2372 titluri noi). Volumul programat pentru 

această perioadă (5000 ex.) a fost realizat în proporţie de 84,8%.  

Documentele intrate în 2009 constituie 1,7% din fondul total al 

Bibliotecii. Numărul de exemplare intrate per titlu este 1,6, iar indicele de dotare 

cu volume intrate per beneficiar activ constituie 0,3 exemplare. În timp ce 

raportul exemplare intrate/beneficiar activ nu diferă substanţial de cel din anul 

precedent, raportul exemplare intrate/titlu este în scădere (în condiţiile când 

Biblioteca nu şi-a putut permite să achiziţioneze cărţi în mai multe exemplare, o 

mare parte a titlurilor intrate au venit într-un singur exemplar prin intermediul 

Depozitului legal sau al donaţiilor). 

 

Dinamica intrărilor 2007-2009 

 

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

per titlu 

Ex. intrate 

per 

beneficiar 

activ 

     

2007 4827 2423 2,0 0,4 

     

2008 4914 2622 1,9 0,4 

     

2009 4238 2656 1,6 0,3 

 

 În numărul total de documente intrate prevalează cele venite prin donaţii – 

1655 ex. (35,9%), urmate de cele achiziţionate din mijloace bugetare – 1521 ex. 

(35,9%), documentele intrate prin sistemul depozitului legal – 930 ex. (22,0%) 

şi cărţile primite în schimbul celor pierdute – 132 ex. (3,1%). În comparaţie cu 

anul precedent cota documentelor achiziţionate din buget a scăzut cu 6,5%, iar 



 9 

cota celor primite prin depozitul legal, ca donaţie şi în schimbul celor pierdute a 

crescut cu 0,4% şi respectiv 6,1%. Raportul dintre aceste surse de completare pe 

parcursul ultimilor trei ani este reprezentat în următoarea diagramă: 

 

 
 

Din cauza lipsei mijloacelor financiare, pe parcursul primelor 9 luni ale 

anului au prevalat intrările prin sistemul exemplarului legal, donaţii şi doar către 

sfârşitul anului au fost posibile achiziţiile din surse bugetare. De aceea, mai 

multe titluri de carte pentru copii editate pe parcursul anului 2009 nu au intrat în 

colecţiile Bibliotecii, achiziţionarea lor urmând a fi o prioritate a anului 2010.  

Ca şi în anii precedenţi, la capitolul achiziţii s-a dat prioritate publicaţiilor 

de referinţă, precum şi titlurilor incluse în bibliografia şcolară. O atenţie sporită 

s-a acordat procurării cărţilor premiate în cadrul Salonului de Carte pentru Copii 

şi Tineret, precum şi titlurilor apărute în colecţiile editoriale pe care Biblioteca 

le completează pe parcursul mai multor ani şi colecţiile noi destinate copiilor şi 

îndrumătorilor de lectură: Biblioteca şcolarului, Biblioteca pentru toţi, Cele mai 

frumoase poveşti, Dezvoltarea timpurie (Editura „Litera”), Biblioteca pentru toţi 

copiii (Editura „Prut Internaţional”), Colecţie pentru elevi, studenţi (Editura 

„Cartea Moldovei”), Dicţionare şcolare (Editura „Ştiinţa”), Cartier clasic, 

Cartier popular junior, În jurul lumii cu o poveste, Colecţia Verde  (Editura 

„Cartier”), Colecţia cu abţibilduri, Cinci poveşti, Micul erudit (Editura 

„Biblion”), Cartea care te salvează (Editura „ARC”), Библиотека домашнего 

чтения, Праздник в школе (Editura „Красико-Принт”, Minsk) ş.a. În 

majoritatea cazurilor achiziţiile s-au făcut prin intermediul unor agenţii şi 

societăţi de distribuţie („PRO NOI”, „Biblion”, Fundaţia Cărţii, Paramedia, 

Mesageria) sau direct de la edituri (Cartier, ARC ş.a).  

 Pe parcursul anului 2009 Biblioteca a beneficiat de mai multe loturi de 

carte oferite cu titlu de donaţie de către unele edituri din republică şi din 

România („Cartier”, „Augusta”, „Princeps Edit”, edituri din Cluj ş.a.), de către 

Ministerul Ecologiei al RM (37 ex.), Ambasada Republicii Populare Chineze în 

Moldova (58 ex.), Biblioteca Naţională a Moldovei, Teatrul „Satiricus”, alte 

instituţii, precum şi de către autori şi alte persoane particulare. O donaţie 

substanţială prin cantitate şi conţinut a fost oferită Bibliotecii din partea 
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Ambasadei Federaţiei Ruse – 238 ex. în 220 titluri (carte de referinţă şi 

beletristică pentru copii de diferite vârste, atractivă ca prezentare grafică şi 

conţinut). 

Sistemul depozitului 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. În comparaţie cu anul precedent, în anul 2009, 

prin sistemul exemplarului legal, au fost primite cu 131 ex. mai puţin, dar 

titlurile de publicaţii periodice primite au fost completate mai bine, deşi la unele 

titluri avem numere lipsă (vom menţiona aici în special titlurile pentru copii şi 

adolescenţi: Florile dalbe, Tribuna copiilor, Aquarelle kids, Spiriduşii, Lăstăruş  

ş.a.). 

 Structura intrărilor după tipuri de documente e aceeaşi ca şi în anii 

precedenţi: majoritatea documentelor intrate în colecţiile Bibliotecii sunt cărţi şi 

publicaţii periodice (81,4% şi 13,3%), pe poziţia următoare situându-se 

documentele electronice, cu o diminuare a cotei de la 4,5% în 2008 la 3,0% în 

2009 (vezi Anexe, 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 (78,7% în 2009 faţă de 75,8% în 2008), 

în timp ce ponderea intrărilor în limbi moderne a scăzut de la 10,0% în 2008 la 

6,1% în anul 2009 (vezi Anexe, Tabel 5). 

 Publicaţiile intrate pe parcursul anului au fost înregistrate, parţial 

catalogate, prelucrate şi transmise în serviciile Bibliotecii. Cele mai multe intrări 

în 2009 s-au înregistrat în serviciile Depozit central (1045 ex.), Activitate cu 

copii de 11-16 ani (418 ex.), Filiala nr. 2 (346 ex.), Activitate cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani (334 ex.), Filiala nr. 1 (236 ex.).  

 



 11 

  

Ieşiri 

 

În anul 2009 din colecţiile Bibliotecii au fost excluse 7441 ex., inclusiv 

6898 ex. cărţi (92,7%), 509 ex. publicaţii periodice (6,8%) şi 34 ex. materiale 

temporare (0,5%).  

După motivul excluderii  documentele casate sunt repartizate astfel: 5399 

ex. (72,5%) dublete sau nesolicitate de beneficiari, 1621 ex. (21,8%) uzate 

moral, 290 ex. (3,9%) uzate fizic şi 131 ex. (1,8%) nerestituite de cititori. 

 Structura lingvistică şi de conţinut a documentelor excluse din colecţii în 

anul 2009 este următoarea: 

 

Structura casărilor după conţinut şi limbi 

 
Structura lingvistică 

Total 

Structura după domenii 

limba  

de stat 

lb. minor. 

naţionale 

limbi 

moderne 

a) b) c) d) 

1723 

(23,2%) 

5209 

(70,0%) 

509 

 (6,8%) 

7441 

(100%) 

645  

(8,7%) 

1242  

(16,7%) 

4944 

(66,4%) 

610 

(8,2%) 

 
a) Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale. Istorie 

b) Matematică. Ştiinţe naturale. Ştiinţe aplicate. 

Geografie 

c) Lingvistică. Filologie. Literatură 

d) Generalităţi. Artă. Sport 

 

 

Totalizări 

 

  La 01.01.2010 colecţiile Bibliotecii constituie 249734 u.m. în 

aproximativ 115708 titluri. Numărul de exemplare per titlu şi numărul de 

exemplare ce revine unui beneficiar activ constituie 2,2 şi respectiv 19,6 

exemplare.  

Pe parcursul ultimilor ani se înregistrează o scădere a fondului 

documentar al Bibliotecii. În 2009 acesta s-a diminuat cu 3203 ex. sau cu 1,3%.  

Această situaţie a fost determinată, în primul rând, de scăderea capacităţii de 

cumpărare ca urmare a creşterii preţurilor la producţia editorială şi bugetul redus 

pentru achiziţie, precum şi de  necesitatea aplicării unei practici riguroase de 

analiză şi triere a documentelor uzate sau nesolicitate, determinată în mare parte 

de insuficienţa spaţiilor pentru amplasarea colecţiilor. Ca urmare, numărul 

documentelor excluse din colecţii în ultimii ani depăşeşte numărul intrărilor.  
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Dinamica colecţiilor 2000-2009 

 

240000

250000
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 În structura colecţiilor după tipuri de documente nu au intervenit 

schimbări esenţiale. Continuă să prevaleze cărţile şi publicaţiile periodice 

(210688 ex. şi 27433 ex.), după care urmează documentele audiovizuale (6910 

ex.), broşurile şi alte tipuri de publicaţii cu caracter temporar (3615 ex.),  

documentele electronice (813 ex.) şi documentele grafice (275 ex.). 

 

 

 Structura colecţiilor după tipuri de documente 

 

 
 

 

 Continuă să crească ponderea publicaţiilor în limba de stat, care au atins 

cota de 50,1%. Cota publicaţiilor în limbi moderne a rămas la nivelul anului 

precedent (6,3%), în timp ce cota documentelor în limbile minorităţilor naţionale 

a scăzut de la 44,9% în 2008 la 43,6% în 2009 (Anexe, Tabel 2). 
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 Structura lingvistică a colecţiilor 

 

 
 

 

 Conţinutul colecţiilor după domenii variază puţin în comparaţie cu anii 

precedenţi (Anexe, 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. 

 

 

 Structura colecţiilor după conţinut 
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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 2009 au constituit 2283 ex., iar ieşirile 1780 ex. Secţiile raionale de 

cultură din Taraclia şi Sângerei, gimnaziul din s. Borogani, Leova, Asociaţia 

comunităţilor de moldoveni din Portugalia, gimnaziul din s. Dănceni, Ialoveni, 

Biblioteca orăşenească şi Şcoala pentru copii cu dizabilităţi din Ialoveni, 

Facultatea de Biblioteconomie USM, Redacţia pentru copii şi adolescenţi a 

Companiei „Teleradio-Moldova”, revista „Noi” şi alte instituţii preocupate de 

educaţia copiilor au beneficiat de donaţii din fondul respectiv. Un număr 

considerabil de publicaţii editate de Bibliotecă  (Cartea. Biblioteca. Cititorul, 

Aniversări culturale, La Creangă) au fost oferite biliotecilor din republică,  

participanţilor la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret şi 

participanţilor la întrunirile profesionale organizate pe parcursul anului. 

 Gestiunea colecţiilor în perioada de referinţă a inclus şi un volum mare de 

muncă legat de re-amplasarea colecţiilor serviciului Depozit central, 

completarea retrospectivă a Depozitului legal şi a colecţiei „Crengiana”, 

redactarea şi gestionarea catalogului topografic, organizarea colecţiei de 

publicaţii periodice. Menţinerea condiţiilor optimale de păstrare şi conservare, 

igienizarea permanentă, asigurarea securităţii colecţiilor de asemenea este o 

componentă importantă a activităţii în toate serviciile Bibliotecii.  

Pe parcursul anului 2009, în legătură cu eliberarea din funcţie a unor 

angajaţi ai Bibliotecii, au fost efectuate 3 verificări selective ale colecţiilor în 

serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani.  
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ACTIVITATEA CU PUBLICUL 

 

 Deşi în anul 2009 Biblioteca şi-a desfăşurat activitatea în condiţii mai 

puţin favorabile în legătură cu executarea lucrărilor de reconstrucţie a edificiului 

sediului central, personalul a depus toate eforturile pentru ca beneficiarii 

instituţiei să nu fie lezaţi în dreptul lor de a avea acces la lectură, informaţie, 

programe culturale. În acest scop, beneficiarii au fost redirecţionaţi către alte 

compartimente ale Bibliotecii: serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 

ani a activat la Filiala nr. 1, iar serviciul Carte străină şi-a continuat activitatea în 

sala de lectură a Serviciului Activitate cu copii de 11-16 ani. Problema cea mai 

importantă a fost imposibilitatea de a utiliza în deplină capacitate colecţiile 

serviciilor, care temporar nu au putut să-şi desfăşoare activitatea în spaţiile 

proprii. 

  

Beneficiarii Bibliotecii 
 

În anul 2009 Biblioteca a fost frecventată de 12718 beneficiari activi, ceea 

ce constituie o realizare de 107% din program şi o creştere de 11,2% faţă de anul 

precedent. Programul a fost realizat datorită desfăşurării unor ample programe 

de promovare a serviciilor bibliotecii, a lecturii şi campaniilor de atragere a 

copiilor la bibliotecă. O atenţie deosebită s-a acordat programului de excursii, 

fiind programate 80, dar realizându-se 135, difuzării Ghidului pentru cititori în 

şcoli şi licee, promovării serviciilor şi activităţilor Bibliotecii prin intermediul 

site-ului web. Copiii cu deficienţe, precum şi cei de vârstă preşcolară, au fost 

scutiţi în continuare de taxa compensatorie pentru permisul de beneficiar pentru 

împrumut în sistemul de citire optică. 

Numărul total de beneficiari înscrişi în perioada 2005-2009 este de 17041.   

Numărul total de beneficiari activi se structurează după categorii de vârstă 

în felul următor: 1220 preşcolari, 4288 elevi ai claselor I-IV, 2420 elevi ai 

claselor V-VI, 2263 elevi ai claselor VII-IX, 2527 beneficiari cu vârsta de peste 

16 ani (elevi ai claselor X-XII, studenţi, profesori, îndrumători de lectură). 

Ponderea fiecărei categorii de beneficiari este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spre deosebire de anul precedent, putem constata creşterea numărului de 

beneficiari de vârstă preşcolară şi din clasele primare, fapt care ne bucură, 

pentru că ei vor avea deprinderi de lectură mai bine formate în viitor. 

9,60%
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Anumite succese s-au înregistrat şi în activitatea de atragere la Bibliotecă 

a părinţilor beneficiarilor. Cota adulţilor din numărul total de beneficiari activi a 

crescut de la 15,6% în 2008 la 19,9% în anul 2009. Se constată participarea mai 

activă a părinţilor alături de copii la şedinţele cluburilor şi cenaclurilor.    

În anul 2009 au vizitat Biblioteca 84 de copii cu diverse deficienţe. Relaţii 

stabile se întreţin cu şcolile auxiliare nr. 5, 7, gimnaziile 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.  

 Printre beneficiarii Bibliotecii cei mai mulţi sunt copii şi elevi de la 

următoarele instituţii preşcolare şi de învăţământ preuniversitar: grădiniţele 

Auraş-Păcuraş, Mărţişor, nr. 100 Îngeraşul, nr. 20, 27, 46, 53, 112, 113, 115, 

119, 124, 130, 150, şcolile-grădiniţe 68, 78, 120, 215, 225, 226, şcolile 3, 5 

Alecu Donici, 7 auxiliară, 12, 24, 32, 41, 53, 59, 82, 83 „Grigore Vieru”, 91 

Antonin Ursu, Waldorf, Şcoala de arte „Valeriu Poleacov”, Şcoala de arte din 

Cojuşna, gimnaziul 64 Durleşti, Elimul Nou, Ghidighici, liceele Gheorghe 

Asachi, Mircea Eliade, Ion Creangă, Prometeu Prim, Orizont, Iulia Haşdeu, 

Dante Alighieri, Ion Luca Caragiale, 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, Nicolae Sulac, 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Casa de Copii „Concordia”, 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 2009 s-au înregistrat 129652 vizite ale beneficiarilor în Bibliotecă, 

ceea ce constituie 107,2% realizare a programului şi o creştere cu 7,0% faţă de 

anul precedent. Indicele de frecvenţă este de 10,2 faţă de 10,7 în anul 2008. 

Unui bibliotecar din serviciile de activitate cu publicul i-au revenit anual 508,7 

beneficiari activi şi 5186,0 vizite ale beneficiarilor.  

 Instruirea beneficiarilor Bibliotecii şi formarea culturii informaţionale 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 obiective importante ale Bibliotecii şi în anul 

2009. Copiii au beneficiat de 2 cicluri de cursuri de iniţiere în utilizarea 

documentelor electronice, a surselor informaţionale on-line din Internet şi 

locale, catalogului OPAC, a diverselor programe de calculator, şi de 87 de lecţii 

de cultură informaţională. 
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Comunicarea colecţiilor şi servicii pentru beneficiari 
 

Una din preocupările principale în anul 2009 a fost informarea 

beneficiarilor asupra documentelor deţinute de Bibliotecă. Accesul la OPAC 

(catalogul on-line pentru public) a fost asigurat prin intermediul staţiilor 

amplasate în serviciile de activitate cu publicul şi filiale, a 6 staţii în Sala 

Multimedia şi site-ul web al Bibliotecii.   

În mod esenţial au contribuit la punerea în evidenţă a celor mai 

reprezentative colecţii deţinute de Bibliotecă acţiunile organizate în acest scop: 6 

expoziţii complexe, 240 expoziţii de documente, 143 reviste bibliografice ale 

cărţilor, 29 reviste ale presei, 10 reviste bibliografice ale documentelor 

electronice. 

Cele mai interesante expoziţii complexe au fost: Здесь помнят гения и 

чтут prilejuită de aniversarea a 210-a de la naşterea poetului A.S. Puşkin şi în 

al cărei cadru au fost prezentate cele mai valoroase publicaţii din colecţia 

constituită în anii când biblioteca purta numele acestui poet; Prin carte spre 

cunoaşterea lumii; Limba – temei al fiinţei şi al unităţii naţionale; Cartea pentru 

copii – simbol al speranţei în viitor organizată în cadrul Săptămânii 

Cunoştinţelor; Biblioteca – spaţiu al libertăţii intelectuale, dedicată aniversării a 

65-a a Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. 

 În anul 2009 Biblioteca a împrumutat la domiciliu şi oferit spre consultare 

în sălile de lectură 416218 documente, ceea ce constituie 106,5% realizare a 

programului şi o creştere cu 3,0% faţă de anul precedent. Indicele de lectură este 

de 32,7 documente faţă de 35,7 în 2008. 

 Structura împrumutului pe domenii nu variază faţă de 2008, predominând 

interesul pentru compartimentul Lingvistică. Filologie. Literatură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 După criteriul lingvistic structura împrumutului este următoarea: 66,6% 

(56,6% - 2008) - în limba de stat, 19,2% (27,8% - 2008) - în limbile 

minorităţilor naţionale, 14,2% (15,6% - 2008) - în limbile moderne. 

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 
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serviciilor de referinţe, serviciilor de informare bibliografică şi documentară, 

Biblioteca a oferit şi alte 3746 servicii (faţă de 4027 în 2008), inclusiv: utilizarea 

Internet-ului; redactarea de texte în programul Word; utilizarea programului de 

desen pe computer Paint; utilizarea altor programe de computer; tipărirea 

documentelor la imprimantă.  

 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 2009 în Bibliotecă s-au desfăşurat 1227 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 şi Tineret, Concursul 

literar La izvoarele înţelepciunii, Concursul republican Cărţi manuscrise, 

Concursul republican Statele Unite ale Americii – o lume nouă, activităţile în 

cadrul Proiectului naţional Spre cultură şi civilizaţie prin lectură şi altele. 

 Cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii s-au organizat o 

serie de activităţi în luna decembrie. La medalionul aniversar Biblioteca 

Naţională pentru Copii „Ion Creangă” la 65 de ani au participat prim vice 

prim-ministrul Ion Negrei, prim viceministrul educaţiei Loreta Handrabura, 

reprezentanţi ai Ministerului Culturii, scriitori, editori, bibliotecari, elevi, părinţi, 

cadre didactice. De un deosebit succes s-au bucurat printre beneficiarii 

Bibliotecii concursurile: Concursul de eseuri Biblioteca în viaţa mea, Concursul 

de postere Şi ursuleţilor le place să citească = Даже мишки читают книжки, 

Concursul de confecţionare a lădiţelor pentru cărţi O casă pentru cartea mea. 

Câştigătorii concursurilor au primit diplome şi cărţi. De asemenea, a avut loc o 

prezentare a noii reviste pentru adolescenţi Talent Plus, condusă de Tamara 

Cristei. 

 În anul 2009, declarat Anul european al creativităţii şi inovării de către 

Comisia Europeană, a fost marcat în Bibliotecă prin organizarea ciclului de 

dialoguri cu copii şi adolescenţi care au obţinut performanţe în diverse domenii 
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Tineri, talentaţi, creativi. Protagonişti ai acestor întâlniri au fost elevii olimpici 

internaţionali la fizică, copii care au înregistrat performanţe în arta dramatică şi 

în muzică, printre ei fiind şi foarte talentatul interpret Ştefănel Roşcovan. 

 Alte acţiuni de promovare a creativităţii copiilor de diferite vârste au fost 

Concursul de inteligenţă şi creativitate Miss Smărăndiţa – 2009, ediţia a VIII-a, 

Concursul Cel mai rapid navigator prin Internet.  

 În activitatea cu adolescenţii accentul se pune pe implicarea lor în 

dezbaterea unor probleme importante. În acest sens au fost organizate: ring-ul 

intelectual Ecologie şi civilizaţie cu participarea echipelor de elevi de la Liceul 

AŞM şi Colegiul Naţional de Comerţ; ring-ul intelectual Literatura şi lectura în 

Internet, desfăşurat la Liceul „Petru Rareş”; dezbaterile Înălţarea prin demnitate 

şi Frumuseţea umană şi sensurile lumii omului de creaţie din ciclul Zidirea de 

sine şi creaţia, moderat de Tamara Cristei, conferenţiar, Catedra de literatură 

română şi teorie literară la Universitatea de Stat din Moldova; masa rotundă 

Lumea lecturii şi lectura copiilor: Mai este lectura un exerciţiu zilnic?; masa 

rotundă Rolul bibliotecii în formarea copilului din sec. XX.  

 În anul 2009, anul trecerii în eternitate a maestrului Grigore Vieru, 

Biblioteca a organizat mai multe acţiuni, printre care: medalionul Cuvântul tău 

în inima noastră, Concursul declamatorilor de poezie de Grigore Vieru Poezii de 

seama noastră, ore literar-muzicale Sunt poetu-acestui neam, ciclul de vizionări 

a filmului Maria, Mirabela.  

 Tradiţional Biblioteca a organizat, în colaborare cu Ambasada Chinei în 

Republica Moldova, o activitate consacrată Anului Nou Chinezesc. La 

manifestare au participat Excelenţa Sa Shi Longzhuang, Ambasador 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al Chinei în R. M., alţi reprezentanţi ai 

Ambasadei, Constantin Rusnac, secretar general al Comisiei Naţionale a 

Republicii Moldova pentru UNESCO, Nicolae Buceaţchi, vicepreşedinte al 

Asociaţiei Presei Sportive din Moldova. La dispoziţia invitaţilor şi cititorilor au 

fost expoziţii de carte, obiecte de artizanat şi suvenire chinezeşti. Elevii de la 

Gimnaziul-internat nr. 2, liceele „Natalia Dadiani”, „Ginta Latină”, „Liviu 

Deleanu” au participat la victorina „Ce ştim despre China?”.  

 De asemenea, a avut loc şi un eveniment dedicat aniversării a 60-a a 

Republicii Populare Chineze.      

Mai multe subdiviziuni ale Bibliotecii au iniţiat sau au continuat în 2009 

diverse cicluri de activităţi de promovare a lecturii: ciclul de ore de poveste O 

poveste cum alta nu este (serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani); 

ciclul de lecturi publice, audieri comentate, ore literar-muzicale Путешествие 

в мир русской литературы (serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani); ciclul 

de lecţii interactive de limba franceză şi limba engleză, ciclul de ore de lectură 

Citeşte o carte împreună cu mine (serviciul Carte străină); seria de lecturi 

comentate Гоголевские чтения, programul Trepte în lumea cărţilor, programul 

pentru preşcolari Bucuriile lecturii (serviciul Mediatecă). 

 Ciclul Zilele Creangă (ediţia a XVIII-a), desfăşurat în perioada 1–6 

martie, a inclus diverse activităţi. Tradiţional a avut loc Concursul de inteligenţă 

şi creativitate Miss Smărăndiţa, ediţia a VIII-a, la care au participat 6 eleve de la 
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liceele „Ion Creangă”, „George Meniuc”, „I. L. Caragiale” din Chişinău şi 

Gimnaziul din s. Şestaci, r-nul Şoldăneşti. A câştigat titlul de Miss Smărăndiţa 

eleva Maria Chistol de la Liceul „Ion Creangă”. Expoziţia originală În lumea 

basmelor şi a culorilor: Opera creangiană în viziunea ilustratorilor de carte a 

fost organizată la Şcoala nr. 5 „Alecu Donici”. Mai mulţi beneficiari ai 

Bibliotecii au avut posibilitatea să vizioneze în ciclul Ion Creangă pe acranul 

cinematografic filmele: 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. S-au 

desfăşurat şi o serie de concursuri, printre care Proverbe şi ghicitori în opera lui 

Ion Creangă, Lumea eternă a lui Creangă, concursul de desene Personajele lui 

Ion Creangă.   

 În Zilele Francofoniei au fost organizate activităţile de amploare: 

expoziţia La vie sur la Francophonie, masa rotundă Francofonia ca dimensiune 

geografică, concursul L’espirit de la Francophonie dans mon coeurs, expoziţia 

Literatura franceză: audiem, vizionăm. 

În cadrul Săptămânii Lecturii şi a Cărţii pentru Copii s-au organizat 

expoziţiile complexe La mulţi ani, Carte! (cărţile pentru copii jubiliare în 2008), 

Cartea – spirit etern al vremurilor.  

În preajma Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copiilor, a avut loc a IV-a 

ediţie a Concursului pentru titlul Cititor Model, organizat în colaborare cu 

Fondul Copiilor din Republica Moldova. Au participat la concurs 11 cititori, 

reprezentând Liceele „Mihail Kogălniceanu”, „Natalia Dadiani”, „Vasile 

Vasilache”, „Gheorghe Asachi”, „Prometeu”, „N.V. Gogol”, „Mihai Viteazul”, 

„Spiru Haret”. Premiul I i-a revenit lui Eugen Cernei, elev în cl. a VII-a la 

Liceul „Natalia Dadiani”, şi Nicolai Morus, elev în clasa a VI-a la Liceul 

„Nikolai Gogol”.  

 Programul dedicat Zilei Independenţei şi Sărbătorii „Limba noastră” (24-

31 august) a inclus câteva activităţi deosebite: recitalul-concurs de versuri de 

Grigore Vieru Poezii de seama noastră, o întâlnire cu combatanţii Lupta pentru 

independenţă – o luptă sfântă, prezentarea de site-uri web Moldova pe paginile 

Internet-ului, şedinţa Salonului literar-artistic „La Creangă” Limba este 

respiraţia unui neam. 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 V-a). 

 Săptămâna Cunoştinţelor (19-25 octombrie) a inclus mai multe activităţi, 

dintre care cele mai importante au fost expoziţia complexă Cartea pentru copii – 

simbol al speranţei în viitor, expoziţia de documente AV şi electronice Invitaţia 

către a şti, şedinţa Cenaclului „Conştiinţa naţională” Ispita cunoaşterii 

consacrată pedagogului, psihologului şi scriitorului Aurelian Silvestru. 

 În cadrul Zilelor Culturii Slave au fost organizate diverse expoziţii în 

liceele „A.S. Puşkin”, „Antioh Cantemir”, „N.V. Gogol” şi Salonul literar 

Молодые голоса, moderat de scriitoarea Olesea Rudeaghina. 

 În Campania Lecturi de vacanţă 2009 Biblioteca a colaborat cu taberele 

cu sejur de zi din şcolile municipiului Chişinău: şcolile nr. 5 „A. Donici”, nr. 12, 
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nr. 32, nr. 34, nr. 41, nr. 52, nr. 53, nr. 82, nr. 83, nr. 86, „Antonin Ursu”, Şcoala 

auxiliară nr. 7, Liceele „Mihai Viteazul”, „N.V. Gogol”, „Natalia Dadiani”, 

„George Meniuc”. Acest program a inclus: expoziţiile Soarele pe pagină, Citim 

în vacanţă, O carte pentru tine; ciclurile de lecturi publice, ore de poveste, ore 

de lectură, discuţii asupra cărţilor Cărţi celebre, Toată vara în compania cărţii, 

Все лето с книжкой под мышкой, Cum să ne odihnim frumos şi cu folos, Vara 

în lumea poveştilor.  

 Serviciul Mediatecă a contribuit la organizarea Săptămânii limbii engleze 

la Liceul „Orizont”, prezentând expoziţia de CD-uri English for you. 

Salonul literar-artistic La Creangă, condus de scriitoarea Claudia Partole, 

în anul 2009 s-a întrunit în 13 şedinţe. Printre invitaţi au fost scriitorii Lidia 

Hlib, Marcela Mardare, Călina Trifan, Lucreţia Bârlădeanu, Victor Prohin, 

Gheorghe Marin, artiştii plastici Gheorghe Vrabie, Lică şi Glebus Sainciuc, Iurie 

Canaşin, regizorul Vitalie Ţapeş, criticul de artă Maria Mâţu, jurnalistele 

Victoria Tomuz, Raisa Rohac, profesoarele de artă Elena Bivol, Tatiana Jereghi. 

Două şedinţe s-au desfăşurat în deplasare la Şcoala de Arte Cojuşna şi Şcoala 

primară nr. 83 „Grigore Vieru”. În cadrul Salonului au fost lansate cărţile Cu 

ochi de copil de Valentina Moşneaga-Mitrofan, Dăruie clipelor ani de Zinovia 

Bivol, Făclia sufletului de Doina Mămăligă. Rezultatele activităţii membrilor 

Salonului au fost publicate în almanahul La Creangă, nr. 23. 

Cenaclul Conştiinţa naţională (moderator scriitorul Constantin Dragomir) 

a pus în valoare şi a familiarizat copiii cu personalităţi care au contribuit la 

crearea imaginii Republicii Moldova, au abordat probleme care ţin de  valorile 

noastre naţionale şi de cele general umane: compozitorul Ion Aldea-

Teodorovici, scriitorii Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Mihail Garaz, Nelly Raţuc, 

pedagogul Aurelian Silvestru. O şedinţă comună cu redacţia revistei „a”Mic” a 

avut loc la Tabăra „Poieniţa veselă” din Dănceni, Ialoveni. În cadrul şedinţei 

dedicate lui Aurelian Silvestru a fost lansat romanul semnat de el Cel rătăcit. 

Cenaclul Arta de a Deveni Om s-a întrunit în 6 şedinţe. Temele puse în 

discuţie de membrii Cenaclului s-au axat pe valorile moral-spirituale în viaţa 

tinerilor, raportul acestora cu părinţii, cei apropiaţi, pe responsabilităţile şi 

datoriile omului în viaţă. 

Salonul Muzical a avut 7 şedinţe. Au fost deosebite şedinţele consacrate 

celor 45 de ani de activitate a compozitorului şi pedagogului Eugen Mamot, 

compozitorilor Tudor Chiriac şi Marian Stârcea, dirijorului de cor Teodor 

Zgureanu şi dirijorului de orchestră Serghei Lunchevici. 

Clubul tinerilor traducători în anul 2009 s-a întrunit doar în 3 şedinţe, la 

care au discutat despre arta traducerii cu profesori de la Universitatea de Stat din 

Moldova.  

În anul 2009 Clubul Deceluş şi-a îndeplinit programul întrunindu-se în 9 

şedinţe. Membrii clubului au căutat răspuns la diverse întrebări despre 

simboluri, religii, obiceiuri. 

Cenaclul Dialogul generaţiilor a început să fie moderat în 2009 de 

jurnalista, criticul de teatru şi film Larisa Turea. Au avut loc întâlniri 

remarcabile cu muzicianul Sergiu Ciuhrii şi actorul Nicolae Darie. 
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Membrii Clubului Generaţia NEXT au discutat împreună cu specialiştii 

invitaţi despre problemele globale ale omenirii, despre drepturile omului, despre 

etică şi morală. La şedinţa cu tema „Criza financiară şi consecinţele ei” a fost 

invitat Alexandru Fală, cercetător la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică 

a AŞM. 

 Proiectul Ciclu de lecţii de iniţiere în limbile franceză şi engleză, demarat 

în 2006 de Serviciul Carte străină, a continuat şi în 2009. Aspectul interactiv al 

lecţiilor a fost asigurat prin utilizarea cursurilor multimedia de limbi străine, 

asigurate pe CD-ROM de Serviciul Mediatecă. 

În anul 2009 au fost lansate numeroase titluri de carte (majoritatea în 

cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii) printre care menţionăm: 

Şfredeluş de Aureliu Busuioc, Dirimaga de Vladimir Beşleagă,  Poveşti 

adevărate, seria Cele mai frumoase mituri, Cetăţi din Ţara Moldovei, Biologie şi 

literatură de Nicolae Busuioc, Îmblânzirea câinilor de Claudia Partole, Alunel 

de Nicolae Rusu, Rochiţa leneşă de Iulian Filip, Un elefant în vagonul-

restaurant de Ianoş Ţurcanu, De ce plânge clovnul? de Vasile Romanciuc, 

Căluţul oştean de Gheorghe Marin, Rugă pentru ploaie de Valentina Moşneaga-

Mitrofan şi altele. 

Beneficiarii Bibliotecii au avut ocazia de a se întâlni în cadrul Zilelor 

editurilor cu echipa editurii „Prut Internaţional”. 

În anul 2009 prin diverse activităţi au fost marcate principalele aniversări 

culturale: Leo Butnaru – 60 ani de la naştere, Lidia Hlib – 65 ani de la naştere, 

Vitalij Bianki – 115 ani de la naştere, Otilia Cazimir – 115 ani de la naştere, 

Erich Kästner – 110 ani de la naştere, Tudor Chiriac – 60 ani de la naştere, 

Nikolaj Gogol – 200 ani de la naştere, William Shakespeare – 445 ani de la 

naştere, Alexandr Puşkin – 210 ani de la naştere, Ion Hadârcă – 60 ani de la 

naştere, Aurelian Silvestru – 60 ani de la naştere, Kir Bulyčov – 75 ani de la 

naştere, Iulia Hasdeu – 140 ani de la naştere. 
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 

 

 Activităţile cu caracter informativ-bibliografic sunt orientate spre 

promovarea şi valorificarea colecţiilor Bibliotecii, popularizarea şi facilitarea 

accesului la cele mai bune surse de informaţie destinate copiilor şi 

îndrumătorilor de lectură. 

Obiectivul prioritar în domeniul catalogării în regim tradiţional şi 

automatizat este completarea continuă a  aparatului informativ-bibliografic al 

Bibliotecii şi asigurarea funcţionalităţii acestuia prin  actualizarea permanentă a 

datelor şi redactarea sistematică a cataloagelor în funcţiune. 

 Catalogul alfabetic general pe suport tradiţional s-a completat pe 

parcursul anului cu circa 1500 titluri noi intrate în colecţii. De asemenea, s-a 

efectuat un volum mare de lucru privind redactarea, reamplasarea fişelor, 

actualizarea datelor în fişele existente, excluderea fişelor la publicaţiile casate. 

Astfel, pe parcursul anului  circa 1800 de fişe la ediţiile în grafie chirilică au fost 

redactate şi reamplasate în catalogul alfabetic general. Acest proces a presupus 

nu doar redactarea vedetei şi a altor date din descriere, dar şi verificarea 

localizării după fişierele topografice ale serviciilor şi rectificarea datelor 

respective în fişele catalogului. Concomitent s-a efectuat şi introducerea 

titlurilor respective în baza de date a Bibliotecii.   

În rezultatul catalogării curente şi retrospective catalogul electronic s-a 

completat în perioada de referinţă cu 5926 înregistrări titluri, inclusiv 2097 

înregistrări cărţi, documente audiovizuale şi electronice şi 3829 înregistrări 

articole. În aceeaşi perioadă s-au introdus peste 3300 modificări/actualizări 

(înregistrarea numărului inventar, localizarea  exemplarelor intrate la titlurile 

deja existente). 

La 01.01.2010 catalogul electronic includea 93018 înregistrări, inclusiv: 

46150 titluri cărţi, 354 seriale, 572 documente audiovizuale şi electronice şi 

45942 articole din publicaţii periodice şi culegeri. Astfel, cota de înregistrare a 

colecţiilor Bibliotecii în catalogul electronic constituie aproximativ 40,7%. 

Ca şi în anii precedenţi, reprezentanţii Bibliotecii s-au implicat în 

realizarea proiectului SIBIMOL, participând la activitatea celor două grupuri de 

lucru create în cadrul proiectului respectiv: Centrul de coordonare bibliografică 

şi Grupul de lucru ingineresc şi logistic. De asemenea, s-a efectuat testarea 

versiunii iniţiale a TINREAD şi prezentarea unui raport privind problemele 

depistate în procesul testării. Colaboratorii implicaţi în procesul de catalogare au 

participat la un ciclu de lecţii privind utilizarea sistemului TINREAD. 

 

 Activitatea serviciului Informare bibliografică şi documentară a fost axată 

în mod special pe câteva direcţii: 

 catalogarea analitică în regim automatizat; 

 elaborarea unor publicaţii cu caracter informativ-bibliografic destinate 

elevilor, bibliotecarilor, îndrumătorilor de lectură;   

 prestarea serviciilor de referinţe, desfăşurarea unor activităţi de informare 

în public.  
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 Pe parcursul anului au fost elaborate mai multe lucrări cu caracter 

informativ-bibliografic, care contribuie la orientarea tinerilor beneficiari în 

fluxul informaţional şi documentar existent, la promovarea şi utilizarea mai 

largă a colecţiilor Bibliotecii în procesul de studiere la diferite discipline şcolare. 

 În anul 2009 a fost editat indexul bibliografic cumulativ Cartea pentru 

copii editată în Republica Moldova. 1975-2000. Această publicaţie, adresată în 

primul rând cercetătorilor literari, scriitorilor, editorilor, bibliotecarilor, reflectă 

fenomenul editorial din Republica Moldova pe segmentul cărţii pentru copii, 

oferind informaţii utile tuturor celor interesaţi de studierea procesului literar şi 

editorial din republică. Concomitent s-a lucrat şi asupra indexului cumulativ 

pentru perioada 2001-2010. 

A continuat elaborarea publicaţiilor tradiţionale ale Bibliotecii. 

Problemele financiare cu care instituţia s-a confruntat pe parcursul anului 2009 

au făcut imposibilă editarea pe suport tradiţional a acestor publicaţii, fiind 

realizată doar versiunea electronică a acestora. Buletinul informativ Bibliografia 

cărţii pentru copii, anul 2008, elaborat în perioada de referinţă, oferă informaţii 

referitoare la cărţile pentru copii şi adolescenţi editate în 2008 în Republica 

Moldova. Pe parcurs a fost selectată informaţia privind producţia editorială 

pentru copii apărută în decursul anului 2009, care va fi inclusă în fascicula 

următoare a buletinului. Au fost elaborate fasciculele 49 şi 50 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 2008 şi 

semestrului I al anului 2009. În proces de redactare se află fascicula 51 a 

buletinului. Aceste bibliografii informează publicul despre cărţile care pot fi 

consultate în Bibliotecă, în acelaşi timp servind pentru bibliotecarii din întreaga 

republică ca suport în procesul de completare a colecţiilor de bibliotecă.    

 Calendarul Aniversări culturale – 2010, elaborat în colaborare cu serviciul 

Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare şi Serviciul Mediatecă, este 

consacrat personalităţilor şi evenimentelor remarcabile ale anului. Publicaţia 

oferă bibliotecarilor, profesorilor, îndrumătorilor de lectură, specialiştilor din 

mass-media informaţii factologice şi bibliografice utile în organizarea 

activităţilor informative şi culturale dedicate unor personalităţi importante din 

literatura, cultura, arta naţională şi universală, a căror activitate prezintă interes 

pentru copii şi adolescenţi. 

 Biobibliografiile electronice Spiridon Vangheli, Arcadie Suceveanu, 

Vasile Romanciuc, plasate pe pagina Web a Bibliotecii, au fost actualizate, fiind 

adăugate materialele publicate pe parcursul anului în periodice şi culegeri. E-

biobibliografia Grigore Vieru a fost revăzută şi completată cu un număr mare de 

materiale despre viaţa şi activitatea poetului publicate atât în republică, cât şi în 

alte ţări.  

 Seria de pliante pentru elevii din ciclul gimnazial Scriitorii Moldovei – 

copiilor s-a completat cu câteva bibliografii de recomandare consacrate  

autorilor clasici şi contemporani jubiliari ai anului 2009: Alecu Russo – 190 ani 

de la naştere, Lidia Hlib – 65 ani de la naştere, Nelly Raţuc – 60 de ani de la 
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naştere, Ion Gheorghiţă – 70 ani de la naştere, Emilian Bucov – 100 ani de la 

naştere, Aurelian Silvestru – 60 ani de la naştere. De asemenea, a fost editat un 

pliant dedicat compozitorului şi dirijorului de cor pentru copii Ştefan Andronic, 

de la a cărui naştere s-au împlinit 70 de ani, şi un pliant consacrat aniversării de 

650 ani de la întemeierea statului feudal moldovenesc. 

 S-a lucrat în continuare asupra completării bazei de date „Ion Creangă” cu 

înregistrări ale operelor lui Ion Creangă şi ale publicaţiilor despre viaţa şi creaţia 

scriitorului. 

Colaboratorii serviciului Informare bibliografică şi documentară, precum 

şi ai serviciilor Activitate cu publicul au răspuns la un număr semnificativ de 

cerinţe bibliografice şi factologice parvenite din partea beneficiarilor, inclusiv 

315 referinţe cu un grad sporit de dificultate.  

Pe parcursul anului 2009 au fost organizate  240 expoziţii de documente, 

6 expoziţii cu caracter amplu, 143 reviste bibliografice, 10 treceri în revistă ale 

documentelor electronice şi site-urilor web pentru copii, 87 lecţii de cultură 

informaţională, alte acţiuni cu caracter informaţional-bibliografic. Aceste 

activităţi au avut ca scop informarea beneficiarilor despre documentele noi 

intrate în colecţiile Bibliotecii, despre sursele de informaţie indispensabile 

procesului de instruire. 
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ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ, 

COORDONARE ŞI COOPERARE 

 

 În calitate de centru biblioteconomic naţional în domeniul lecturii publice 

a copiilor, Biblioteca a desfăşurat pe parcursul anului 2009 o serie de activităţi 

care au avut menirea de a sprijini activitatea bibliotecilor care servesc copii 

(publice şi şcolare) şi a altor instituţii preocupate de lectura copiilor şi 

adolescenţilor. Această activitate a fost orientată în special spre perfecţionarea şi 

coordonarea serviciilor de bibliotecă pentru copii, perfecţionarea cadrului de 

reglementare în domeniu, promovarea experienţei avansate, instruirea continuă a 

specialiştilor antrenaţi în activitatea cu beneficiarii copii. În acelaşi context se 

înscrie organizarea, la nivel naţional şi internaţional, a unor acţiuni de 

promovare a cărţii şi lecturii printre copii, precum şi realizarea unor studii 

privind lectura copiilor şi activitatea bibliotecilor pentru copii. 

 Biblioteca a susţinut activitatea structurilor profesionale de nivel naţional, 

fiind reprezentată în cadrul Consiliului Biblioteconomic Naţional, Biroului şi 

comisiilor ABRM, Comitetului tehnic nr. 1 pentru standardizare, grupurilor de 

lucru în cadrul proiectului SIBIMOL ş.a. Colaboratorii Bibliotecii au contribuit 

la realizarea unor acţiuni iniţiate la nivel naţional (Ziua Mondială a Cărţii şi a 

Dreptului de Autor, Concursurile Naţionale „Cel mai bun bibliotecar al anului 

2008” şi „Cele mai reuşite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi 

ştiinţei informării”, Conferinţa anuală a ABRM). De asemenea, au participat la 

elaborarea sau modificarea unor documente de reglementare în domeniu, cum ar 

fi Strategia de dezvolatea a bibliotecilor din Republica Moldova (2010-2020), 

Regulamentul privind formarea continuă a bibliotecarilor din bibliotecile 

publice, Regulamentul de atestare a cadrelor bibliotecare şi alte documente. 

Biblioteca susţine organizatoric şi activitatea Secţiei Naţionale a Consiliului 

Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). 

O componentă importantă a activităţii Bibliotecii este elaborarea 

publicaţiilor de specialitate. În 2009 au fost editate fascicula 18 a buletinului 

metodic-bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul şi calendarul Aniversări 

culturale - 2010. Ambele publicaţii sunt adresate bibliotecarilor şi 

îndrumătorilor de lectură şi oferă un bogat material cu caracter metodic, 

bibliografic, contribuind la dezvoltarea profesională a specialiştilor implicaţi în 

prestarea serviciilor informaţional-bibliotecare pentru copii, la diseminarea 

informaţiei şi a experienţei avansate din ţară şi de peste hotare, organizarea 

activităţilor informaţionale şi de animaţie culturală.  

Un instrument eficient de comunicare şi perfecţionare profesională sunt şi   

întrunirile de specialitate organizate de Bibliotecă.  

În cadrul ediţiei a XIII-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi 

Tineret s-a desfăşurat Simpozionul Modernizarea serviciilor în bibliotecile ce 

servesc copii, la care au participat bibliotecari din Republica Moldova, România 

şi Lituania. Au fost abordate diverse probleme ce ţin de promovarea lecturii, de 

diversificarea serviciilor în bibliotecile pentru copii şi cele şcolare, de rolul 

bibliotecilor în educaţia tinerilor.  
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Participanţii la conferinţa video Moldova - SUA Cultura informaţională: 

programe pentru copii şi părinţi au avut ocazia să discute cu Carol Legarreta, 

manager servicii pentru public în filiale de la Biblioteca Montgomery, statul 

Maryland, care a relatat despre activităţile de succes ale bibliotecii sale în 

vederea atragerii copiilor la bibliotecă, instruirii beneficiarilor, stabilirii 

parteneriatelor cu diverse instituţii şi agenţii guvernamentale preocupate de 

educarea tinerilor. Conferinţa a fost organizată cu sprijinul Centrului de Resurse 

Informaţionale al Ambasadei SUA.  

Programul profesional din cadrul Salonului a inclus şi Atelierul 

Programul integrat de informatizare a bibliotecii „BiblioPhil”: caracteristici şi 

posibilităţi de aplicare, susţinut de Cosmin Sabo, reprezentantul firmei 

producătoare a softului „BiblioPhil”. Atelierul a întrunit bibliotecari din 

bibliotecile publice, şcolare şi de colegiu interesaţi de modernizarea serviciilor 

de bibliotecă. La organizarea atelierului au contribuit Biblioteca Colegiului de 

Construcţii, Consiliul Directorilor de Colegiu şi Asociaţia Bibliotecarilor din 

Moldova.   

 În octombrie 2009 Biblioteca a găzduit atelierul profesional Cultura 

informaţională a beneficiarului bibliotecii pentru copii şi şcolare, organizat în 

cadrul Conferinţei ABRM „Provocări pentru profesionişti în era 

informaţională”. Au participat reprezentanţi ai bibliotecilor publice, şcolare, 

universitare din republică, care au discutat probleme legate de formarea 

competenţelor informaţionale ale beneficiarilor, realizările şi problemele 

existente în acest domeniu, cultura informaţională a bibliotecarului ca 

componentă esenţială a profesionalismului, abordarea subiectului „cultura 

informaţională” în cadrul Conferinţei IFLA 2009. 

 Programul Zilelor Bibliotecii, prilejuite de aniversarea de 65 de ani ai a 

BNC „Ion Creangă”, a inclus şi o activitate adresată bibliotecarilor – Atelierul 

Formula succesului: programe şi activităţi de promovare a bibliotecii şi lecturii 

pentru copii (17 decembrie). Participanţii au făcut cunoştinţă cu activităţile de 

succes ale bibliotecii noastre şi ale altor biblioteci din republică orientate spre 

stimularea lecturii copiilor, perfecţionarea şi diversificarea serviciilor destinate 

tinerilor beneficiari, promovarea imaginii bibliotecii. 

 Angajaţii Bibliotecii au participat cu comunicări la un şir de întruniri 

profesionale organizate în ţară şi peste hotare: 

- Simpozionul „Anul bibliologic 2008”, Chişinău, 4 martie (Eugenia Bejan 

„Anul Lecturii în bibliotecile pentru copii – un an diferit de anii 

precedenţi?”); 

- Simpozionul internaţional „Modernizarea serviciilor în bibliotecile ce 

servesc copii”, Chişinău, 2 aprilie (Eugenia Bejan „Ingredientele unei 

biblioteci moderne pentru copii”; Zinaida Ursu, Lolita Caneev „Ringul 

intelectual – o nouă provocare pentru tineri”); 

- Şedinţa Comitetului organizatoric al Festivalului Internaţional de Carte 

pentru Copii NAMBOOK 010, Coreea, octombrie (Claudia Balaban 

„Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău”); 
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- Conferinţa anuală ABRM „Provocări pentru profesionişti în era 

informaţională” – şedinţa în plen, Chişinău, 16 octombrie (Claudia 

Balaban „Statutul social al bibliotecarului din Republica Moldova”); 

- Conferinţa anuală ABRM – Atelierul „Cultura informaţională a 

beneficiarului bibliotecii pentru copii şi şcolare”, Chişinău, 15 octombrie 

(Eugenia Bejan „Cultura informaţională a tinerilor: competenţe 

actuale”; Lolita Caneev „Cultura informaţională a bibliotecarului – 

componentă a profesionalismului”; Lilia Tcaci „Subiectul „Cultura 

informaţională” la Conferinţa IFLA 2009”); 

- Conferinţa anuală ABRM – Atelierul „Biblioteca publică multiculturală”, 

Chişinău,  15 octombrie (Zinaida Ursu „Itinerare multiculturale în 

spaţiul bibliotecii pentru copii”); 

- Seminarul naţional al managerilor de biblioteci publice „Biblioteca 2.0 – 

o nouă generaţie de biblioteci”, Chişinău, 25 noiembrie (Eugenia Bejan 

„Web 2.0 şi Biblioteca 2.0: interacţiune şi comunicare”); 

- Atelierul „Formula succesului: programe şi activităţi de promovare a 

bibliotecii şi lecturii pentru copii”,  Chişinău, 17 decembrie (Zinaida Ursu 

„Itinerare multiculturale în biblioteca pentru copii”; Lilia Tcaci 

„Cultura informaţională” – brand-ul anului 2010 în bibliotecile din 

Republica Moldova”; Elena Colţa „Cel mai rapid navigator în Internet: 

o competiţie de inteligenţă şi creativitate”; Lolita Caneev „Даже мишки 

читают книжки: формула успеха конкурса”); 

- Seminarele raionale/zonale la Bălţi (Lilia Tcaci „Componentele unei 

imagini atractive a bibliotecii în comunitate”), Călăraşi (Eugenia Bejan, 

Lolita Caneev „Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci”), Rezina 

(Eugenia Bejan „Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci”). 

Colaboratorii Bibliotecii au mai participat la următoarele întruniri 

profesionale şi acţiuni de instruire: Atelierul Managementul voluntariatului. 

Aplicaţii practice (29 mai), Conferinţa Accesul la informaţie: legislaţie, 

realitate, perspective (28 septembrie), duplex profesional Chişinău – Cluj-

Napoca Educaţia pe parcursul întregii vieţi: realităţi şi perspective, masa 

rotundă Accesul deschis în Republica Moldova (14 octombrie), Atelierul Cum se 

scrie o lucrare ştiinţifică (13 noiembrie), Seminarul Internaţional Dreptul de 

autor şi libertatea accesului la informaţie în biblioteci (3 decembrie), întrunirile 

din cadrul Conferinţei anuale ABRM din 15-16 octombrie (Seminarul 

Bibliotecarii pledează pentru acces echilibrat la informaţie,  Atelierul 

Personalul de bibliotecă: politici şi programe istituţionale de formare 

profesională continuă  ş.a.). Reprezentanţii Bibliotecii au participat la 

Conferinţa 75 Generală IFLA Bibliotecile creează viitorul bazându-se pe 

patrimoniul cultural, Milan, Italia, 23-27 august (Claudia Balaban, Lilia Tcaci, 

Tamara Pereteatcu). 

Asistenţa de specialitate acordată bibliotecarilor din republică s-a realizat 

în special prin consultaţiile, recomandările şi îndrumările practice oferite la 

sediu, precum şi prin participarea la atelierele, seminarele naţionale, zonale, 

raionale menţionate mai sus.  
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Activitatea de cercetare realizată pe parcursul anului 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 2008 realizat în 

baza rapoartelor statistice şi textuale din teritoriu), interesele de lectură ale 

tinerilor beneficiari, gradul de satisfacere 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 şi Tineret), 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 Statutul social 

al bibliotecarului în Republica Moldova, iniţiat de ABRM. 

Pe parcursul anului de referinţă Biblioteca a organizat mai multe 

activităţi de promovare a cărţii, de stimulare a lecturii şi creativităţii copiilor. 

 Ediţia a XIX-a a Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”, 

organizat sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova şi Ministerului 

Educaţiei, a avut ca temă viaţa şi creaţia scriitorului, omului de cultură şi ştiinţă 

Bogdan Petriceicu Hasdeu. Concursul s-a desfăşurat în perioada ianuarie-iulie şi 

a fost adresat elevilor din clasele X-XII. Superfinala concursului s-a desfăşurat 

la Vaslui, România. Pe lângă premiile şi menţiunile acordate în această fază, 

participanţii au beneficiat de un premiu special – o excursie la cele mai 

cunoscute mănăstiri din România (Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţ, Agapia, 

Neamţ ş.a.), la cetatea Neamţ şi Bojdeuca lui Ion Creangă din Humuleşti. 

 O altă acţiune cu o rezonanţă deosebită în întreaga republică a fost 

Concursul de creaţie „Cărţi manuscrise”, realizat în colaborare cu Uniunea 

Scriitorilor şi Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Redacţia emisiuni radio 

pentru copii a Companiei „Teleradio-Moldova” şi săptămânalul „Florile dalbe”. 

La concurs au participat circa 500 de copii de toate vârstele din întreaga 

republică, care au prezentat juriului mai mult de 250 de cărţi manuscrise. Cărţile 

premiate au fost expuse în cadrul Salonului de Carte pentru Copii şi Tineret, iar 

festivitatea de premiere s-a desfăşurat în cadrul Forumului copiilor organizat în 

zilele Salonului. 

 În scopul familiarizării copiilor şi adolescenţilor din Republica Moldova 

cu istoria, geografia, economia, viaţa socială, cultura şi arta Statelor Unite ale 

Americii, în octombrie 2009 a fost lansat concursul „Statele Unite ale Americii 

– o lume nouă”. Concursul este organizat în colaborare cu Ambasada SUA în 

Republica Moldova, Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei „Teleradio-

Moldova” şi săptămânalul „Florile dalbe”. Concursul va fi finalizat în martie 

2010. 

 Biblioteca, în colaborare cu revista „a”MIC”, a iniţiat Concursul de 

lectură „ENTER pe CARTE”, care are drept scop stimularea lecturii copiilor şi 

promovarea celor mai bune cărţi pentru copii din literatura universală şi 

naţională. Concursul se desfăşoară în perioada septembrie 2009 - septembrie 

2010 şi este adresat tuturor copiilor de vârstă şcolară.  
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 În 2009 a continuat realizarea unor acţiuni de promovare a cărţii, lecturii 

şi bibliotecii susţinute pe parcursul ultimilor ani de partenerii noştri mass-media: 

emisiunea radiofonică „Carte dragă, luminezi ca un soare în amiezi” (Redacţia 

emisiuni pentru copii a Companiei „Teleradio-Moldova”) şi Suplimentul literar 

al revistei „a”MIC”, prin intermediul cărora sunt promovate valorile literaturii 

naţionale şi universale, autorii cei mai reprezentativi, activităţile de succes ale 

Bibliotecii. 

 Biblioteca a susţinut organizatoric activitatea Secţiei Naţionale a 

Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), contribuind la 

realizarea unor acţiuni organizate la nivel naţional, dintre care cea mai 

importantă este Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret ajuns la 

ediţia a XIII-a.  

 În contextul colaborări internaţionale vom menţiona realizarea proiectului  

de modernizare a Serviciului pentru preşcolari şi copii de 7-10 ani, realizat cu 

susţinerea Institutului Suedez de la Stockholm. Acest proiect va finaliza în 

martie 2010 cu inaugurarea serviciului reamenajat. 
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AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE 

 

În anul 2009 obiectivele urmărite de procesul de informatizare şi 

automatizare au fost: 

- Valorificarea potenţialului informaţional al Bibliotecii, lărgirea 

accesului publicului la bazele de date ale Bibliotecii şi la sursele 

informaţionale din Internet; 

- Sporirea operativităţii şi calităţii serviciilor informaţionale oferite 

de Bibliotecă; 

- Consolidarea şi reţelei informatizate locale; 

- Ridicarea nivelului de cunoştinţe al personalului Bibliotecii în 

utilizarea tehnologiilor informaţionale; 

- Formarea culturii informării la beneficiarii Bibliotecii. 

 

În scopul realizării acestor obiective s-au întreprins diverse acţiuni.  

Utilizarea sistemului automatizat integrat de bibliotecă 

Biblioteca a exploatat şi în anul 2009 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 au fost întrerupte din motivul că firma producătoare a cerut semnarea 

unui contract de deservire tehnică pentru care Biblioteca nu dispune de resurse 

financiare şi sistemul nu este definitivat. 

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. 

Problema migrării spre un suport informatic care ar permite plasarea 

catalogului electronic al bibliotecii pe web şi oferirea beneficiarilor a unui 

OPAC cu interfaţă modernă rămâne a fi una importantă pentru Bibliotecă. 

S-au realizat mai multe lucrări de redactare şi corectare a bazelor de date, 

constituite în sistemul TINLIB, precum şi completarea catalogului în 

retrospectivă.  

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 2009, din lipsă de surse financiare, sistemul de echipamente ale 

reţelei locale nu a fost completat cu componente noi. 

În total Biblioteca dispune de 41 computere (33 pentru personal şi 8 

pentru beneficiari), 11 printere alb-negru (3 pentru beneficiari), 3 printere color, 
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2 scanere (1 pentru beneficiari), 4 laminatoare, 1 cameră digitală video, 1 aparat 

foto digital, 1 proiector digital, 1 ecran tripod. 

Biblioteca a fost conectată la Internet pe tot parcursul anului. Toate 

computerele au fost conectate la Internet (inclusiv cele pentru beneficiari). 

Condiţiile de asigurare a accesului la Internet în Bibliotecă în anul 2009 

au fost optimizate: la toate cele trei puncte de acces (sediul central, filiala 1, 

filiala 2) viteză de acces la sursele din Internet de 6144/6144 kbps, viteză de 

acces la sursele din Intranet 30720/30720kbps la sediul central şi 8192/1024kbps 

la filiale, trafic total 90Gb. Serviciile Internet au fost asigurate de firma 

TELEMEDIA GROUP S.A. 

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 

Dezvoltarea site-ului web al Bibliotecii (www.bncreanga.md) şi plasarea 

pe acesta a celor mai importante informaţii despre activitatea instituţiei, a 

publicaţiilor elaborate de instituţie, a fost una dintre cele mai importante sarcini. 

Aici au fost plasate bibliografii, lucrări de specialitate, almanahuri, elaborate de 

Bibliotecă, informaţii utile pentru beneficiari. 

În anul 2009 s-au oferit beneficiarilor Bibliotecii 3746 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-au organizat 2 cicluri de cursuri de iniţiere a 

beneficiarilor în utilizarea computerului, programului Paint şi Internet-ului, 12 

prezentări ale colecţiei de CD-ROM-uri şi a site-urilor web. 

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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.bncreanga.md/
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PERSONALUL BIBLIOTECII 

 

În anul 2009 managementul resurselor umane s-a axat pe dezvoltarea 

dialogului profesional şi căutarea soluţiilor utile şi durabile de schimbare.  

Organizarea lucrului nu are numai scopul de a asigura calitatea serviciului 

oferit de bibliotecă, dar şi randamentul optim al personalului în raport cu 

exigenţele publicului, necesităţile serviciului, dispunerea localurilor şi folosirea 

materialelor incluse în posturile de lucru.  

Biblioteca dispune de un personal capabil să facă faţă oricărei situaţii. 

Serviciile şi ofertele infodocumentare ale Bibliotecii au fost realizate, 

promovate, diversificate, inovate de către cei 77 de angajaţi, din care 53 sunt 

bibliotecari. În anul de referinţă echipa Bibliotecii a fost completată cu 16  

persoane,  din care 9 bibliotecari. Vârsta medie a personalului rămâne constantă 

- 35 de ani.  

În Bibliotecă prevalează un climat instituţional favorabil pentru 

aprofundarea cunoştinţelor. Sunt susţinuţi şi încurajaţi bibliotecarii pentru a 

învăţa. Astfel, la ciclul II (masterat) învaţă 5 persoane, dintre angajaţi 52 

persoane au studii superioare, din care 23 de specialitate, studenţi angajaţi – 9.   

În anul 2009 au obţinut gradul II (doi) de calificare 4 bibliotecari. Din 

numărul total de bibliotecari, 45% deţin grade de calificare.  

Colaboratorii Bibliotecii conştientizează regulile schimbării, comunică 

pentru a putea interacţiona coordonat şi adecvat, formându-şi propriile abilităţi 

raportate la valori şi standarde profesionale. 

În Bibliotecă se aplică 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. 

Bibliotecarii au participat la acţiunile de instruire organizate în anul 2009 

care sunt nominalizate în compartimentul Activitate biblioteconomică, 

coordonare şi cooperare. 

Obţinerea unei performanţe recunoscute duce la creşterea încrederii în sine, 

a satisfacţiei profesionale care mobilizează, generează şi dezvoltă alte realizări. 

Pe parcursul anului 2009, echipa a fost apreciată cu Diplome ale: 

Ministerului Culturii - 5 persoane, 

ABRM - 4 persoane, 

Bibliotecii - 17 persoane.  

Adaptarea salariaţilor la o serie de sarcini este o realitate necesară şi curentă 

în instituţie. Consiliul administrativ al Bibliotecii s-a străduit să armonizeze 

eforturile fiecăruia într-un scop comun. S-a întrunit în şedinţe a primit 6 decizii 

privind salarizarea personalului, acordarea suplimentelor, adaosurilor la salarii 

conform legislaţiei.  

 

 

 

Claudia Balaban 

Director general 
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ANEXE 

 
Tabel 1. Structura colecţiilor după tipuri de documente 

 

(u. m.) 2007 % 2008 % 2009 % 

Cărţi  219520 85,0 214135 84,7 210688 84,4 

Publicaţii seriale 26843 10,4 27379 10,8 27433 11,0 

Documente audiovizuale 7821 3,1 6910 2,7 6910 2,8 

Documente electronice 639 0,2 684 0,3 813 0,3 

Documente grafice 261 0,1 261 0,1 275 0,1 

Alte tipuri de documente 3153 1,2 3568 1,4 3615 1,4 

Total 258237 100,0 252937 100,0 249734 100,0 

 

 

 

 
Tabel 2. Structura colecţiilor după limbi 

 

(u. m.) 2007 % 2008 % 2009 % 

limba de stat 121413 47,0 

 

123466 48,8 125076 50,1 

limbi ale minorităţilor 

naţionale 

120922 46,8 113503 44,9 108939 43,6 

limbi străine 15902 6,2 15968 6,3 

 

15719 6,3 

Total 258237 100,0 252937 100,0 249734 100,0 

 

 

 

 

Tabel 3. Structura colecţiilor după domenii 

 

(u. m.) 2007 % 2008 % 2009 % 

Filozofie. Religie. Ştiinţe 

sociale. Istorie 

17693 6,8 18144 7,2 18556 7,4 

Matematică. Ştiinţe 

naturale. Ştiinţe aplicate. 

Geografie 

12817 5,0 11865 4,7 11028 4,4 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

172909 67,0 168257 66,5 165265 66,2 

Generalităţi. Artă. Sport 54818 

 

21,2 54671 21,6 54885 22,0 

Total 258237 100,0 252937 100,0 249734 100,0 
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Tabel 4. Structura intrărilor după tipuri de documente 

 
(u. m.) 2007 % 2008 % 2009 % 

Cărţi 3836 79,5 3742 76,2 3451 81,4 

Publicaţii seriale 837 17,3 536 10,9 563 13,3 

Documente audiovizuale 0 0     

Documente electronice 112 2,3 221 4,5 129 3,0 

Documente grafice 5 0,1   14 0,3 

Alte tipuri de documente 37 0,8 415 8,4 81 2,0 

Total 4827 100,0 4914 100,0 4238 100,0 

 

 

 

 
Tabel 5. Structura intrărilor după limbi 

 
(u. m.) 2007 % 2008 % 2009 % 

limba de stat 3869 

 

80,2 3727 75,8 3333 78,7 

limbi ale minorităţilor 

naţionale 

688 14,2 697 14,2 645 15,2 

limbi străine 270 

 

5,6 490 10,0 260 6,1 

Total 4827 100,0 4914 100,0 4238 100,0 

 

 

 

 
 

Tabel 6. Structura intrărilor după domenii 

 

(u. m.) 2007 % 2008 % 2009 % 

Filozofie. Religie. Ştiinţe 

sociale. Istorie 

614 12,7 1174 23,9 1057 24,9 

Matematică. Ştiinţe naturale. 

Ştiinţe aplicate. Geografie 

291 6,0 316 6,4 405 9,6 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

2711 56,2 2402 48,9 1952 46,1 

Generalităţi. Artă. Sport 1211 

 

25,1 1022 20,8 824 19,4 

Total 4827 100,0 4914 100,0 4238 100,0 
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Tabel 7. Structura casărilor după tipuri de documente 

 

 
(u. m.) 2007 % 2008 % 2009 % 

Cărţi 5469 54,6 9127 89,4 6898 92,7 

Publicaţii seriale 4551 45,4   509 6,8 

Documente audiovizuale 3 0,02 911 8,9   

Documente electronice   176 1,7   

Documente grafice       

Alte tipuri de documente     34 0,5 

Total 10023 100,0 10214 100,0 7441 100,0 

 

 

 

 

Tabel 8. Structura casărilor după limbi 

 
(u. m.) 2007 % 2008 % 2009 % 

limba de stat 3273 32,7 

 

1674 16,4 1723 23,2 

limbi ale minorităţilor 

naţionale 

6570 65,5 8116 79,5 5209 70,0 

limbi străine 180 1,8 

 

424 4,1 509 6,8 

Total 10023 100,0 10214 100,0 7441 100,0 

 

 

 

 

Tabel 9. Structura casărilor după domenii 

 
(u. m.) 2007 % 2008 % 2009 % 

Filozofie. Religie. Ştiinţe 

sociale. Istorie 

1014 10,1 723 7,1 645 8,7 

Matematică. Ştiinţe 

naturale. Ştiinţe aplicate. 

Geografie 

1599 16,0 1268 12,4 1242 16,7 

Lingvistică. Filologie. 

Literatură 

4200 41,9 7054 69,1 4944 66,4 

Generalităţi. Artă. Sport 3210 32,0 

 

1169 11,4 610 8,2 

Total 10023 100,0 10214 100,0 7441 100,0 
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Tabel 10. Măsurători principali în 2009 

 
 

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 

 2137 63468 219,6 19233 66,5 16 

Activitate cu copii de 

11-16 ani 

 3320 117983 408,2 33912 117,3 22 

Carte străină  1827 49051 169,7 15284 52,9 10 

Mediatecă  1588 32379 112,0 13591 47,0 36 

Filiala 1  1653 68329 236,4 23415 81,0 12 

Filiala 2  2110 80344 278,0 22825 79,0 30 

Depozit central  83 4664 16,1 1392 4,8 - 

Total Bibliotecă   12718 416218 1440,2 129652 448,6 126 

 

 

Tabel 11. Volumul de lucru pentru un bibliotecar din serviciile Activitate cu publicul în 2009 

 

Serviciile Activitate cu 

publicul 

Număr de 

bibliote-

cari 

Sarcina la un bibliotecar 

 

Beneficiari 

activi 

 

Împrumut 

 

Vizite 

Activitate cu copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 ani 

4 534,2 15867,0 4808,0 

Activitate cu copii de 11-16 

ani 

6 533,3 19663,8 5652,0 

Carte străină 3 609,0 16350,3 5094,7 

Mediatecă 5 317,6 6475,8 2718,2 

Filiala 1 3 551,0 22776,3 7805,0 

Filiala 2 4 527,5 20086,0 5706,2 

Total Bibliotecă 25 508,7 16648,7 5186,0 

 
Tabel 12. Structura beneficiarilor după categorie de vârstă în 2009 

 7-10 

ani 

11-16 

ani 

Carte 

străină 

Medi-

atecă 

Filiala 

1 

Filiala 

2 

Depozit Total 

Preşcolari 747 10 84 214 31 134 - 1220 

Cl. I-IV 1144 977 460 724 113 870 - 4288 

Cl. V-VI 57 833 492 361 369 308 - 2420 

Cl. VII-IX 11 935 344 158 323 492 - 2263 

Adulţi 178 565 447 131 817 306 83 2527 

Inclusiv: 

educatori 

 

39 

 

18 

 

- 

 

1 

 

23 

 

2 

 

- 

 

83 

profesori 44 20 66 3 59 10 - 202 

studenţi 15 122 124 13 117 61 - 452 

elevi cl. X-XII 6 360 257 87 586 219 6 1521 

            îndrumători de 

           lectură 

74 45 - 27 32 14 77 269 

Total cititori activi 2137 3320 1827 1588 1653 2110 83 12718 

Inclusiv copii cu 

deficienţe 

32 20 - 22 9 1 - 84 
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Tabel 13. Structura împrumutului după categorii de documente şi după limbi în anul 2009 

 

Serviciile 

Bibliotecii 

Împru-

mut 

total 

Inclusiv Inclusiv 

 

Cărţi, 

broşuri 

 

Publ. 

seriale 

 

Doc. 

AV 

 

Doc. 

electr. 

 

În lb. 

rom. 

 

În lb. 

străine 

 

În lb. 

minorit

. 

Activitate cu 

copii de vârstă 

preşcolară şi de 

7-10 ani 

63468 43324 20144 - - 46000 376 17092 

Activitate cu 

copii de 11-16 

ani 

117983 101129 16854 - - 93279 - 24704 

Carte străină 49051 22599 26064 388 - - 48997 54 

Mediatecă 32379 4179 - 15538 12662 14347 6125 11907 

Filiala 1 68329 64822 3507 - - 42315 1091 24923 

Filiala 2 80344 63321 8872 5696 2455 77714 2497 133 

Depozit central 4664 4275 389 - - 3565 14 1085 

Total Bibliotecă 416218 303649 75830 21622 15117 277220 59100 79898 

 

 

Tabel 14. Structura împrumutului după domenii în anul 2009 

 

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 

63468 6801 6978 6811 4284 38594 

Activitate cu copii 

de 11-16 ani 

117983 13946 17643 24469 18937 42988 

Carte străină 49051 5290 4928 20646 9285 8902 

Mediatecă 32379 3200 3577 16100 3040 6462 

Filiala 1 68329 8147 8683 14580 8243 28676 

Filiala 2 80344 7264 6857 6728 12354 47141 

Depozit central 4664 475 217 506 427 3039 

Total Bibliotecă 416218 45123 48883 89840 56570 175802 

 

 

Tabel 15. Indicatori de performanţă realizaţi în 2009* 

 
 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 29,7 35,5 26,8 20,4 41,3 38,0 32,7 35,7 35,7 

Indice de frecvenţă 9,0 10,2 8,4 8,6 14,2 10,8 10,2 10,7 10,6 

Nr. vizite per 

loc sală de 

lectură 

an 1202,0 1541,5 1528,4 377,5 1951,2 760,8 1028,9 956,7 1000 

 zi 4,2 5,3 5,3 1,3 6,8 2,7 3,6 3,2 3,4 

Indice de dotare cu 

carte /beneficiar activ 

13,0 11,4 5,3 4,7 18,2 10,9 19,6 22,4 21,9 

Indice de dotare cu 

carte intrată în stoc 

/beneficiar activ 

0,2 0,2 0,08 0,09 0,3 0,23 0,3 0,4 0,4 
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Indice de 1-3 4,0 2,3 6,7 11,2 3,0 2,3 2,4 2,3 4,1 

circulaţie 5-6 3,8 3,2 4,4 15,6 3,4 6,0 4,4 4,0 4,0 

a stocului de  0, 7 5,9 7,5 14,2 4,7 9,6 5,0 1,6 1,5 6,2 

carte pe 

domenii 

8 

820

/ 

896 

5,5 

 

1,7 

3,8 

 

2,0 

4,2 

 

3,0 

6,5 

 

2,1 

6,4 

 

1,3 

6,0 

 

3,0 

3,0 

 

1,2 

1,4 

 

1,3 

1,3 

 

1,4 

Indice de  1-3 3,2 2,3 3,0 2,0 3,0 3,4 3,5 2,3 4,1 

lectură 5-6 3,3 3,2 2,7 2,2 3,4 3,2 3,9 4,0 4,9 

pe domenii 0, 7 3,2 7,5 11,3 10,1 9,7 3,1 7,0 1,5 7,0 

 8 

820

/ 

896 

2,0 

 

18,0 

3,8 

 

12,9 

5,0 

 

4,9 

1,9 

 

4,0 

6,3 

 

17,3 

5,9 

 

22,3 

4,4 

 

13,8 

2,9 

 

11,7 

2,6 

 

17,1 

Ponderea 

fiecărei 

1-3 10,7 11,8 10,8 9,9 11,9 9,0 10,9 10,6 12,0 

categorii de  5-6 11,0 15,0 10,0 11,0 12,7 8,5 11,7 11,7 14,3 

publicaţii 0, 7 10,7 20,7 42,0 49,2 21,3 8,3 21,6 20,0 20,7 

consultate 8 

820

/ 

896 

6,8 

 

60,1 

16,0 

 

36,4 

18,9 

 

18,1 

9,3 

 

20,0 

12,0 

 

41,9 

15,4 

 

58,6 

13,6 

 

42,2 

12,3 

 

45,3 

12,1 

 

40,9 
 

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

 

Tabel 16. Evoluţia măsurătorilor principali în perioada 2006-2009 

 

 2006 2007 2008 2009 

Beneficiari activi 

Nr. de beneficiari 12037 11776 11291 12718 

% creşterii - 1,8 - 2,1 - 4,1 + 11,2 

Împrumut de documente 

Nr. de împrumuturi 429843 402853 403377 416218 

% creşterii +2,0 - 6,2 + 0,1 + 3,0 

Vizite 

Nr. de vizite 128938 124610 120553 129652 

% creşterii + 2,0 + 0,2 - 3,2 + 7,0 

 

 

Tabel 17. Dinamica numărului de beneficiari activi după categorii în perioada 2006-2009 

 

 2006 2007 2008 2009 

Copii  

Inclusiv: 

9844 9696 9526 10191 

Preşcolari 574 1001 681 1220 

Elevi cl. I-IV 3344 3555 3605 4288 

Elevi cl. V-VI 2606 2339 2493 2420 

Elevi cl. VII-IX 3320 2801 2747 2263 

Adulţi 

Inclusiv: 

2193 2080 1765 2527 

Educatori 33 47 66 83 

Profesori 78 90 94 202 

Studenţi  229 292 263 452 

           Elevi cl. X-XII 1550 1402 1052 1521 

Îndrumători de lectură 303 249 290 269 

Total 12037 11776 11291 12718 
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Tabel 18. Dinamica împrumutului de documente în perioada 2006-2009 

 

Serviciile 

Bibliotecii 

2006 % 

schimb

ări 

2007 % 

schimb

ări 

2008 % 

schim

bări 

2009 % 

Schim

b 

ări 

Serviciul Activitate cu 

copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 

ani 

68565 -0,4 71449 +4,2 51552 - 27,8 63468 + 18,9 

Serviciul Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

131898 +8,4 117613 -10,8 124265 + 5,6 117983 + 5,3 

Serviciul Carte străină 56994 +4,1 55372 -2,8 52003 - 6,0 49051 - 6,0 

Serviciul Mediatecă 30053 +13,3 30832 +2,6 34146 + 10,7 32379 - 5,4 

Filiala 1 58572 -1,5 51035 -12,8 61768 + 21,0 68329 + 9,6 

Filiala 2 79421 -4,5 72743 -8,4 75685 + 4,0 80344 + 5,7 

Serviciul Depozit 

central 

4340 -0,7 3809 -12,2 3958 + 3,9 4664 + 15,1 

Total 429843 +2,1 402853 -6,2 403377 + 0,1 416218 + 3,0 

 

 

Tabel 19. Dinamica vizitelor în perioada 2006-2009 

 

Serviciile 2006 % 

creşter

i 

2007 % 

creşter

i 

2008 % 

creşteri 

2009 % 

creşte

ri 

Serviciul Activitate cu 

copii de vârstă 

preşcolară şi de 7-10 

ani 

20003 -4,8 21027 +5,1 15495 - 26,3 19233 + 19,4 

Serviciul Activitate cu 

copii de 11-16 ani 

33640 -2,4 33542 -0,2 32019 - 4,5 33912 + 5,6 

Serviciul Carte străină 15868 +1,5 15252 -3,9 14278 - 6,3 15284 + 6,5 

Serviciul Mediatecă 14456 +9,6 14719 +1,8 15155 + 3,0 13591 - 11,5 

Filiala 1 18692 +7,2 16059 -14,0 20017 + 24,6 23415 + 14,5 

Filiala 2 24483 -2,1 22577 -7,8 22301 - 1,2 22825 + 2,2 

Serviciul Depozit 

central 

1796 -7,3 1434 -20,1 1268 - 11,5 1392 + 8,9 

Total 128938 +2,2 124610 -3,6 120553 - 3,2 129652 + 7,0 
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Tabel 20. Activităţi cultural-educative şi informaţionale realizate în anul 2009 

 

 
  Preşcol.,  

7-10 ani 

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

Nr Forme de 

activitate 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

P
ro

g
ra

m
at

 

R
ea

li
za

t 

1 Excursii  16 14 14 45 7 17 15 19 3 14 25 26 80 135 

2 Zile ale uşilor 

deschise 

 1     1  2 2 1 1 4 4 

3 Expoziţii 

complexe /artă 

  1 5   1 1     2 6 

4 Expoziţii de 

documente 

31 39 46 44 25 28 16 29 27 51 29 49 174 240 

5 Reviste 

bibliografice 

11 11 45 78 7 9 1 8 5 9 20 28 89 143 

6 Reviste ale presei      29        29 

7 Reviste bibliogra-

fice ale site-urilor 

web, CD-urilor 

      5 10     5 10 

8 Lansări de carte 1 4 6 8    1  5 10 13 17 31 

9 Discuţii asupra 

cărţii 

1 9 2 1 4 1 5 7 4 24   16 42 

10 Lecturi comentate 4 13 31 30   31 27 4 12 3 17 73 99 

11 Călătorii literare 1    9 14 1 1 2 12   13 27 

12 Ore de poveste 15 25  2    10 2 5   17 42 

13 Ore de poezie 3 8 1 1    5 4 7   8 21 

14 Ore literar-

muzicale 

1 1 2 3 1 5 2 6 1 5 2 1 9 21 

15 Ore muzicale       2 1     2 1 

16 Lecţii de ecologie 1 2     1 3  4   2 9 
17 Lecţii de cultură a 

informării 

6 4 10 36   1 5 2 15 15 27 34 87 

18 Audieri, vizionări 1 1 3    38 55 1 3   43 59 

19 Matinee literare 1 1     2 3  1   3 5 

20 Serate muzical-

teatralizate 

      4 3     4 3 

21 Şezători literare     1 1 1 1     2 2 

22 Medalioane 

literare 

   1   1 4   2 2 3 7 

23 Concursuri şi 

victorine 

1 5 8 3 4 5 6 15 1 6  4 20 38 

24 Concursuri de 

desene 

 1     2 2 2 4   4 7 

25 Înscenări        1      1 

26 Întâlniri cu 

personalităţi 

1 2      1 2 4  1 3 8 

27 Convorbiri în 

grup 

4 5 2 4 4 9 4 10 2 3 4 5 20 36 

28 Dezbateri   7 2         7 2 

29      Ring intelectual   2 2   2 1     4 3 

30 Mese rotunde   2 1 1 1 1 1   1 1 5 4 

31 Ziua liceului        1      1 

32 Cursuri de 

instruire  

      3 2     3 2 

33 Lecţii de limbi 

străine 

    40 40       40 40 

34 Salonul literar-

artistic“La 

Creangă” 

          10 13 10 13 

35 Cenaclul 

“Conştiinţa 

Naţională” 

          10 8 10 8 
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36 Cenaclul 

„Dialogul 

generaţiilor” 

          4 2 4 2 

37 Cenaclul “Arta de 

a Deveni Om” 

  9 6         9 6 

38 Cenaclul 

“Generaţia  

NEXT” 

        9 9   9 9 

39 Salonul Muzical           7 7 7 7 

40 Clubul tinerilor 

traducători 

    9 1       9 1 

41 Clubul “Deceluş” 9 9           9 9 

42 Salonul literar 

„Molodîe golosa” 

      1 1     1 1 

43 Salonul 

Internaţional de 

Carte pentru 

Copii 

            1 1 

44 Prezentări la 

stand 

       2      2 

45 Zilele editurilor 1 1        1 1 1 2 3 
 TOTAL 109 157 191 272 112 155 147 236 73 196 145 207 777 1227 
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Tabel 21. CALENDARUL PRINCIPALELOR 

ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE 

 

Termen 

realizare 

Temă Activităţi Realizatori 

IANUARIE    

 Ion Ghinoiu „Obiceiuri 

populare de peste an” 

Discuţie asupra cărţii Filiala nr. 1 

 La douce lumiére de Nouvel 

An 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Cuvintele şi anotimpurile lui 

Leo Butnaru 

 

 

 

Poetul iluziei necesare 

 (Leo Butnaru – 60 ani) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

Călătorie literară 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 2 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 1 

 

 

Ziua lui Mihai Eminescu Ciclu de activităţi  

 Mihai Eminescu – cel mai 

mare poet al neamului 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Oră literar-muzicală 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Eminescu, străin în secolul 

său, contemporan cu noi 

Eminescu – model moral 

Expoziţie 

 

Convorbire în grup 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Geniul literaturii române – 

Mihai Eminescu 

Să-l cunoaştem pe Eminescu 

Traduceri uitate din creaţia 

eminesciană 

Şezătoare literară 

 

Victorină 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

 Eminescu – o lume dăruită 

nouă 

Peste secolele toate – 

Emine(t)sciana 

Mihai Eminescu 

Din nou despre Eminescu 

„Eminescu” 

Expoziţie 

 

Prezentare de site-uri 

web 

Convorbire în grup 

Oră literar-muzicală 

Vizionare comentată 

a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 Eminescu – creatorul unei 

armonii unice 

Eminescu – geniul literaturii 

române 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Filiala nr. 1 
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Eminescu e gândire. 

Este marele cuvânt. 

Eminescu e iubirea. 

Este dorul cel mai sfânt. 

Din valurile vremii 

Mihai Eminescu – poet 

nepereche 

Mihai Eminescu „Poezii 

inedite” 

Oră de poezie 

 

 

 

Oră literar-muzicală 

 

 

Revistă bibliografică 

 Mihai Eminescu – poet 

naţional şi universal 

Prin Eminescu suntem 

europeni 

Urmaşi ai lui Mihai 

Eminescu 

 

M-or troieni cu drag aduceri 

aminte 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă”  

Şedinţa Cenaclului 

,,Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 Acum şi în veac 

 

 

„Maria-Mirabela” 

 

In memoriam Grigore Vieru 

 

Grigore Vieru – poet duios 

Памяти Григоре Виеру 

 

Sunt poetu-acestui neam 

 

Grigore Vieru – veşnic viu 

Grigore Vieru „Curăţirea 

fântânii” 

(In memoriam Grigore 

Vieru) 

Convorbire în grup 

 

 

Vizionare comentată 

a filmului 

Prezentare de site-uri 

web 

Oră de poezie 

Oră de poezie 

Convorbire în grup 

Oră literar-muzicală 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiala nr. 1 

 

 

 

 

 Felix Mendelsson-Bartholdy 

– compozitor, pianist, dirijor 

german  

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Un geniu al literaturii 

universale – Edgar Allan 

Poe 

Scriitorul care a trăit mereu 

într-un vis despre viitor 

Revistă bibliografică 

 

 

Expoziţie 

Serviciul Carte 

străină 

 

Filiala nr. 1 
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(Edgar Allan Poe – 200 ani 

de la naştere) 

 William Somerset Maugham 

– 135 ani de la naştere 

Expoziţie 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Драгоценности из 

«Малахитовой шкатулки» 

(Pavel Bažov – 130 ani de la 

naştere) 

Oră de lectură Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 „Alba-ca-Zăpada” Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 N. V. Gogol „Ночь перед 

рождеством” 

Oră de lectură din 

ciclul „Гоголевские 

чтения” 

Serviciul Mediatecă 

 Kate DiCamillo 

„Удивительное 

путешествие кролика 

Эдварда” 

Oră de lectură Serviciul Mediatecă 

 În lumea animalelor Oră de ecologie Serviciul Mediatecă 

 The reviews – a source of 

information for us 

Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Ion Druţă „Trofimaş” 

J’aime lire 

Oră de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Who am I ? Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Tradiţii şi obiceiuri la 

diferite popoare 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 De ce fiecare an are ca 

simbol un animal? 

Şedinţa Clubului 

,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 

cu  preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Valorile moral-spirituale 

strămoşeşti autentice în viaţa 

tinerilor 

Şedinţa Cenaclului 

,,Arta de a Deveni 

Om” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Criza financiară şi 

consecinţele ei 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 O viaţă dăruită muzicii şi 

şcolii 

(Eugen Mamot – 45 ani de 

activitate) 

Expoziţie 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 China – ţara simbolurilor Întâlnire cu 

reprezentanţii 

Ambasadei Chinei 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 
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consacrată Anului 

Nou Chinezesc 

cooperare 

Filiala nr. 2 

FEBRUARIE    

 Les écrivains du mondes des 

enfants 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Творчество Бажова – гимн 

человеку 

Павел Бажов 

„Серебрянное копытцо” 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Cu Lidia Hlib în lumea 

fermecată a copilăriei 

 

 

 

Lidia Hlib „Метеола – 

Королева ночей” 

O zână bună a Copilăriei 

(Lidia Hlib – 65 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 2 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Romantismul unui muzician 

de tradiţie 

(Felix Mendelsson-Bartholdy 

– 200 ani de la naştere) 

Oră muzicală Serviciul Mediatecă 

 B.P. Hasdeu – ziditorul în 

cultură şi spirit 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Писавший для детей о 

природе 

 

Переводчик с 

бессловесного 

В мир родной природы с 

Виталием Бианки 

Волшебная дверь в мир 

природы, открытая нам 

Виталием Бианки 

Писатель натуралист – 

Виталий Бианки 

Bianki – scriitor naturalist 

(Vitalij Bianki – 115 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

Lecturi comentate 

«Мышонок Пик» 

Oră de lectură 

 

Călătorie literară 

 

Lecturi comentate 

 

 

Expoziţie 

Concurs 

 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Serviciul Mediatecă 

 

 

 

Filiala nr. 1 

 Poeta cu suflet frumos de 

copil 

 

 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Revistă bibliografică 

 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 2 
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Otilia Cazimir – prietena 

copiilor şi a copilăriei 

Graţioasă şi fragedă – 

poezia Otiliei Cazimir 

(Otilia Cazimir – 115 ani de 

la naştere) 

Oră de poezie 

 

 

 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 

 

 Poetul celor 5 simţuri 

(Nicolae Popa – 50 ani de la 

naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cuvântul tău este în inima 

noastră 

 

Eu sunt Poetu-acestui neam 

 

Mi-e dor de tine, mamă 

Grigore Vieru „Acum şi în 

veac” 

Дети помнят Григоре 

Виеру 

(În memoria lui Grigore 

Vieru) 

Medalion literar 

 

 

Expoziţie 

 

Audiere comentată 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 Galilei, Galileo il 

astronomo, il matimaticiano, 

poeto e il filologo italiano 

Convorbire în grup Serviciul Carte 

străină 

 Eu vin şi plec cu fulgii, 

păsări călătoare 

(Nelly Raţuc – 60 ani de la 

naştere) 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională”  

Filiala nr. 2 

 Un scriitor cu suflet de copil 

 

 

Я верю в силу детей 

Писатель с детской душой 

Erich Kästner – poet umorist 

german 

Erich Kästner „Secretul 

celor două Lolite” 

(Erich Kästner – 110 ani de 

la naştere) 

Poliţă tematică 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Convorbire în grup 

Oră de lectură 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Carte 

străină 

Filiala nr. 1 

 Zâmbet şi soare pentru cei 

pe care îi iubim 

 

Пять тысяч строк о 

любви 

Felicitare de Dragobete în 

Concurs de felicitări 

 

 

Oră literar-muzicală 

 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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stilul „Paint” 

Dragostea – comoara 

sufletului  

Tu eşti asemeni cupei din 

străvezii cristaluri ... 

Dragobetele – sărbătoarea 

dragostei la români 

(Ziua dragostei şi 

bunăvoinţei – Dragobete) 

Concurs de desen pe 

calculator 

Expoziţie 

 

Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 

 

 „Mica ei inimă vitează: 

povestea căţeluşei Pichi” 

Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Serviciul Activitate 

cu  preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 N. V. Gogol „Сорочинская 

ярмарка” 

 

Să ascultăm o poveste 

„Ştefan cel Mare”  

„Fetiţa cu chibrituri” 

English for you 

 

Vacanţa în lumea CD-urilor 

În lumea poveştilor 

împreună cu Ion Creangă 

Ion Creangă  

„Ursul păcălit de vulpe”  

„Dănilă Prepeleac” 

„Pupăza din tei”  

„La cireşe” 

Kate DiCamillo 

„Приключения мышонка 

Десперо” 

Молдавские поэты о 

природе 

Să ne ocrotim natura 

Oră de lectură din 

ciclul „Гоголевские 

чтения” 

Audiere comentată 

Vizionare comentată 

a filmului 

Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Oră de poveste 

 

 

 

 

Oră de lectură 

 

 

Oră de poezie 

 

Oră de ecologie 

Serviciul Mediatecă 

 The reviews – a source of 

information for us 

Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Together with Andersen 

through the world of fairy 

tales 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

 

Oră de lectură 

Serviciul Carte 

străină 

 Aparatul informativ al cărţii Lecţie de cultură 

informaţională 

Filiala nr. 1 

 Ma famille Lecţie interactivă de Serviciul Carte 
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A la maison limba franceză străină 

 My family 

At home 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Haide-ţi băieţi Concurs Filiala nr. 1 

 Mihai Lescu şi Saveliu 

Cojocaru „Dor de dor”  

Lansare de carte Filiala nr. 2 

 Пушкин в Молдавии Oră literar-muzicală Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Literatura şi lectura în 

Internet 

Ring intelectual Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Zinovia Bivol „Dăruie 

clipelor ani”  

Lansare de carte 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Ce e bine să dăruieşti? Şedinţa Clubului 

,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Virtuţile capitale şi faptele 

bune. Esenţa şi importanţa 

lor valorică pentru tineri 

Şedinţa Cenaclului 

,,Arta de a Deveni 

Om” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Traducerea orală a 

lucrărilor artistice 

Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

MARTIE    

 De ce purtăm mărţişoare? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Bine ai venit, frumoasă 

Primăvară 

Matineu Serviciul Mediatecă 

 Pe aripi de primăvară iată 

vine mărţişorul 

Expoziţie de 

mărţişoare 

Filiala nr. 1 

 Игорь Акимушкин „Чем 

кролик на зайца не похож” 

(Igor Akimuškin – 80 ani de 

la naştere) 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

1-6 Zilele Creangă în Biblioteca 

Naţională pentru Copii ,,Ion 

Creangă”  

Ciclu de activităţi  

 Miss Smărăndiţa – 2009, ed. 

a VIII-a 

Concurs de 

inteligenţă şi 

creativitate 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ion Creangă „Acul şi Oră de poveste Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 
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barosul” 

Personajele lui Ion Creangă 

 

Concurs de desene 

copii de 7-10 ani 

 În lumea basmelor şi a 

culorilor (Opera crengiană 

în viziunea ilustratorilor de 

carte) 

Mai dulce ca dânsul nimeni 

n-a vorbit 

Lumea eternă a lui Creangă 

Expoziţie 

 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Victorină literară 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Voyage par le pays des 

contes du Creangă 

Oră de lectură Serviciul Carte 

străină 

 Ion Creangă în fonoteca de 

aur a copilăriei 

Ion Creangă pe ecranul 

cinematografic 

Proverbe şi ghicitori în 

opera lui Ion Creangă 

Expoziţie 

 

Ciclu de vizionări de 

filme comentate 

Concurs 

Serviciul Mediatecă 

 Ion Creangă şi dragostea de 

ţară 

Nicu copilul şi copilăria 

Fantasticul povestitor 

Expoziţie 

 

Victorină 

Expoziţie 

Filiala nr. 1 

 Creangă – lumea poveştilor 

frumoase 

Prin Creangă românul intră 

în universalitate 

Cel mai frumos mărţişor 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Şedinţa Salonului 

literar - artistic ,,La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Gheorghe Asachi – omul 

epocii lui 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Cele mai frumoase poezii 

pentru fiinţa care ne-a dat 

viaţă 

(Ziua Internaţională a 

Femeii) 

Expoziţie 

Matineu 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Un mărţişor pentru mama 

Легенда о матери 

Святое слово – Мама 

А ну-ка, девочки 

Matineu 

Oră de lectură 

Oră de lectură 

Concurs 

Serviciul Mediatecă 

 Şi câte stele străluciră, ca să 

răsară ochii ei 

Oră literar-muzicală Filiala nr. 1 

 S-adun flori în şezători Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

Filiala nr. 2 
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naţională” 

 Александр Беляев „Человек 

амфибия” 

(Alexandr Belâev – 125 ani 

de la naştere) 

Revistă bibliografică Filiala nr. 1 

 Alecu Russo – neostenit ostaş 

al propăşirii 

Trecut-au junele poet ca un 

meteor de-abia zărit 

(Alecu Russo – 190 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 

 Zilele Francofoniei   

 Scriitorii franceză în 

literatura pentru copii 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 La vie sur la Francophonie 

La francophonie comme 

dimension linguistique et 

géographique 

Excursie virtuală prin 

Franţa 

Victorină 

Masă rotundă 

 

 

Victorină 

Serviciul Carte 

străină 

 Literatura franceză: audiem, 

vizionăm 

Expoziţie 

 

Serviciul Mediatecă 

 Ziua Internaţională a 

Francofoniei 

Подарок французких 

писателей детям 

Expoziţie 

 

Convorbire 

Filiala nr. 1 

 Gheorghe Vrabie: grafician 

şi plastician, filozof şi poet 

Fascinat de culori şi poezie 

(Gheorghe Vrabie – 70 ani 

de la naştere) 

Expoziţie  

Revistă bibliografică 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 Poezii multicolore pentru voi 

iubiţi copii 

 

Путешествие в страну 

поэзия 

Vocea vie a poeziei 

(Ziua Internaţională a 

Poeziei)  

Expoziţie 

Oră de poezie 

 

Oră de poezie 

 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 Cântăreţ al „piciorului de 

plai” 

(Tudor Chiriac – 60 ani) 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 O viaţă consacrată muzicii Expoziţie Serviciul Mediatecă 
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(Modest Musorgskij – 170 

ani de la naştere) 

 

 Apa – parte din viaţă 

(Ziua Internaţională a Apei) 

Expoziţie 

Lecţie de ecologie 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Читая Гоголя … 

Поэт жизни 

действительной – Николай 

Гоголь 

(Nikolaj Gogol – 200 ani de 

la naştere) 

Concurs 

Serată teatralizată 

Serviciul Mediatecă 

 Fantasticul poveştilor 

„Povestea puişorului 

îngâmfat” 

„Căsuţa din oală” 

Expoziţie 

Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Lacrima Basarabiei Revistă bibliografică Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Ecologie şi civilizaţie Ring intelectual Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 The reviews – a source of 

information for us 

Les revues nous enrichissent 

les connaissances 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Să ascultăm o poveste 

Să continuăm povestea 

Ghici eroul şi povestea 

„Alba-ca-Zăpada şi cei şapte 

pitici” 

Hans Christian Andersen 

„Răţuşca cea urâtă” 

„Трое из Простоквашино” 

„Maria, Mirabela” 

С Андерсеном в мир 

волшебной сказки 

Тебе смешно, а мне до 

сердца дошло 

Audiere comentată 

Joc literar 

Concurs 

Oră de poveste 

 

 

 

Vizionare comentată 

a filmului 

Convorbire 

 

Oră de lectură 

Serviciul Mediatecă 

 În ospeţie la poveste 

Erich Kästner „Emil şi 

detectivii” 

Expoziţie 

Discuţie asupra cărţii 

Filiala nr. 1 

 O carte este ca o poveste 

Ion Agârbiceanu „File din 

Expoziţie 

Lecturi comentate 

Filiala nr. 2 
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cartea naturii” 

 Книжкин дом Lecţie de cultură 

informaţională 

Serviciul Mediatecă 

 Familiarizarea beneficiarilor 

noi înscrişi cu regulamentul 

Bibliotecii 

Povestea cărţii sau cum se 

fac cărţile 

Lecţie de cultură 

informaţională 

Filiala nr. 1 

 Le corps 

Les vetements 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 The body 

Clothes 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Doina Mămăligă „Făclia 

sufletului”  

Lansare de carte 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Atelierul literar-artistic 

„Cuvântul” – apariţii 

editoriale 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Tineri, talentaţi, creativi Ciclu de dialoguri cu 

copii şi adolescenţi 

care au obţinut 

performanţe în 

diverse domenii 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

APRILIE    

 Să râdem printre lacrimi 

împreună cu Gogol 

 

Истинно веселая книга – 

„Вечера на хуторе близ 

Диканьки” 

Nikolaj Gogol – o celebritate 

a literaturii ruse 

(Nikolaj Gogol – 200 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Concurs 

 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Serviciul Mediatecă 

 

 

 

Filiala nr. 1 

 Ziua de naştere a glumei 

(Ziua Umorului) 

Expoziţie 

Călătorie literară 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Despre prietenii noştri 

înaripaţi 

 

Про больших и маленьких 

(Ziua Internaţională a 

Păsărilor) 

Expoziţie 

Lecţie de ecologie 

 

Convorbire 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Serviciul Mediatecă 
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1-4 Salonul Internaţional de 

Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XIII-a 

 Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Forumul Copiilor – laureaţi 

ai Concursului cărţii 

manuscrise 

Concurs Serviciul Asistenţă 

metodică şi de 

specialitate 

1-7  Săptămâna Lecturii şi a 

Cărţii pentru Copii 

Ciclu de activităţi   

 Cartea – poartă deschisă 

spre cunoaştere 

(Ziua Internaţională a Cărţii 

pentru Copii) 

Expoziţie 

Lecţie de cultură a 

informării 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 La mulţi ani, CARTE! 

(Cărţi jubiliare în anul 2009) 

С Андерсоном – в мир 

волшевной сказки 

Expoziţie  

 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 Citeşte o carte împreună cu 

mine 

Oră de lectură Filiala nr. 1 

 Te aşteaptă cărţile 

Cărţi jubiliare - 2009 

 

Carte frumoasă cinste cui te-

a scris 

Expoziţie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Revistă bibliografică 

 

Filiala nr. 2 

 Un poet al inspiraţiei 

autentice 

(Ion Gheorghiţă – 70 ani de 

la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Adoptă un copac Convorbire în grup Serviciul Carte 

străină 

 Sănătate fără medicamente 

 

 

Sănătatea – comoară 

nepreţuită 

(Ziua Mondială a Sănătăţii) 

Expoziţie 

Concurs de desene 

 

Prezentare de CD-uri 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Serviciul Mediatecă 

 Suntem două poveşti tinereşti 

Cântecele învierii şi-ale 

demnităţii 

(Medalion aniversar Ion 

Aldea-Teodorovici) 

 

Expoziţie 

Şedinţa Cenaclului 

,,Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 Camil Petrescu – creatorul 

romanului psihologic 

Expoziţie Filiala nr. 1 
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modern 

(115 ani de la naştere) 

 O călătorie prin Sistemul 

Solar şi dincolo de graniţele 

sale 

Ziua Mondială a 

Cosmonauticii 

(Ziua Mondială a 

Cosmonauticii) 

Prezentare de site-uri 

web 

 

Şedinţa Clubului 

,,Generaţia NEXT” 

Serviciul Mediatecă 

 

 

Filiala nr. 1 

 Anatol France – laureat al 

Premiului Nobel 

(165 ani de la naştere) 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Totul este adevărat dacă este 

poetic 

William Shakespeare – o 

infinitate de universuri 

(William Shakespeare – 445 

ani de la naştere) 

Convorbire în grup 

Expoziţie 

 

Serviciul Carte 

străină 

Serviciul Mediatecă 

 Cartea – poartă deschisă 

spre cunoaştere 

(Ziua Mondială a Cărţii şi 

Dreptului de Autor) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cum să găsim cartea 

necesară 

(Ziua Mondială a 

Informaţiei) 

Expoziţie 

Lecţie de cultură a 

informării 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 O viaţă de baladă 

(Serghei Lunchevici – 75 ani 

de la naştere) 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 „Castelul de pe apă” Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Ion Druţă „Trofimaş” 

„Balada celor cinci 

motănaşi” 

Take the stand and inform 

yourself through magazines 

Dans le monde de revues 

Together with Andersen 

through the world of fairy 

tales 

Oră de lectură 

 

 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Oră de lectură 

Serviciul Carte 

străină 

 „Малыш и Карлссон” 

 

Тебе смешно, а мне до 

сердца дошло 

Vizionare comentată 

a filmului 

Oră de lectură 

 

Serviciul Mediatecă 
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Волшебное правило 

„Cei trei purceluşi” 

 Hans Christian Andersen 

 „Scăpărătoarea”  

Hans Christian Andersen 

„Răţuşca cea urâtă” 

„Sindbad Marinarul” 

 

Oră de poveste 

 Ioan Slavici „Păcală în satul 

lui” 

Lecturi comentate Filiala nr. 1 

 Lumină din lumină 

Светлое Христово 

воскресенье в русской 

поэзии 

Expoziţie 

Oră literar-muzicală 

Activitate cu copii 

de 11-16 ani 

 Hristos a înviat! 

Пасхальные обычаи и 

традиции 

Expoziţie 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 Obiceiuri populare – inima 

neamului nostru 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Food and drinks Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les traditions et les costumes 

des pâques 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Înălţare prin demnitate Dezbatere în ciclul 

„Zidirea de sine şi 

creaţia” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Fizica – o veşnică mişcare Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Дети и война Masă rotundă Serviciul Mediatecă 

 De ce în lume există mai 

multe religii? 

Şedinţa Clubului 

,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Respectul şi datoriile 

copiilor faţă de părinţi 

Şedinţa Cenaclului 

,,Arta de a Deveni 

Om” 

Activitate cu copii 

de 11-16 ani 

 Traduire, c’est trahir? Şedinţa Clubului 

tinerilor traducători 

Serviciul Carte 

străină 

 Tineri, talentaţi, creativi Ciclu de dialoguri cu 

copii şi adolescenţi 

care au obţinut 

performanţe în 

diverse domenii 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

MAI    

 Un nume de rezonanţă în Convorbire Activitate cu copii 
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ştiinţa lingvistică 

(Lazăr Şăineanu – 150 ani de 

la naştere) 

de 11-16 ani 

 Munca îl înnobilează pe om 

(Ziua Internaţională a 

solidarităţii oamenilor 

muncii) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 «Конь с розовой гривой» на 

берегу «Васюткина озера» 

 

Виктор Астафьев „Где-то 

гремит война” 

(Viktor Astafiev – 85 ani de 

la naştere)  

Victorină 

 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 1 

 La mulţi ani, Europa! 

(Ziua Europei) 

Convorbire în grup Serviciul Mediatecă 

 Война – жесточе нету 

слова 

День Победы 

Noi suntem copiii Victoriei 

(Ziua Victoriei şi a 

Comemorării Eroilor căzuţi 

pentru Independenţa Patriei) 

Ciclu de discuţii 

 

Convorbire în grup 

Întâlnire cu veteranii 

Expoziţie 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 Familia – punctul meu de 

sprijin 

 

Fiecare copil are dreptul la 

familie 

Familia – celula de bază a 

societăţii 

(Ziua Internaţională a 

Familiei) 

Convorbire în grup 

 

 

Expoziţie 

 

Convorbire în grup 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 1 

 

 

Filiala nr. 2 

 Umoristul Efim Tarlapan la 

65 de ani 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Călătorie prin muzeele lumii 

şi cele din Moldova 

Ziua Internaţională a 

Muzeelor 

Prezentare de site-uri 

web 

Expoziţie 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 Les muses - le temple de 

l’histoire éternelle 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Cultura este un al doilea 

soare pentru cei culţi 

Cultura e ca dulceaţa: cu cât 

mai puţin ai, cu atât o etalezi 

Expoziţie 

 

Convorbire în grup 

Filiala nr. 1 

 

Filiala nr. 2 
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mai mult 

(Ziua Internaţională a 

Culturii) 

 Arthur Conan Doyle “The 

Adventures of Sherlock 

Holmes” 

Discuţie asupra cărţii Serviciul Carte 

străină 

 Un corifeu al muzicii corale 

(Teodor Zgureanu – 70 de 

ani) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Молодые голоса 

Zilele culturii slave 

(Ziua Sfinţilor Chiril şi 

Metodiu. Sărbătoarea 

alfabetului chirilic şi a 

culturii slave) 

Salon literar 

Expoziţie 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

 

 Здесь помнят гения и чтут 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы сказки А.С. 

Пушкина 

„Пушкин в портретах” 

„Сказка о царе Салтане” 

„Александр Пушкин” 

(Alexandr Puşkin – 210 ani 

de la naştere) 

Expoziţie complexă 

 

 

Medalion literar 

Ciclu de reviste 

bibliografice 

Ciclu de victorine 

 

Vizionare comentată 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 

 „Coliba Iepuraşului” Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Ion Druţă „Trofimaş” 

„Povestea furnicii” 

„Sania”  

„Balada celor cinci 

motănaşi” 

Mens sano in corpore sano – 

scutul securităţii şi protecţiei 

personalităţii  

Take the stand and inform 

yourself through magazines 

Dans le monde des revues 

În lumea revistelor 

Oră de lectură 

 

 

 

 

Expoziţie 

 

 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Les lectures estivaux Expoziţie Serviciul Carte 
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străină 

 „Motanul încălţat” 

„Alba-ca-Zăpada 

„Neghiniţa” 

„Cei trei purceluşi” 

Мудрые сказки Оскара 

Уайльда 

„Носомот и бегерог”- 

веселые стихи для детей 

Читаем летом 

Invitaţie la film 

Audiere comentată 

 

 

 

Oră de lectură 

 

 

 

Revistă bibliografică 

Expoziţie 

Serviciul Mediatecă 

 Mihail Sadoveanu „Părul 

din ograda bunicilor” 

Vivat copilărie 

Ca o pasăre e copilăria 

Discuţie asupra cărţii 

 

Expoziţie 

Concurs de desene 

Filiala nr. 1 

 L. Frank Baum „Vrăjitorul 

din Oz” 

Jules Renard „Morcoveaţă” 

Daniel Defoe „Robinson 

Crusoe” 

Lecturi comentate Filiala nr. 2 

 O invitaţie în China Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Natura – o carte de 

înţelepciune 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Le courses 

A l’ecole 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Shopping 

At school 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Lumea lecturii şi lectura 

copiilor: Mai este lectura un 

exerciţiu zilnic? 

Masă rotundă Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Frumuseţea umană şi 

sensurile lumii omului de 

creaţie 

Dezbatere în ciclul 

„Zidirea de sine şi 

creaţia” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Să cunoaştem regulile de 

circulaţie 

Şedinţa Clubului 

,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Gheorghe Marin “Căluţul 

oştean”  

Lansare de carte 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Lumină din lumină de-a 

pururi să tot cearnă 

Şedinţa Cenaclului 

,,Conştiinţa 

Filiala nr. 2 
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naţională” 

 Şcoala de Arte Cojuşna – 20 

ani de activitate 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Balanţa faptelor bune şi 

faptelor rele. Cu ce putem 

combate faptele rele? 

Şedinţa Cenaclului 

,,Arta de a Deveni 

Om” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 ABC-ul comportării perfecte Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Un moştenitor al tradiţiilor 

lăutăreşti 

(Sergiu Ciuhrii, muzician, 

dirijor) 

Expoziţie 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Faza republicană a 

Concursului literar 

 ,,La izvoarele înţelepciunii”, 

ed. a XIX-a 

Concurs Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

 Concurs pentru Titlul 

,,Cititor – model”, ediţia a 

IV-a 

Concurs 

 

Toate Serviciile 

activitate cu 

publicul 

 Tineri, talentaţi, creativi Ciclu de dialoguri cu 

copii şi adolescenţi 

care au obţinut 

performanţe în 

diverse domenii 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

IUNIE    

1 Ziua Internaţională a 

Ocrotirii Copiilor 

Ciclu de activităţi  

 Adevărul despre copii Expoziţie 

Întâlniri cu 

personalităţi 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

  Ion Creangă „Capra cu trei 

iezi”  

Înscenare Serviciul Mediatecă 

 Petrece vara alături de noi Călătorie literară Filiala nr. 1 

 Cartea pentru copii – o lume 

a magiei 

Editura „Prut Internaţional” 

şi cartea pentru copii 

Copilăria – o lume plină de 

miracole 

Ce frumoasă e copilăria 

O carte este ca o poveste 

Să cântăm copilăria 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Oră literar-muzicală 

 

Convorbire 

Revistă bibliografică 

Şedinţa Salonului 

Filiala nr. 2 
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Muzical 

 Citeşte, judecă şi dacă poţi 

iartă ... 

(Gheorghe Malarciuc – 75 

ani de la naştere) 

Expoziţie 

Lecturi comentate ale 

nuvelei „Judecata cea 

mare” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Грусть разлитая по 

строкам 

(Anna Ahmatova – 120 ani 

de la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 NU exploatării copiilor prin 

muncă 

Convorbire în grup Filiala nr. 2 

 Un poet al Universului 

 

 

Eminescu sur le meridien 

globale 

Acesta a fost Eminescu, 

aceasta este opera lui 

Luceafărul veghetor de neam 

(Mihai Eminescu – 120 ani 

de nemurire) 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Carte 

străină 

 

Filiala nr. 2 

 Nu drogurilor! 

 

 

Ocroteşte-ţi sănătatea 

ferindu-te de droguri 

(Ziua Internaţională contra 

abuzului şi a traficului de 

droguri) 

Convorbire în grup 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 2 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 Nicolae Rusu „Alunel” 

Aureliu Busuioc „Sfredeluş” 

 Titus Ştirbu „Pomul cu 

litere. Pomul cu cifre” 

Colecţia „Poveşti 

nemuritoare” 

Ianoş Ţurcanu „O girafă 

supărată”  

„Umor şcolar” 

Gheorghe Marin „Căluţul 

oştean”  

Victor Prohin „Dacă ar fi 

mânzul fotograf” 

Oră de lectură 

 

 

 

 

 

Revistă bibliografică 

 

 

 

 

Discuţie asupra cărţii 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 
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Colecţia „Cheiţa de aur” 

Silvia Ursache „Am 

încălecat pe-o roată şi v-am 

spus-o gogonată”  

Pamela L. Travers „Mary 

Poppins” 

Mark Twain „Aventurile lui 

Huckleberry Finn” 

Grigore Vieru „Spune-i 

soarelui o poezie”  

Ion Hadârcă „Duminica 

mare”  

„Fata ciobanului cea 

înţeleaptă” 

„Apa sâmbetei” 

„Busuioc Făt-Frumos şi 

Ileana Cosânzeana” 

„Poveşti adevărate” 

„Croitoraşul cel viteaz” 

„Voinicul din lume fără 

nume” 

„Broasca ţestoasă şi raţele 

sălbatice” 

„Povestea ursului cafeniu şi 

alte poveşti” 

 

Lecturi comentate 

 

 

 

 

 

 

Discuţie în grup 

Recital de poezie 

 

 

Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

 Cât e de frumoasă această 

lume 

Edmondo de Amicis 

„Cuore” 

Rudyard Kipling „Cartea 

Junglei”  

Charles Kingsley „Copiii 

apelor” 

V. Kaverin „Сказки” 

Что за прелесть эти 

сказки 

В гостях у Пушкинианы 

În lumea enciclopediilor  

Expoziţie 

 

Lecturi publice 

 

 

 

 

 

 

 

Revistă bibliografică 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cum să ne odihnim frumos şi 

cu folos 

Reviste bibliografice, 

ore de lectură, 

activităţi distractive 

Serviciul Carte 

străină 

 Toată vara în compania 

cărţii = Всѐ лето – с 

книжкой под мышкой 

„Сказка о мертвой 

царевне и семи 

Ciclu de activităţi 

 

 

Vizionare comentată 

Serviciul Mediatecă 
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богатырях” 

„Сказка о царе Салтане”  

„Cei trei muşchetari” 

„Pinocchio” 

„Кошки против собак” 

„Maria, Mirabela” 

„Ali Baba şi cei 40 de hoţi” 

„Cenuşăreasa” 

„Robin Hood” 

„Colţ Alb” 

„Пеппи, Карлсон и другие” 

„Мальчик, который хотел 

быть медведем” 

„Aladin” 

„Hainele cele noi ale 

împăratului” 

„Cei trei purceluşi”  

Носов Н. „Мишкина каша” 

и другие рассказы 

„Hercule”, „Kez în jurul 

lumii”(colecţia „Hai la 

joacă!”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oră de lectură 

 

Prezentare de CD-uri 

 Lecturi estivale 

Aureliu Busuioc „Când 

bunicul era nepot” 

Victor Prohin „Dacă ar fi 

mânzul fotograf” 

„Umor şcolar” 

Aureliu Busuioc „Sfredeluş” 

С.Н. Попова „Просто о 

простом” 

Emil Gârleanu „Din lumea 

celor care nu cuvântă” 

 „Din pildele lui Esop” 

Nicolae Rusu „Alunel” 

Dănuţ Postolachi 

„Hidronauţii” 

Иван Крылов „Басни” 

Silvia Ursache „Am 

încălecat pe-o roată şi v-am 

spus-o gogonată” 

Gheorghe Marin „Calul 

oştean” 

L. Frank Baum „Vrăjitorul 

din Oz”  

Ciclu de activităţi 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturi comentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiala nr. 1 
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Ianoş Ţurcanu „O girafă 

supărată”, „Un elefant în 

vagonul restaurant” 

Vasile Alecsandri 

„Dumbrava roşie” 

Colecţia „Cheiţa de aur” 

„Конек горбунок” 

Д. Мамин-Сибиряк 

„Аленушкины сказки” 

„Apa sâmbetei” 

„Poveşti de adormit copii” 

H. Ch. Andersen „Crăiasa 

zăpezii” 

George Popovici „Ţie, o 

poezie hazlie” 

Anna Ahmatova „Lirică” 

Ion Hadârcă „Duminica 

mare” 

Titus Ştirbu „Pomul cu 

cifre” 

Călătorim împreună cu 

Robinson Crusoe 

 

Revistă bibliografică 

 

 

 

 

Oră de poveste 

 

 

 

 

 

 

Oră de poezie 

 

 

 

 

 

 

Victorină literară 

 O carte pentru tine  

Ion Agârbiceanu „File din 

cartea naturii”  

Mihail Sadoveanu „Viaţa lui 

Ştefan cel Mare”  

Rudyard Kipling „Cartea 

Junglei”  

Pamela L. Travers „Mary 

Poppins”  

Astrid Lindgren „Pippi 

Şoseţica”  

Citind cunoaştem 

Expoziţie 

Lecturi comentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs 

Filiala nr. 2 

 Programul MSWord 

Iniţiere în utilizarea Internet-

ului 

Cursuri pentru 

beneficiari 

Serviciul Mediatecă 

 Les sports 

Les métiers 

En ville 

Lecţie interactivă de 

limbă franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 The sport 

The jobs 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 File din cartea naturii Lecţie de ecologie Filiala nr. 1 
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Беречь сокровища природы 

Красная книга 

Lumea vegetală a Moldovei 

 Moldova – vatra doinelor 

străbune: Imaginea 

Moldovei în cultura altor ţări 

Oră literar-muzicală Serviciul Carte 

străină 

 Vă mulţumim că n-aţi uitat 

de noi 

Şedinţa Cenaclului 

„Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 2 

 

IULIE    

 Ziua comemorării lui Ştefan 

cel Mare şi Sfânt 

 

În faţa lui s-a închinat istoria 

 

2 iulie – Ziua comemorării 

lui Ştefan cel Mare 

Ştefane, Măria Ta,  

Tu la Putna nu mai sta ... 

Clopotul Nemuririi 

Ştefan cel Mare şi Sfânt – 

suflet din sufletul neamului 

meu 

Răsfoind filele istoriei 

 

 

Istoricii române despre 

Ştefan cel Mare 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

Oră literar-muzicală 

 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Convorbire 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Serviciul Mediatecă 

 

Filiala nr. 1 

 

 

 

 

Filiala nr. 2 

 

 

Serviciul Carte 

străină 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 Colecţia „Cheiţa de aur” 

Vasile Romanciuc „Toate 

întâmplările se prefac în 

cuvinte” 

Ianoş Ţurcanu „O girafă 

supărată”  

P. Eršov „Конек-горбунок”  

Aurel Scobioală „Carte 

pentru câini deştepţi”  

Aureliu Busuioc „Sfredeluş”  

Gianni Rodari „Aventurile 

lui Ceapolino” 

Aureliu Busuioc „Când 

bunicul era nepot”  

Arcadie Suceveanu „Ştiuca 

Expoziţie 

Oră de poezie 

 

 

 

Lecturi comentate 

 

 

 

Oră de lectură 

 

 

Discuţie asupra cărţii 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 
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la şcoală” 

I. Krylov „Басни”  

Victor Prohin „Dacă ar fi 

mânzul fotograf”  

Hans Christian Andersen 

„Сказки” 

 „Cum iepurele a învins 

balena şi elefantul”: poveste 

arabă 

 

 

 

 

Oră de poveste 

 

Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

 James Barrie „Питер Пэн и 

Венди” 

Pamela L. Travers „Мэри 

Поппинс” 

Frank Baum „Vrăjitorul din 

Oz”   

Pamela L. Travers „Mary 

Poppins şi casa de alături”  

Sergej Kozlov „Сказки”  

Aureliu Busuioc „Când 

bunicul era nepot”  

Lecturi publice Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Cele mai frumoase poveşti 

„Hainele cele noi ale 

împăratului” 

„Robin Hood” 

„Cei trei purceluşi” 

Expoziţie 

Vizionare comentată 

Serviciul Mediatecă 

 - “Le Raine de neige”, “The 

Snow Queen” (Crăisa 

Zăpezii) de Hans Christian 

Andersen 

- “The Jungle Book” (Cartea 

Junglei) de Rudyard Kipling 

Ore de lectură  Serviciul Carte 

străină 

 Ion Creangă „Fata babei şi 

fata moşneagului” 

Ion Creangă „Amintiri din 

copilărie” 

Cea mai frumoasă 

îndeletnicire - lectura 

Oră de poveste 

 

Lecturi comentate 

 

Lecţie de cultură 

informaţională 

Filiala nr.1  

 Bryan Perro „Amos 

Daragon, stăpânul măştilor”  

 C.S. Lewis „Prinţul 

Caspian” (Cronicile din 

Narnia)  

Robert L. Stevenson „Răpit 

de tâlhari” 

J.R. R. Tolkien 

Lecturi comentate Filiala nr. 2 
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„Roverandom”  

 In the city 

At the shopping 

The transport 

The hobbies 

At the see 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les courses 

Les transport 

Les loisir 

Au bord de la mer 

Lecţie interactivă de 

limbă franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Nicolae Dabija – peisagist al 

sufletului 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Faza finală a Concursului 

literar 

 ,,La izvoarele înţelepciunii”, 

ed. a XIX-a 

Concurs Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare  

 Constituţia – legea societăţii 

Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova 

(Ziua Constituţiei Republicii 

Moldova) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

AUGUST    

 В стране вечных каникул 

 

 

 

Талант человечности 

(Anatolij Aleksin – 85 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

Lecturi comentate  

„В стране вечных 

каникул” 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 

Filiala nr. 1 

 Смех для всех 

(Mihail Zošenko – 115 ani 

de la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Creaţia lui Panait Istrati: 

între real şi imaginar 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Vârstele poeziei lui Ion 

Hadârcă 

(Ion Hadârcă – 60 de ani) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

Filiala nr. 2 

 Мой добрый папа 

(Viktor Golâvkin – 80 ani de 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 
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la naştere) Revistă bibliografică copii de 7-10 ani 

 Campania „Lecturi de 

vacanţă” 

Ciclu de activităţi  

 Ion Agârbiceanu „File din 

cartea naturii” 

Mark Twain „Aventurile lui 

Huckleberry Finn”  

L. Frank Baum „Vrăjitorul 

din Oz” 

 D. Mamin-Sibirâk 

„Аленушкины сказки”  

Rudyard Kipling „Cartea 

Junglei”  

Dănuţ Postolachi 

„Hidronauţii”  

„Povestea împăratului 

prefăcut în copac” 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

 

Oră de poveste 

Lecturi comentate 

 

 

 

Oră de lectură 

Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Mircea Sântimbreanu 

„Recreaţia mare”  

Lecturi publice Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 - “Mary Poppins” de 

Pamela L. Travers 

- ”The Adventures of 

Huckleberry Finn” de Mark 

Twain 

Ore de lectură  Serviciul Carte 

străină 

 Alexandr Dumas „Cei trei 

muşchetari” 

Пѐтр Ершов „Конѐк-

горбунок” 

Ioan Slavici „Mara” 

Rafaello Giovagnoli 

„Spartacus” 

Михаил Зощенко 

„Рассказы” 

 Jules Renard „Morcoveaţă” 

William Shakespeare 

„Sonete” 

Lidia Hlib „Legenda Mării 

Negre” 

Pamela L. Travers „Mary 

Poppins se întoarce”, „Mary 

Poppins pe Aleea Cireşilor” 

 „Viaţa lui Ştefan cel Mare” 

Lecturi comentate 

 

 

 

 

Discuţie asupra cărţii 

 

 

 

 

 

 

Revistă bibliografică 

 

 

 

Călătorie literară 

Filiala nr. 1 

 A.A. Milne „Cartierul 

Winnie-Puh”  

Lecturi comentate Filiala nr. 2 
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Michael Bond „Un urs pe 

nume Paddington”  

Roald Dahl „Matilda”  

 Publicaţii periodice Lecţie de cultură a 

informării 

Filiala nr. 1 

 The feelings 

The garden 

The desserts and sweets 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les sentiments 

Le jardin 

Desserts et sucreries 

À l’école 

Lecţie interactivă de 

limbă franceză 

Serviciul Carte 

străină 

24-31 Sărbătoarea Naţională Ziua 

Republicii 

Sărbătoarea Naţională 

„Limba noastră” 

Ciclu de activităţi  

 Limba este o istorie vie Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Redobândirea demnităţii 

noastre 

Limba – temei al fiinţei şi al 

unităţii naţionale 

Aşa am fi vorbit 

Expoziţie 

 

Expoziţie complexă 

 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Pe aleea clasicilor 

O Ţară, un pământ avem 

 

 

Moldova pe paginile 

Internet-ului 

Expoziţie 

Vizionare comentată 

a filmelor despre 

Moldova 

Prezentare de site-uri 

web 

Serviciul Mediatecă 

 Un pays, une maison, une 

langue 

Imaginea Moldovei în 

cultura altor ţări 

Expoziţie 

 

Oră literar-muzicală 

Serviciul Carte 

străină 

 Lupta pentru independenţă – 

o luptă sfântă 

Limba – sufletul unei naţiuni 

Un şirag de piatră rară 

Întâlnire cu 

combatanţii 

Expoziţie 

Oră literar-muzicală 

Filiala nr. 1 

 Vrei viitorul a-l cunoaşte, te 

întoarce spre trecut 

Prin grai mai suntem, prin 

grai vom fi 

Limba este respiraţia unui 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Expoziţie 

 

Şedinţa Salonului 

Filiala nr. 2 
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neam literar-artistic ,,La 

Creangă” 

 Poezii de seama noastră Concurs de recitare a 

versurilor lui Grigore 

Vieru 

Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

 Vorbesc corect – gândesc 

corect 

Concurs-maraton Toate serviciile 

Activitate cu 

publicul 

SEPTEMBRIE    

 Про нашу семью, Алика 

Деткина и всех остальных 

(Anatolij Aleksin – 85 ani de 

la naştere) 

Medalion literar Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Argonaut modern în lumea 

cuvântului 

(Ion Hadârcă – 60 ani de la 

naştere) 

Medalion literar Filiala nr. 2 

 Ziua Cunoştinţelor Ziua uşilor deschise Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Tinerilor cititori despre 

lectură 

Lecţie de cultura 

informării 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Invitaţia către a şti Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Et la cloche sonne de 

nouveau 
Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Lectura înaripează sufletul Expoziţie Filiala nr. 1 

 Cartea este făclia luminoasă 

a cunoaşterii 

Cartea – popas al spiritului 

în zbor spre împlinire 

Biblioteca în timp şi spaţiu 

 

 

Rolul bibliotecii în formarea 

copilului din secolul XX 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Masă rotundă 

Filiala nr. 2 

 Eu al ţării mele sunt ostaş Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Avem un gând şi o credinţă – 

să ne-apărăm hotarul sfânt 
Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Ovidiu Drâmba – un distins 

filozof al culturii 

(Ovidiu Drâmba – 90 ani de 

la naştere) 

Expoziţie  

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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 Bunicuţa mea cea dragă 

(Sărbătoarea Naţională a 

Bunicuţelor) 

Oră de poezie 

Convorbire tematică 

în grup 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Europa – o casă, multe limbi 

Ziua limbilor europene 

Expoziţie 

Prezentare de CD-uri 

Serviciul Mediatecă 

 Linguae portas aperiunt – 

Limbile ne unesc, nu ne 

dezbină 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Donaţie de carte din partea 

Ambasadei Federaţiei Ruse 

în Republica Moldova 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 „De ce iepuraşul are 

urechile lungi”: poveste 

cubaneză 

Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Suntem alături de voi 

La un pas de prăpastie 

(impactul drogurilor asupra 

copiilor) 

Convorbire în grup Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Take the stand and inform 

yourself through magazines 

Dans le monde des revues 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 Nos amis les revues Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Bonjour! 

Les nombres 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Hello! Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Publicaţiile de referinţă Lecţie de cultură 

informaţională 

Filiala nr. 1 

 Constantin Stamati – 

cântăreţ al literaturii noastre 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Pace tuturor popoarelor 

lumii 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 De ce anume vara plecăm în 

vacanţa cea mare? 

Şedinţa Clubului 

,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 De la cine, cum şi ce putem 

învăţa pe parcursul vieţii? 

Şedinţa Cenaclului 

,,Arta de a Deveni 

Om” 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Poeme în Piatră 

(Medalion aniversar Iurie 

Canaşin) 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 O mlădiţă muzicală din Serată muzicală cu Filiala nr. 2 
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arborele Creangă participarea 

strănepoatei lui Ion 

Creangă – Claudia 

Caia 

 Republica Populară Chineză 

– 60 de ani 

Întâlnire cu 

reprezentanţii 

Ambasadei Chinei 

Serviciul Asistenţă 

de specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

Filiala nr. 2 

 OCTOMBRIE    

 Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” – 65 

ani de la fondare 

Biblioteca şi serviciile ei 

Alegerea unei cărţi în 

bibliotecă 

Povestea cărţii sau cum se 

fac cărţile 

Expoziţie 

 

 

Lecţie de cultură 

informaţională 

Filiala nr. 1 

 Scriitorul care ne poartă 

dincolo de imposibil 

Aurelian Silvestru „Victoria 

speranţei” 

Cu scriitorul Aurelian 

Silvestru în aventura 

cunoaşterii de sine 

Aurelian Silvestru „Cel 

rătăcit” 

Ispita cunoaşterii 

(Aurelian Silvestru – 60 de 

ani) 

Expoziţie 

 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Lansare de carte 

 

Şedinţa Cenaclului 

,,Conştiinţa 

naţională” 

Filiala nr. 1 

 

 

 

Filiala nr. 2 

 Luminatu-s-a de carte, 

luminatu-s-a de grai ... 

(Ziua Bibliotecarului, Ziua 

Pedagogului) 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Cartea care mi-a lăsat o 

impresie 

Concurs de eseuri Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Тем, кто нас учит – с 

любовью! 

Serată muzical-

teatralizată 

Serviciul Mediatecă 

 Tu eşti călăuza mea spre 

carte 

 (Ziua Bibliotecarului) 

Expoziţie 

 

 

Filiala nr. 1 

 Dascălii sunt memoria 

neamului şi înţelepciunea 

graiului 

Expoziţie 

 

Filiala nr. 1 
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(Ziua Pedagogului) 

 Vasile Voiculescu – artizan 

strălucit al versului 

(125 ani de la naştere) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 O clipă de mărturisire 

(Agnesa Roşca – 80 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 

 Iubiţi-vă oraşul 

 

 

Oraşul meu, al tău, al 

tuturor 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

Serviciul Activitate 

cu  preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 1 

 Путешествие в 

фантастический мир Кира 

Булычева 

Миллион приключений на 

100 лет вперед 

Кир Булычев „Девочка с 

Земли” 

(Kir Bulyčov – 75 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Convorbire în grup 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 1 

  Un poet pătimaş al dorului 

 

Creşti un pom, aduni o carte 

şi rămâi cu neamul tău 

(Dumitru Matcovschi – 70 de 

ani) 

Expoziţie 

Oră de poezie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Mediatecă 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 „Muzicanţii din Bremen” 

„Abu-Hasan”: poveste 

orientală 

Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Take the stand and inform 

yourself through magazines 

Dans le monde des revues 

Daniel Defoe “Robinson 

Crusoe” 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Oră de lectură 

Serviciul Carte 

străină 

 „Baltagul” Vizionare comentată 

a filmului 

Serviciul Mediatecă 

 А. И. Куприн „Слон” Discuţie asupra cărţii Filiala nr. 1 

19-25 Săptămâna Cunoştinţelor Ciclu de activităţi  

 Cartea pentru copii  – simbol 

al speranţei în viitor 

Cunoaşterea – nectarul 

sufletului ce ne uneşte cu 

lumina 

Expoziţie complexă 

 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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 Vă invităm în lumea cărţilor 

neobişnuite 

Художник слова – Михаил 

Коцюбинский 

Что читали – что узнали? 

Ziua Liceului „Nikolaj 

Gogol” 

Biblioteca – templul 

cunoaşterii 

Библиотека – твой лоцман 

в океане информации 

Библиотека – царство 

книг 

Из истории букв 

Expoziţie 

 

Oră de lectură 

 

 

Ziua liceului 

 

Lecţie de cultură 

informaţională 

 

 

 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 La littérature des peuples 

commence par les fables et 

finit par les romans 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Numbers 

Colours and shapes 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Les couleurs et les formes 

Des jours et des mois 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Ce sunt superstiţiile? Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Eu şi interesele mele Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 Un cavaler în scenă şi viaţă 

(Nicolae Darie, actor, 

profesor) 

Şedinţa Cenaclului 

„Dialogul 

generaţiilor” 

Filiala nr. 2 

 Un destin trăit prin muzică 

(Marian Stârcea) 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Filiala nr. 2 

 Valentina Moşneaga-

Mitrofan „Cu ochi de copil”  

Lansare de carte 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic „La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Valentina Moşneaga-

Mitrofan „Rugă pentru 

ploaie” 

Lansare de carte Filiala nr. 2 

NOIEMBRIE    

 Cei mai mari muzicieni ai 

lumii 

Expoziţie Serviciul Mediatecă 

 Iulia Hasdeu – lăstar din 

tulpina Hasdeu 

Expoziţie 

Lecturi comentate 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 
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Un nume rămas în literatură 

– Iulia Hasdeu  

Icoana cu chipul fecioarei de 

Cîmpina 

(Iulia Hasdeu - 140 ani de la 

naştere) 

„Prinţesa fluture” 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

 

Expoziţie 

 

 

Serviciul Carte 

străină 

 

Filiala nr. 1 

 Tinereţe, vis cutezător 

(Ziua Internaţională a 

Tineretului) 

Expoziţie Filiala nr. 2 

 Freidrich Schiller: viaţa şi 

opera 

(250 ani de la naştere) 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Poetul cu celelalte ispite ale 

lumii 
Întâlnire cu scriitorul 

Iulian Filip 

Serviciul Mediatecă 

 Eugen Ionescu – un Picasso 

al teatrului universal 

(Eugen Ionescu – 100 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Michio Mado – un poet din 

Ţara Soarelui Răsare 
Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Voltaire – poet, dramaturg, 

eseist, romancier, istoric şi 

filozof german 

(315 ani de la naştere) 

Revistă bibliografică Serviciul Carte 

străină 

 Un Clement Marot al nostru  

 (Dosoftei – 385 ani de la 

naştere) 

Expoziţie 

 

Filiala nr. 1 

 Un plâns de lumină 

 

 

Leonida Lari „Insula de 

repaus” 

Poeta pe care o poţi citi în 

singurătate 

Infinitul de aur al poeziei 

Leonidei Lari 

(Leonida Lari - 60 de ani) 

Expoziţie 

 

 

Oră de poezie 

 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 1 

 

 

 

Filiala nr. 2 

 Să învăţăm, să ne distrăm cu 

ajutorul cărţilor 

 

Cartea – miracol şi 

eternitate 

Новые книги нового 

столетия 

(Ziua Mondială a Cărţii) 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Călătorie literară 

 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 1 
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 Cel mai rapid navigator prin 

Internet 

Concurs Serviciul Mediatecă 

 „Alba ca făina ... şi cei şapte 

covrigi” 

Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Călătorie prin anotimpurile 

anului 

Осенняя песня 

 

 

Что такое „басня”? 

С. Маршак „Хороший 

день” 

„Мне чин один лишь 

лестен был” (И.А. Крылов) 

Oră de ecologie 

 

Serată muzicală 

teatralizată 

Oră de lectură 

Serviciul Mediatecă 

 Days and months 

Who am I? 

My family 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 Que suis-je? 

Ma famille 
Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 Operele lui A.S. Puşkin 

A. S. Puşkin „Povestea 

peştişorului de aur” 

A. Kuprin şi operele sale 

Nume celebre în istoria 

literaturii române 

Victorină 

Discuţie asupra cărţii 

 

Victorină 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

 Casa cu suflet de lumină - 

Biblioteca 

Lecţie de cultură 

informaţională 

Serviciul Mediatecă 

 Timbrele şi legenda lor Şedinţa Clubului 

„Deceluş” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Cum tratăm părţile corpului 

nostru în plan moral-

spiritual 

Şedinţa Cenaclului 

,,Arta de a Deveni 

Om” 

Serviciul  Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Problemele globale Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

DECEMBRIE    

 SIDA: a cunoaşte şi a 

combate 

(Ziua Internaţională de 

combatere şi profilaxie a 

maladiei SIDA) 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Suntem alături de voi 

(Ziua Internaţională a 

persoanelor cu dizabilităţi) 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 
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 Să nu ne referim doar la 

dreptul la joacă 

 

Cunoaşte-ţi drepturile, 

cunoaşte-ţi obligaţiile 

(Ziua Internaţională a 

Drepturilor Omului) 

Expoziţie 

 

 

Expoziţie 

 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 1 

15-17 Zilele Bibliotecii Ciclu de activităţi  

 O călătorie pe insula 

comorilor sufleteşti 

Excursii Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 O fereastră deschisă spre 

lume 

O casă pentru cartea mea  

Expoziţie 

 

Concurs de lădiţe 

pentru păstrarea 

cărţilor 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

Filiala nr. 1 

 O lume creată prin talent 

(Lansarea revistei „Talent 

Plus” 

Lansare Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 File de carte pe micul ecran 

Calculatorul – prieten şi 

învăţător 

Şi ursuleţilor le place să 

citească = Даже мишки 

читают книжки 

Biblioteca în viaţa mea 

Expoziţie 

Expoziţie 

 

Concurs de postere 

 

 

Concurs de eseuri 

Serviciul Mediatecă 

 Tu, mon livre – mon désire 

ami! 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Biblioteca – spaţiu al 

libertăţii intelectuale 

Cărţi cu autograf la 

Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” 

O casă a cărţii şi copilăriei 

(Medalion jubiliar Biblioteca 

Naţională pentru Copii „Ion 

Creangă”) 

Expoziţie 

 

Expoziţie 

 

 

Şedinţa Salonului 

literar-artistic ,,La 

Creangă” 

Filiala nr. 2 

 Biblioteca Naţională pentru 

Copii „Ion Creangă” – 65 

ani 

Medalion aniversar Toate serviciile 

Bibliotecii 

 Три долi Марка Вовчка 

(Marko Vovčok – 175 ani de 

la naştere) 

Medalion literar Serviciul Mediatecă 
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 Vodă al poeziei noastre 

Poetul ce-a scris de dorul 

vieţii, de dragul pământului 

(Gheorghe Vodă – 75 ani de 

la naştere) 

Expoziţie 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 1 

Filiala nr. 2 

 „Darul lui Moş Ger” 

 

 

Datini de Anul Nou la 

creştini 

Oră de poveste în 

ciclul „O poveste 

cum alta nu este” 

Expoziţie 

Convorbire în grup 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 Din istoria descoperirilor 

geografice 

Expoziţie Serviciul Activitate 

cu copii de 11-16 

ani 

 Take the stand and inform 

yourself through magazines 

Dans le monde des revues 

Revistă bibliografică 

a publicaţiilor 

periodice 

Serviciul Carte 

străină 

 A la maison 

Le corps 

Lecţie interactivă de 

limba franceză 

Serviciul Carte 

străină 

 At home 

The body 

Lecţie interactivă de 

limba engleză 

Serviciul Carte 

străină 

 „Басни” дедушки Крылова 

Когда папа был маленьким 

Сказка о мышонке – 

глупом и умном 

Мораль сей басни такова 

Звери и птицы Евгения 

Чарушина 

Şezătoare literară 

Oră de lectură 

 

 

 

Convorbire 

Serviciul Mediatecă 

 Cartea – un miracol al 

eternităţii 

Expoziţie Filiala nr. 1 

 Idealul Neamului Meu Şedinţa Clubului 

„Generaţia NEXT” 

Filiala nr. 1 

 De ce anume de Anul Nou se 

împodobeşte bradul? 

Şedinţa Clubului 

,,Deceluş” 

Serviciul Activitate 

cu preşcolari şi 

copii de 7-10 ani 

 O, ce veste minunată 

Зимние каникулы – с 

доброй сказкой 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Serviciul Mediatecă 

 Tradiţii şi obiceiuri de 

Crăciun la noi şi în lume 

Expoziţie Serviciul Carte 

străină 

 Crăciunul – naşterea 

Domnului 

Crăciunul în ţară şi peste 

hotare 

Expoziţie 

 

Convorbire în grup 

 

Filiala nr. 1 
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Vine, şi Crăciunul vine! 

Anul Nou curând va bate-n 

uşă! 

Concurs de desene 

Concurs de 

confecţionare a 

jucăriilor pentru brad 

 Colindăm, Doamne, 

colindăm 

E vremea colindelor 

Şedinţa Salonului 

Muzical 

Expoziţie 

Revistă bibliografică 

Filiala nr. 2 
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Anexa nr. 4 

PROGRAME DE ACTIVITATE ALE CENACLURILOR,  

CLUBURILOR ŞI SALOANELOR 

 

SALONUL LITERAR-ARTISTIC ,,LA CREANGĂ” 

 

Inaugurat în anul 1994, Cenaclul „La Creangă” (din 2006 Salon literar-artistic) 

găzduieşte copii şi adolescenţi cu aptitudini literare şi artistice. Este, de fapt, o continuare a 

activităţii Clubului literar republican „Peniţa fermecată” (1986-1991) şi a Cenaclului literar 

„Florile dalbe” ( 1991-1993). 

 Prima moderatoare, bibliotecara Tatiana Costiuc, şi colaboratorii ziarului „Florile 

dalbe” au fost cei care i-au încurajat pe copiii ce urmau să facă din scris o meserie: Steliana 

Grama, Romana Iorga, Dorina Bohanţov, Igor Cobâleanschi şi alţii. Cenaclul „La Creangă” 

vine cu pleiada nouă de talente: Ionel Martea, Corina Maxim, Steluţa Andrei, Valeriu 

Croitoru, Dumitriţa Parfenie, Rodica Frimu, Olga Anghelici. Moderator al Salonului este 

poeta Claudia Partole. 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Urmaşi ai lui Mihai Eminescu Invitaţi: pictorul Gheorghe Vrabie, 

criticul de artă Maria Mâţu, 

profesoarele Elena Bivol şi Tatiana 

Jereghi, scriitoarea Marcela 

Mardare, jurnalista Victoria Tomuz 

Ianuarie 

2. O zână bună a Copilăriei Omagierea scriitoarei Lidia Hlib (65 

de ani). Invitaţi: scriitorii Călina 

Trifan, Victor Prohin, Raisa Plăieşu, 

Ada Zaporojan, pictorii Lică 

Sainciuc, Gleb Sainciuc 

Februarie 

3. „Dăruie clipelor ani” de Zinovia 

Bivol 

Lansarea cărţii Zinoviei Bivol, 

membra a Salonului 

Februarie 

4. Cel mai frumos mărţişor Şedinţă dedicată lui Ion Creangă. 

Invitaţi: scriitoarea Lidia Hlib, 

profesoarele Elena Bivol, Tatiana 

Jereghi, Valentina Ghidiu 

Martie 

5. „Făclia sufletului” de Doina 

Mămăligă 

Lansarea cărţii Doinei Mămăligă, 

membră a Salonului 

Martie 

6. Lansarea volumelor de autori 

copii 

Şedinţă în cadrul Salonului 

Internaţional de Carte pentru Copii şi 

Tineret 

Aprilie 

7. „Căluţul oştean” de Gheorghe 

Marin 

Lansare de carte Mai 

8. Şcoala de Arte Cojuşna – 20 ani 

de activitate 

Şedinţă în deplasare. Invitaţi: 

scriitorii Marcela Mardare, 

Gheorghe Marin, jurnalista Victoria 

Tomuz, profesoara Elena Bivol 

Mai 

9. Luceafărul – veghetor de neam Medalion aniversar Aurel David (75 

ani de la naştere) la Şcoala primară 

nr. 83 „Grigore Vieru”.  

Iunie 

10. Limba este respiraţia unui neam Şedinţă consacrată limbii române August 
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11. Poeme în Piatră Omagierea sculptorului Iurie 

Canaşin 

Invitaţi: Claudia Caia, strănepoata 

lui Ion Creangă, regizorul Vitalie 

Ţapeş, scriitoarele Lucreţia 

Bârlădeanu, Raisa Plăieşu, ziarista 

Raisa Rohac, profesoara Elena Bivol 

Septembrie 

12. „Cu ochi de copil” de Valentina 

Moşneaga-Mitrofan 

Lansare de carte. Invitaţi: scriitorii 

Marcela Mardare, Victor Prohin, 

Lidia Ungureanu 

Octombrie 

13. O casă a cărţii şi copilăriei Medalion jubiliar consacrat 

Bibliotecii Naţionale pentru Copii 

„Ion Creangă” (65 ani de la fondare) 

Octombrie 

 

 

CENACLUL ,,CONŞTIINŢA NAŢIONALĂ” 

 

Acest Cenaclu a fost inaugurat în anul 1993 cu scopul popularizării valorilor naţionale,  

istoriei, tezaurului cultural şi spiritual al neamului. Întruneşte elevi de la diverse şcoli şi licee 

din Chişinău. Din anul 2002 este un Cenaclu de familie. Îşi desfăşoară şedinţele în incinta 

Filialei nr. 2. Moderator: scriitorul Constantin Dragomir. 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. M-or troieni cu drag aduceri 

aminte 

 

Şedinţă consacrată Zilei 

Comemorării lui Mihai Eminescu. 

Recital de poezie şi muzică.  

Ianuarie 

2.  Eu vin şi plec cu fulgii, păsări 

călătoare ... 

Medalion literar consacrat 

aniversării a 60-a a scriitoarei, 

regizoarei Nelly Raţuc. Invitaţi: 

scriitorii Victor Prohin, Titus Ştirbu. 

Februarie 

3. S-adun flori în şezători Şedinţă consacrată lui Ion Creangă. 

Concurs de înscenări. 

Martie 

4. Fascinat de culori şi pozei Medalion consacrat pictorului 

Gheorghe Vrabie la 70 de ani. 

Martie 

5. Cântecele învierii şi-ale 

demnităţii 

Şedinţă în memoria compozitorului 

şi interpretului Ion Aldea-

Teodorovici. 

Aprilie 

6. Lumină din lumină de-a pururi să 

tot cearnă ... 

Şedinţă de comemorare a scriitorilor 

Ion Vatamanu, Grigore Vieru, 

Gheorghe Vodă, Aurel Scobioală, 

Mihai Garaz, Gheorghe Malarciuc. 

Invitaţi: scriitorii Victor Prohin, 

Vlad Zbârciog, Elena Vatamanu 

Mai 

7. Vă mulţumim, că n-aţi uitat de 

noi 

Şedinţă în colaborare cu redacţia 

revistei „a”Mic” în Tabăra pentru 

copii „Poieniţa veselă” (Dănceni, 

Ialoveni). 

Iunie 

8. Ispita cunoaşterii Dialog cu pedagogul şi scriitorul 

Aurelian Silvestru. Invitaţi: scriitorii 

Vasile Romanciuc, Iulian Filip, 

Ianoş Ţurcanu. 

Octombrie 
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CENACLUL „DIALOGUL GENERAŢIILOR” 

 

A fost inaugurat în decembrie 2002. În cadrul acţiunilor din acest ciclu, desfăşurate 

trimestrial, au loc întâlniri ale copiilor şi adolescenţilor cu personalităţi marcante din diverse 

domenii, care au reuşit în plan profesional datorită cărţii, lecturii, studiului continuu. Scopul 

întâlnirilor este de a iniţia un dialog cultural eficient între reprezentanţii diferitor generaţii. La 

început cenaclul a fost moderat de directorul bibliotecii Claudia Balaban. În prezent 

moderator este jurnalista Larisa Turea. 

 

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. Un moştenitor al tradiţiilor lăutăreşti Protagonist: Sergiu Ciuhrii, 

muzician, dirijor 

Mai 

2. Un cavaler în scenă şi în viaţă  Protagonist: Nicolae Darie, 

actor, profesor 

Octombrie 

 

 

 

CENACLUL ,, ARTA DE A DEVENI OM” 

 

Inaugurat în 20 noiembrie 2001. Membrii Cenaclului, îndrumaţi de dl Nicolae Bujor, 

director al Centrului Municipal de Educaţie Moral-Spirituală şi bibliotecara Zinaida Ursu, pun 

în discuţie probleme ce ţin de cunoaşterea adevărurilor existenţiale, de morală şi etică, de 

perfecţionare spirituală a omului. 

 

 

N/r Temă Termen 

1. Valorile moral-spirituale strămoşeşti autentice în viaţa 

elevilor, tineretului studios 

Ianuarie 

2. Virtuţile capitale şi faptele bune. Esenţa şi importanţa lor 

valorică pentru elevi, tineretul studios 

Februarie 

3. Respectul, datoriile copiilor, tineretului studios către 

părinţi, aproapele 

 

Aprilie 

4. Cântarul faptelor bune şi rele. Cu ce putem combate 

faptele rele? 

Mai 

5. De la cine, cum şi ce putem învăţa pe parcursul vieţii? Septembrie 

6. Cum tratăm părţile corpului nostru în plan moral-

spiritual 

Noiembrie 
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CLUBUL ,,DECELUŞ” 

 

Inaugurat în ianuarie 2005. Scopul Clubului este de a stimula dorinţa copiilor mici de 

a cunoaşte cât mai multe despre lumea înconjurătoare prin intermediul cărţii şi al altor surse 

de informaţie şi a dezvolta erudiţia lor. Conducătorul Clubului – Rodica Zaharia, şef serviciu 

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

 

 

N/r Termen Temă 

1. Ianuarie De ce fiecare an are ca simbol un animal? 

 

2. Februarie Ce e bine să dăruieşti? 

3. Martie De ce purtăm Mărţişoare? 

 

4. Aprilie De ce în lume există mai multe religii? 

 

5. Mai Să cunoaştem regulile de circulaţie 

 

6. Septembrie De ce anume vara plecăm în vacanţa cea 

mare? 

 

7. Octombrie Ce sunt superstiţiile? 

 

8. Noiembrie Timbrele şi legenda lor 

 

9. Decembrie De ce anume de Anul Nou se împodobeşte 

bradul? 

 

 

 

 

SALONUL MUZICAL 

 

Salonul Muzical a fost inaugurat în noiembrie 1997. Iniţial a fost condus de 

muzicologul Svetlana Bivol. În 2002, după o perioadă de întrerupere a activităţii, a renăscut 

sub bagheta iscusită a compozitorului Eugen Mamot. Prin această formă de activitate se 

urmăreşte promovarea cunoştinţelor muzicale generale, indispensabile fiecărui om cult, a 

resurselor informaţionale despre muzicieni, compozitori, interpreţi naţionali şi universali, a 

diverselor genuri muzicale. Evenimentul cheie în activitatea Salonului Muzical a fost lansarea 

imnului Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” pe versuri de Constantin Dragomir 

şi muzica de Eugen Mamot.  

  

 

N/r Temă Conţinut Termen 

1. O viaţă dăruită muzicii Eugen Mamot, dirijor, compozitor, 

profesor, autor de manuale – 45 ani 

de activitate 

Ianuarie 

2. Cântăreţ al „piciorului de plai” Tudor Chiriac, compozitor – 60 de 

ani 

Martie 

3. O viaţă de baladă Serghei Lunchevici, violonist, dirijor 

– 75 ani de la naştere 

Aprilie 
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4. Un corifeu al muzicii corale Teodor Zgureanu, dirijor, 

compozitor – 70 de ani 

Mai 

5. Să cântăm copilăria Şedinţă la Liceul „Mihai Viteazul” Iunie 

6. Un destin trăit prin muzică Dialog cu Marian Stârcea, 

compozitor 

Octombrie 

7. Colindăm, Doamne, colindăm Şedinţă la Liceul „Mihai Viteazul” Decembrie 

 

 

 

 

CLUBUL TINERILOR TRADUCĂTORI 
 

A fost inaugurat în 1996, odată cu deschiderea Serviciului Carte străină în cadrul 

Bibliotecii. În anul 2003 a fost relansat. Întruneşte elevi pasionaţi de studierea limbilor 

moderne, de lectură şi traducere. La şedinţe participă ca invitaţi traducători notorii din 

republică, profesori de la catedra de limbi străine a USM, reprezentanţi ai ambasadelor. Copiii 

traduc, de obicei, texte la subiectele des solicitate de beneficiarii serviciului carte străină. 

 

 

N/r Temă Termen 

1. Traduceri uitate din creaţia eminesciană 

 

Ianuarie 

2. Traducerea orală a lucrărilor artistice Februarie 

3. Traduire, c’est trahir? 

 

Aprilie 

 

 

CLUBUL „GENERAŢIA NEXT” 
 

Ritmul vieţii, resimţit uneori ca fiind prea alert, exigenţele tot mai variate şi mai noi, 

lipsa unuia sau a ambilor părinţi din familie, complică deseori situaţia adolescenţilor prin lipsă 

de informare motivată sau nemotivată. Adolescentul deseori rămâne faţă în faţă cu „Eu-l” său, 

cu problemele sale, nereuşind să găsească o rezolvare. 

Prin inaugurarea Clubului „Generaţia NEXT”, colaboratorii Filialei nr. 1 a Bibliotecii se 

implică în câmpul relaţiilor dintre adolescent şi lumea înconjurătoare, prin a-i oferi întâlniri cu 

diverse personalităţi ale vieţii publice, în stare să contribuie la dezlegarea unor sau altor 

probleme. 

 

 

N/r Temă Termen 

1. Criza financiară şi consecinţele ei 
Ianuarie 

 

2. Tu eşti asemeni cupei din străvezii cristaluri ... 
Februarie 

 

3. 
Ziua Mondială a Cosmonauticii 

 
Aprilie 

4. 
 ABC-ul comportării perfecte 

 
Mai 

5. 
Eu al ţării mele sunt ostaş 

 
Septembrie 
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6. 
Eu şi interesele mele 

 
Octombrie 

7. Problemele globale 
Noiembrie 

 

8. Idealul Neamului Meu 
Decembrie 
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Tabel 22. Activitatea editorială a Bibliotecii în 2009 

 

nr. 

d/o 

Denumirea lucrării Tipul publ. Termen 

(trim.) 

Volum Lb. publ. Baza 

poligr. 

Serviciile 

responsabile 

 

1. 
 

Cartea pentru copii 

editată în Republica 

Moldova (1975-2000) 

 

index 

cumulativ 

 

I 

 

1 carte 

 

rom., rus. 

engl.,  

fr. ş.a. 

 

tipografie 

 

Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

 

2. Cartea. Biblioteca. 

Cititorul 

Fascicula nr. 18 

buletin metod. 

şi bibliogr. 

I 1 fasc. rom.-rus. tipografie Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

3. Aniversări culturale 2010 calendar IV 1 carte rom.- rus. tipografie Informare 

bibliogr. şi 

documentară; 

Asistenţă de 

specialitate, 

coordonare şi 

cooperare 

4. La Creangă 

 Nr.  23 

almanah literar I 1 fasc. rom. tipografie Redacţie şi 

secretariat –

arhivă 

5. Bibliografia cărţii pentru 

copii. Anul  2008 

 

buletin 

informativ 

II 1 fasc. rom.-rus. xerox Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

6. În ajutor programei de 

studiu (bibliografie 

selectivă pentru lectura 

extraşcolară a elevilor 

din cl. IV-XII) 

a) fasc. 49 (sem. II, 2008) 

b) fasc. 50 (sem. I, 2009) 

buletin 

informativ 

I-IV 2 fasc. rom.-rus 

ş.a.  

xerox //-// 

7. Carte Pentru Copii 

(Ediţia a XIII-a a 

Salonului de Carte pentru 

Copii şi Tineret) 

breviar  II nr. 1-4 rom.-rus  xerox Redacţie şi 

secretariat – 

arhivă 

8. 650 ani de la întemeierea 

statului feudal 

moldovenesc: mărturii în 

timp 

pliantă I  rom. xerox Informare 

bibliogr. şi 

documentară 

9. Elizabeta Lidia Hlib – 65 

ani 

pliantă  I  rom. xerox // - // 

 

10. Alecu Russo –190 ani pliantă I  rom. xerox //-// 

 

11. Ion Gheorghiţă –70 ani pliantă II  rom. xerox //-// 

 

12. Gheorghe Malarciuc – 75 

ani 

pliantă II  rom. xerox // - // 

13. Aurelian Silvestru – 60 

ani 

pliantă IV  rom. xerox // - // 

14. Ştefan Andronic – 70 ani pliantă IV  rom xerox // - // 
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Decshiderea Salonului Internaţional de Carte pentru 

Copii şi Tineret, ediţia a XIII-a, la CIE Moldexpo 

 
Râuri de copii nerăbdători să intre în Lumea Cărţii 

 
Standul Chinei este unul dintre cele mai  

atractive în cadrul Salonului 

 
La standul Infomedia Pro copiii găsesc  

soft-uri educaţionale  

 
Reviste şi cărţi cu CD-uri la Editura Erc Press 

 
Aureliu Busuioc, autorul cărţii-surpriză „Sfredeluş”, 

dăruind autografe cititorilor 

 
Scriitorul Vladimir Beşleagă, autorul  

cărţii „Dirimaga, înconjurat de cititori 

 

 
Prezentarea editurii Scholastic din SUA 
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Prezentarea cărţii „Poveşti adevărate” 

de la editura Epigraf 

 
Lansarea cărţilor Editurii Prut Internaţional 

 
Cu toată familia – la Salonul pentru Copii 

 
Expoziţia lucrărilor premiate la  

Concursul „Cărţi manuscrise” 

 
Festivitatea de premiere a laureaţilor Concursului 

„Cărţi manuscrise” în cadrul Forumului Copiilor 

 
Albina Anfinoghenova, cea mai mică participantă la 

Concursul „Cărţi manuscrise” (4 ani) 

 

 
Lansarea cărţilor autorilor copii  

la Şedinţa Salonului literar-artistic „La Creangă” 

 
Fiecare vizitator copil primeşte în dar cartea-surpriză 

„Sfredeluş” de Aureliu Busuioc 
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Câte o carte pentru fiecare copil 

 
Simpozionul „Modernizarea serviciilor  

în bibliotecile ce servesc copii” 

 
Atelierul „Programul integrat de informatizare a 

bibliotecii „BiblioPhil”: caracteristici  

şi posibilităţi de aplicare” 

 
Prezentarea editurilor Augusta (Timişoara) şi Danaster 

(Iaşi) la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 

 
Prezentarea editurii Princeps Edit din Iaşi la  

Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” 

 
Daniel Corbu prezintă colecţia  

„Biblioteca Ion Creangă” 

 
Preşedintele Parlamentului Marian Lupu înmânează 

Premiul „Ion Creangă” scriitorului Aureliu Busuioc 

 
Deţinătorul Premiului „Cartea Anului” -  Ianoş Ţurcanu, 

autorul cărţii „Un elefant în vagonul-restaurant” 
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Ansamblul „Do-re-micii” la festivitatea  

de închidere a Salonului 

 
Ansamblul „Edera” la festivitatea  

de închidere a Salonului 

 
Medalionul aniversar, consacrat celor  

65 de ani de la fondarea Bibliotecii 

 
Prezentarea indexului bibliografic „Cartea pentru 

editată în Moldova. 1975-2000” decătre  dr. Ana Bantoş 

 
Ansamblul vocal al Liceului „Prometeu”  

cu un omagiu muzical adus Bibliotecii 

 
Premierea laureaţilor Concursului de postere  

„Şi ursuleţilor le place să citească” 

 
Premierea laureaţilor Concursului de eseuri  

„Biblioteca în viaţa mea” 

 
Prezentarea revistei „Talent Plus” 
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Atelierul profesional „Formula succesului: programe  

şi activităţi de promovare a bibliotecii  

şi lecturii pentru copii” 

 
Faza republicană a Concursului literar „La izvoarele 

înţelepciunii”, ediţia a XIX-a „B.P.Hasdeu” 

 
Premierea laureaţilor fazei republicane a  

Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii” 

 
Faza finală a Concursului literar „La izvoarele 

înţelepciunii” la Biblioteca Judeţeană Vaslui 

 
Participanţii la Concursul „La izvoarele înţelepciunii” 

la Mănăstirea Neamţ cu dna Olguţa Caia 

 
Concursul „Cititor-model”, ediţia a IV-a 

 
Eugen Cernei, elev la Liceul „Natalia Dadiani”, 

câştigătorul Premiului I la Concursul „Cititor-model” 

 
Medalionul „Cuvântul tău este în inima noastră”, 

organizat în memoria lui Grigore Vieru 
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Copiii de la Grădiniţa „Îngeraşul” cu un 

 omagiu poetului Grigore Vieru 

 
Concursul de inteligenţă şi creativitate  

„Miss Smărăndiţa”, ediţia a VIII-a 

 
Concursul de inteligenţă şi creativitate  

„Miss Smărăndiţa”, ediţia a VIII-a 

 
Şedinţa Cenaclului „Conştiinţa naţională”  

în cadrul Zilelor Creangă 

 
Zilele Francofoniei 

 
Manifestare dedicată Anului Nou Chinezesc 

 

 
Ziua Copiilor – Ziua Editurii Prut Internaţional 

 
Micii actori de la Şcoala de Arte „V. Poleacov” 

împreună cu profesoara Elena Bivol la Ziua Copiilor 
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Întâlnire cu elevii olimpici internaţionali la fizică  

în cadrul ciclului „Tineri, talentaţi, creativi” 

 
Un spectacol inspirat din fizică prezentat  

de elevii de la Liceul „Orizont” 

 
Întâlnire cu elevii pasionaţi de teatru şi actriţa Dina 

Cocea la o şedinţă din ciclul „Tineri, talentaţi, creativi” 

 
Şedinţa din ciclul „Tineri, talentaţi, creativi” consacrată 

tinerilor interpreţi de muzică uşoară 

 
Şedinţa Salonului literar-artistic „La Creangă” 

consacrată sculptorului Iurie Canaşin 

 
Şedinţa Salonului literar-artistic „La Creangă” 

consacrată sculptorului Iurie Canaşin 

 
Şedinţa Salonului Muzical consacrată celor 45 ani  

de activitate a compozitorului Eugen Mamot 

 
Şedinţa Salonului Muzical consacrată celor 45 ani  

de activitate a compozitorului Eugen Mamot 
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Şedinţa Salonului Muzical consacrată  

dirijorului de cor Teodor Zgureanu 

 
Şedinţa Salonului Muzical consacrată  

compozitorului Marian Stârcea 

 
Cenaclul „Dialogul generaţiilor”  

cu muzicianul Sergiu Ciuhrii 

 
Cenaclul „Dialogul generaţiilor”  

cu actorul Nicolae Darie 

 
Ring-ul intelectual „Ecologie şi civilizaţie” 

 
Ring-ul intelectual „Ecologie şi civilizaţie” 

 

 
Dezbatere în ciclul „Zidirea de sine şi creaţia” 

 
Medalionul aniversar dedicat lui Ion Hadârcă  

la 60 de ani 
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Medalion aniversar dedicat lui Aurelian Silvestru , 

lansarea romanului „Cel rătăcit” 

 
Şedinţa Cenaclului „Conştiinţa naţională”  

în memoria scriitoarei Nelly Raţuc 

 
Expoziţia „Здесь помнят гения и чтут”  

dedicată lui A.S. Puşkin 

 
Expoziţia „Здесь помнят гения и чтут”  

dedicată lui A.S. Puşkin 

 
Concursul „Cel mai rapid navigator în Internet” 

 
Premianţii Concursului 

 „Cel mai rapid navigator în Internet” 

 
Oră de lectură consacrată lui Mihai Eminescu  

la Grădiniţa „Mărţişor” 

 
O oră de muzică cu strănepoata lui Ion Creangă – 

Claudia Caia 
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Lansarea cărţii „Cu ochi de copil”  

de Valentina Moşneaga-Mitrofan 

 
Expoziţie de fotografii consacrată  

aniversării a 60-a a Chinei 

 
Eugenia Bejan prezentând comunicare la simpozionul 

„Anul Bibliologic 2008” 

 
Atelierul profesional în cadrul Conferinţei ABRM 2009 

 
Claudia Balaban la şedinţa în plen  

a Conferinţei ABRM 2009 

 
Claudia Balaban şi Lilia Tcaci la Conferinţa IFLA 2009 

 
Claudia Balaban, membru al Comitetului Internaţional 

pentru organizarea Festivalului NAMBOOK010  

în Coreea de Sud 

 
Şedinţa de lucru pentru realizarea  

Proiectului „Peace Story” iniţiat de  

Secţia Naţională IBBY din Coreea de Sud 

 


