MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ
PENTRU COPII “ION CREANGĂ”

PROGRAM
2007

SUMAR
Misiunea Bibliotecii ................................................................................
Obiective principale – 2007....................................................................
Activităţi de amploare – 2007..............................................................
Dezvoltarea şi organizarea colecţiilor ..................................................
Activitatea cu publicul ...........................................................................
Beneficiarii Bibliotecii ........................................................................
Comunicarea colecţiilor şi servicii pentru beneficiari ........................
Animaţii culturale ...............................................................................
Activitatea informaţională şi bibliografică ..........................................
Activitatea biblioteconomică, coordonare şi cooperare ......................
Automatizare şi informatizare ..............................................................
Anexe:
Anexa nr. 1. Măsurători principali – 2007...........................................
Anexa nr. 2. Activităţi informaţionale şi culturale – 2007...................
Anexa nr. 3. Calendarul activităţilor culturale – 2007.........................
Anexa nr. 4. Programe de activitate ale cenaclurilor, cluburilor şi
saloanelor în 2007 ...............................................................................
Anexa nr. 5. Activitatea editorială - 2007............................................
Anexa nr. 6. Programul şedinţelor Consiliului Ştiinţific ....................
Anexa nr. 7. Programul Şcolii de perfecţionare profesională a
salariaţilor Bibliotecii ..........................................................................

2

2
2
3
5
7
7
8
9
11
13
16
18
19
20
32
41
43
44

MISIUNEA BIBLIOTECII
Misiunea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” este de a contribui
la formarea şi educaţia tinerilor generaţii, oferind acces la patrimoniul cultural, la
sursele informaţionale locale şi aflate la distanţă prin diverse servicii şi activităţi.
OBIECTIVE PRINCIPALE – 2007
Obiectivele principale ale activităţii Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion
Creangă” în anul 2007 se racordează la strategiile de dezvoltare a Sistemului Naţional
de Biblioteci, Strategia Naţională pentru edificarea societăţii informaţionale în
Republica Moldova, la politicele şi programele din domeniu la nivel naţional şi
internaţional.
Biblioteca îşi asumă pentru anul 2007 următoarele obiective principale:
• Îmbunătăţirea programării activităţii Bibliotecii prin elaborarea
Strategiei de activitate pentru anii 2008-2010 şi a Politicilor de
dezvoltare a colecţiilor Bibliotecii;
• Racordarea activităţii Bibliotecii la Planul de acţiuni pentru realizarea
Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – Moldova
electronică;
• Lărgirea accesului beneficiarilor şi non-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);
• Asigurarea accesului la serviciile Bibliotecii a copiilor cu diverse
disabilităţi şi a celor aflaţi în dificultate prin desfăşurarea unor programe
şi acţiuni speciale;
• Promovarea cărţii şi a lecturii printre copii prin realizarea unor
programe naţionale complexe;
• Consolidarea relaţiilor de colaborare cu părinţii, profesorii, educatorii şi
alte persoane interesate de educarea copiilor prin carte şi lectură;
• 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;
• Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiei.

În scopul realizării acestor obiective Biblioteca va desfăşura o serie de
activităţi de amploare atât la nivel local, cât şi la cel republican.
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ACTIVITĂŢI DE AMPLOARE - 2007
•
•
•
•
•
•

•

•

Participarea la realizarea Catalogului Naţional Colectiv Partajat şi la alte
activităţi în cadrul proiectului SIBIMOL;
Participarea la realizarea proiectului Spre cultură şi civilizaţie prin lectură;
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, ediţia a XI-a (25-28 aprilie);
Forumul copiilor - laureaţi ai Concursului de eseuri Ce carte aş scrie eu (27
aprilie);
Concursul literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XVII-a, cu genericul Viaţa
şi creaţia lui Mircea Eliade (ianuarie – iulie);
Concursul de desene Curcubeul poveştilor lui Creangă (septembrie –
noiembrie);
Ciclurile de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor Bibliotecii:
o Zilele Creangă în Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” (1-7
martie)
o Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii (2 aprilie)
o Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii (1-7 aprilie)
o Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor (1 iunie)
o Sărbătorile Naţionale „Limba noastră” şi Ziua Republicii (24-31
august)
o Săptămâna Cunoştinţelor (1-7 septembrie)
o Zilele Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” (12-18
noiembrie);
o Filiala nr. 2 a Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”la 15
ani (18 noiembrie)
o Campania Lecturi de vacanţă (ianuarie, martie, iunie-august, noiembrie)
Activităţi consacrate unor aniversări literare şi culturale importante:
o Poetul care a crescut poeţii: Petru Zadnipru – 80 ani de la naştere (13
ianuarie)
o Lumea eternă a lui Creangă şi povestea vieţii lui: Ion Creangă – 170 ani
de la naştere (1 martie)
o Muzica e viaţa mea: Eugen Doga – 70 ani de la naştere (1 martie)
o Mircea Eliade – om al Renaşterii Moderne: Mircea Eliade - 100 ani de
la naştere (9 martie)
o Să mă chemaţi să vă cânt: Ion Vatamanu – 70 ani de la naştere (1
martie)
o Guguţă – simbolul Copilăriei: Spiridon Vangheli – 75 ani de la naştere
(14 iunie)
o Un critic de excepţie: Mihai Cimpoi – 65 ani de la naştere (3
septembrie)
o Daria Radu – clopoţelul de argint al copilăriei: Daria Radu – 60 ani de
la naştere (21 septembrie)
o Scriitorul din copilăria noastră: Victor Prohin – 65 ani de la naştere (2
octombrie)
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o De la tradiţionalism la modernism, de la copilărie la filozofie: Arcadie

•

•
•
•
•

•

Suceveanu – 55 ani de la naştere (16 noiembrie)
o Mi-ar fi plăcut să fiu cuvânt: Vasile Romanciuc – 60 ani de la naştere
(17 decembrie)
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 Lectura copiilor între necesitate şi pasiune (26 aprilie);
Atelierul profesional Biblioteca şi dezvoltarea creativităţii copiilor
(noiembrie);
Biblioteca în sprijinul activităţii de instruire: cercetare sociologică
Topul cărţii pentru copii – 2006: sondaj de opinie
Editarea publicaţiilor:
o Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi bibliografic
o Aniversări culturale 2008: Calendar
o Bibliografia literaturii pentru copii 2006: Buletin informativ
o În ajutor programei de studiu: Bibliografie selectivă pentru lectura
extraşcolară a elevilor din cl. IV-XII
o Cartea pentru copii editată în Republica Moldova (1975-2000): Index
bibliografic cumulativ
o Cartea de referinţă în colecţiile Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion
Creangă”: indice bibliografic adnotat
o Spiridon Vangheli: Biobibliografie pe web
o Arcadie Suceveanu: Biobibliografie pe web
o Vasile Romanciuc: Biobibliografie pe web
o Eugen Doga la 70 de ani, Petru Zadnipru - 80 ani de la naştere, Victor
Teleucă – 75 ani de la naştere, Ion Creangă - 170 ani de la naştere,
Anatol Gugel – 85 ani de la naştere, Ion Vatamanu – 70 ani de la
naştere: Pliante biobibliografice
o Clasificarea Zecimală Universală: Tabele prescurtate
o La Creangă: Almanah literar
o Carte Pentru Copii : Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru
Copii
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA
COLECŢIILOR
Activitatea de dezvoltare a colecţiilor are ca obiectiv principal creşterea
potenţialului informaţional al Bibliotecii. Atingerea acestui obiectiv se realizează prin
asigurarea unui fond documentar relevant nevoilor de informare, lectură, agrement
ale utilizatorilor şi, în acelaşi timp, echilibrat din punct de vedere al structurii de
conţinut, tipologice, lingvistice.
Un obiectiv important pentru anul 2007 este elaborarea Politicilor de
dezvoltare a colecţiilor Bibliotecii, în care vor fi determinate atât priorităţile pentru
achiziţia de documente curente cât şi pentru completarea în retrospectivă a colecţiilor.
Caracterul dinamic al colecţiilor de bibliotecă implică completarea constantă
cu titluri noi şi excluderea sistematică a documentelor perimate. În 2007 se
preconizează completarea colecţiilor cu 5000 exemplare cărţi, materiale audiovizuale,
documente electronice şi alte tipuri de publicaţii. Numărul de exemplare intrate per
titlu va fi stabilit în dependenţă de cererea din partea beneficiarilor, de conţinutul,
destinaţia şi costul fiecărui document. Pentru anul respectiv au fost abonate, în unul
sau mai multe exemplare, 74 titluri de publicaţii periodice (55 reviste şi 19 ziare),
inclusiv 35 titluri de publicaţii editate în Republica Moldova, 13 - din România, 20 din Rusia, 6 publicaţii în limbile franceză, engleză, italiană editate în alte ţări.
Colecţiile se vor completa preferenţial cu documente aflate în raza de interes a
copiilor şi adolescenţilor – principala categorie de beneficiari ai Bibliotecii. Ca şi în
anii precedenţi se va da prioritate completării cu publicaţii de referinţă, cărţi şi alte
documente destinate publicului de vârstă preşcolară şi şcolară mică, texte incluse în
lecturile şcolare şi cele recomandate pentru lectura extracurriculară a elevilor. Se va
acorda o atenţie deosebită completării cu publicaţii de tip cognitiv pentru copii. Cât
priveşte colecţia de documente pe suport electronic, aceasta se va completa în primul
rând cu publicaţii cu caracter educativ şi didactic – enciclopedii şi dicţionare, jocuri
instructive, cursuri de studiere a limbilor străine, lecţii interactive la diferite discipline
şcolare. Reluarea abonării la bazele de date EBSCO, asigurarea accesului la
informaţiile virtuale de asemenea vor lărgi considerabil disponibilitatea Bibliotecii de
a oferi informaţii, acces şi strategii de căutare a informaţiilor. Colecţia de documente
audiovizuale se va completa preponderent cu ecranizări/sonorizări ale unor opere
literare studiate în şcoală, materiale instructive la istorie, geografie, artă.
Completarea colecţiilor se va face din trei surse de bază: achiziţii din buget,
sistemul depozitului legal, donaţii.
În condiţiile diversificării pieţei de produse editoriale, de o parte, şi a
limitărilor financiare, de altă parte, se impune o politică de achiziţie cât mai raţională
şi eficientă. Titlurile achiziţionate se vor selecta în dependenţă de conţinutul, calitatea
şi utilitatea informaţiei, gradul de relevanţă pentru utilizatorii reali şi potenţiali. Se va
evita dublarea nejustificată în achiziţionarea unor titluri în condiţiile când mai multe
edituri editează carte pentru copii, în special bibliografia şcolară. Selecţia se va face
în funcţie de prestigiul editurii, calitatea editării, costul ediţiei. Este important să
asigurăm o continuitate şi consecvenţă în acest sens, achiziţionând în primul rând
titlurile apărute în colecţii şi serii pe care Biblioteca le completează sistematic de la
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momentul lansării lor – Biblioteca şcolarului, Dicţionare şi enciclopedii (Editura
„Litera”), Biblioteca pentru toţi copiii, Primii paşi, Scriitori contemporani (carte
pentru copii), Bucuria copiilor ş.a. (Editura „Prut Internaţional”), Lumea vegetală a
Moldovei, Lumea animală a Moldovei (Editura „Ştiinţa”), Enciclopediile ARC
(Editura ARC), Panteon, Cărţile copilăriei (Editura „Epigraf”), colecţiile RAO.
În relaţiile cu instituţiile care editează şi distribuie carte se va da prioritate
editurilor „Litera”, „Prut Internaţional”, „Epigraf”, „Cartea Moldovei”, „Ştiinţa”,
„Pontos” şi altor edituri care şi-au creat o poziţie stabilă pe piaţa autohtonă a cărţii
pentru copii. Se va colabora de asemenea cu Fundaţia Cărţii, cu diverse societăţi de
distribuţie a cărţii, precum şi cu edituri din afara ţării preocupate de editarea cărţii
pentru copii.
Pentru o achiziţie cât mai eficientă se va practica analiza permanentă a
ofertelor editoriale, contactele directe cu editurile şi autorii, inclusiv în cadrul unor
saloane şi târguri de carte organizate în republică şi peste hotarele ei. De asemenea,
se vor efectua evaluarea permanentă a colecţiilor, analiza cererilor neonorate, minisondaje printre beneficiari, conlucrarea cu subdiviziunile structurale ale Bibliotecii
pentru o mai bună completare şi repartizare a noilor achiziţii. Pentru 2007 se
preconizează o analiză a colecţiilor privind gradul de acoperire informaţională a
curriculum-ului pentru ciclul gimnazial şi liceal. Analiza efectuată va permite
evaluarea gradului de corespundere a colecţiei programelor de studiu, depistarea
titlurilor lipsă sau într-un număr insuficient de exemplare, precum şi a lacunelor în
repartizarea şi asigurarea fiecărui serviciu în parte. Rezultatele vor fi luate în
consideraţie la completarea curentă şi recompletarea fondului de documente.
Se va completa în continuare colecţia Depozitul legal al cărţii pentru copii,
conlucrându-se în această direcţie cu Camera Naţională a Cărţii.
Donaţiile sunt şi ele o sursă importantă de completare. Se vor menţine şi
extinde în continuare relaţiile cu diverse edituri, asociaţii, fundaţii, ambasade,
persoane particulare dispuse să ofere donaţii de carte.
Deselecţia şi excluderea documentelor uzate, superflue, nesolicitate contribuie
la menţinerea colecţiilor în parametri cantitativi şi calitativi optimali. În 2007 se
programează excluderea din colecţiile Bibliotecii a 4650 exemplare perimate. 2500
exemplare dublete vor fi transmise în Fondul schimb-rezervă şi oferite ulterior ca
donaţii bibliotecilor publice şi şcolare din republică. Distribuirea literaturii din acest
fond se programează la nivelul de 6000 exemplare. În acelaşi timp se va efectua o
analiză a colecţiei fondului respectiv, depistarea şi excluderea titlurilor uzate moral
sau nesolicitate de biblioteci pe parcursul mai multor ani.
Evidenţa strictă a intrărilor/ieşirilor, în ansamblu pe Bibliotecă şi în fiecare
serviciu aparte, gestionarea catalogului topografic, asigurarea securităţii colecţiilor de
asemenea vor contribui la dezvoltarea şi buna gestionare a fondului documentar al
Bibliotecii.
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ACTIVITATEA CU PUBLICUL
În anul 2007 Biblioteca va tinde în continuare spre sporirea şi diversificarea
ofertei informaţionale şi culturale destinate beneficiarilor, asigurarea unui mediu de
comunicare şi socializare pentru public. Accesul liber la informaţie, susţinerea şi
încurajarea cititorilor, dezvoltarea capacităţii de gândire şi cunoaştere a copiilor şi
adolescenţilor vor fi valorile spre care va fi orientată activitatea serviciilor pentru
public.
BENEFICIARII BIBLIOTECII
Se prognozează ca în anul 2007 să frecventeze Biblioteca 11880 beneficiari.
Numărul vizitelor la Bibliotecă va ajunge la 120930.
Biblioteca îşi propune să sporească numărul beneficiarilor activi la circa 60%
din beneficiarii înscrişi. Pentru atingerea acestui scop se vor întreprinde acţiuni atât în
vederea atragerii beneficiarilor noi, cât şi menţinerii celor deja înscrişi.
Practica a confirmat de nenumărate ori că aliaţii principali în familiarizarea
copiilor cu biblioteca sunt instituţiile şcolare şi preşcolare. Ca rezultat al unui studiu
s-a decis construirea unor relaţii permanente şi eficiente cu şcolile şi liceele,
grădiniţele pentru copii din municipiu în baza unor acorduri de parteneriat.
Acordurile vor prevedea programe de excursii la Bibliotecă, cicluri de activităţi în
sprijinul procesului de studiu, activităţi extracurriculare, servicii informaţionale şi de
referinţe adecvate necesităţilor concrete din instituţiile de învăţământ. Un element
important va fi stabilirea , prin intermediul acestor acorduri, şi a unor relaţii speciale
cu părinţii, tutorii copiilor.
Statisticile anului 2006 ne demonstrează că principalii solicitanţi ai Bibliotecii
sunt elevii ciclului gimnazial. În anul 2007 se va acorda mai multă atenţie atragerii la
bibliotecă a elevilor claselor primare, deoarece anume aceasta este vârsta când se
formează cititorul.
În vizorul Bibliotecii rămân în continuare copiii cu disabilităţi şi cei aflaţi în
dificultate, mai ales acei instituţionalizaţi. Se prevede vizitarea acestora de către
bibliotecari în spaţiul lor de amplasament, iar pentru care se pot deplasa vizite
organizate la Bibliotecă. În special, se vor întreţine relaţii de colaborare cu Şcoala
auxiliară nr. 5, Şcoala internat nr. 2, Şcoala nr. 16, Şcoala nr. 8 pentru slabvăzători.
Copiii cu deficienţe, precum şi cei de vârstă preşcolară, vor fi scutiţi de taxa
compensatorie pentru permisul de utilizator pentru împrumut în sistemul de citire
optică.
În anul 2007 vom continua colaborarea cu şcolile cu statut privat sau
semiprivat. Deşi situaţia financiară din aceste şcoli şi licee este cu mult mai bună, ele
nu dispun de biblioteci corespunzătoare (Liceul moldo-turc, Liceul „Literarum” ş.a.).
Beneficiarii se vor putea informa asupra regulilor de acces în Bibliotecă şi
regulilor de împrumut de documente la domiciliu şi prin intermediul paginii Web a
Bibliotecii.
O problemă serioasă în relaţia Bibliotecă - beneficiari rămâne a fi depăşirea de
către beneficiari a termenului de împrumut al documentelor la domiciliu sau
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problema restanţierilor. Acţiunile întreprinse în 2006 în scopul rezolvării acestei
probleme au dat rezultate pozitive şi vor fi aplicate şi în 2007: desfăşurarea unui
control permanent de către bibliotecari asupra termenului de restituire a documentelor
de către fiecare beneficiar; avertizarea la timp a beneficiarilor despre depăşirea
termenului de împrumut; penalizarea beneficiarilor pentru depăşirea termenului de
restituire a documentelor (conform Hotărârii Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie
2005); colaborarea cu instituţiile de învăţământ, cu Direcţia Învăţământ, Tineret şi
Sport a municipiului Chişinău în educarea elevilor ca beneficiari disciplinaţi ai
Bibliotecii.
Instruirea beneficiarilor Bibliotecii şi formarea culturii informării la copii,
părinţi, cadre didactice, pentru a le cultiva cunoştinţe şi abilităţi necesare într-o
societate a informaţiei, inclusiv a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor
informaţionale moderne sunt obiective importante ale Bibliotecii şi în anul 2007.
Biblioteca va aplica în acest scop Standardele IFLA-UNESCO pentru formarea
culturii informaţionale. Beneficiarilor şi se vor oferi cursuri de iniţiere în utilizarea
documentelor electronice, a surselor informaţionale on-line din Internet şi locale,
catalogului OPAC, a diverselor programe de calculator.
COMUNICAREA COLECŢIILOR ŞI
SERVICII PENTRU BENEFICIARI
Coordonatele esenţiale ale activităţii Bibliotecii vor fi în continuare:
- asigurarea continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic,
impunerea criteriului valoric şi al actualităţii informaţiei, menţinerea
echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei;
- diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor, prestarea unei game
atractive de servicii, menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente
informaţii, accentuând rolul bibliotecii în spaţiul informaţional;
- realizarea parteneriatului cultural-educaţional cu bibliotecarii din
instituţiile şcolare.
Pentru asigurarea unui nivel de comunicare a colecţiilor cât mai înalt posibil în
anul 2007 se vor depune eforturi pentru mărirea cotei colecţiilor aflate la raft cu acces
liber pentru beneficiari. În acest scop o atenţie deosebită se va acorda trierii şi înnoirii
permanente a colecţiilor din sălile de împrumut şi sălile de lectură, din sălile
specializate (multimedia, audiovideo), urmărindu-se ca acestea să aibă o vârstă în
medie de 10-15 ani.
Expoziţiile, revistele bibliografice, trecerile în revistă vor contribui în mod
esenţial la punerea în evidenţă a celor mai reprezentative colecţii deţinute de
Bibliotecă.
Beneficiarii se vor putea informa asupra documentelor deţinute de Bibliotecă
prin intermediul OPAC (catalogul on-line pentru public) în serviciile de activitate cu
publicul şi prin pagina Web a Bibliotecii.
Noile publicaţii intrate în colecţiile Bibliotecii vor fi semnalate pe pagina Web
a Bibliotecii, în publicaţiile periodice şi în cadrul diverselor programe radio şi TV.
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Un program special de colaborare se va realiza cu redacţia emisiunilor radiofonice
pentru copii şi adolescenţi de la Compania „Teleradio-Moldova”.
Pentru o informare mai rapidă şi eficientă a elevilor şi cadrelor didactice asupra
unor publicaţii de interes pentru ei, se vor afişa în instituţiile de învăţământ listele
noilor publicaţii achiziţionate de către Bibliotecă, liste de recomandare la diverse
discipline şcolare şi pentru lecturile suplimentare.
Alte servicii oferite de Bibliotecă beneficiarilor vor fi: orientarea şi îndrumarea
beneficiarilor; accesul la toate documentele din colecţiile Bibliotecii (sediul central şi
filiale), consultarea documentelor în sălile de lectură sau sălile specializate,
împrumutul de documente la domiciliu prin sălile de împrumut; accesul la resursele
electronice din reţeaua informatică locală – catalogul on-line OPAC, baze de date
(EBSCO), programe şi aplicaţii de computer; utilizarea serviciilor de referinţe;
solicitarea serviciilor de informare bibliografică şi documentară.
Unele servicii vor fi 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: împrumut de documente
suprasolicitate la domiciliu: reviste de modă şi menaj, cursuri de studiere a limbilor
străine, best-sellere etc.; alcătuirea bibliografiilor la comandă, inclusiv pentru teze de
an, teze de licenţă, teze de doctorat; prelucrarea informaţiilor/documentelor la cerere
(catalogare, clasificare, indexare, adnotare, referat); servirea beneficiarilor nespecifici
(care nu sunt prevăzuţi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii) la
sălile de lectură şi serviciile de referinţe; utilizarea Internet-ului; efectuarea de copii
după documentele existente în colecţiile bibliotecii; tipărirea la imprimantă a
documentelor; scanarea documentelor (texte, imagini, fotografii etc.).
Numărul documentelor împrumutate sau consultate în Bibliotecă în anul 2007
este prognozat a fi de 390.700 u.m.
ANIMAŢII CULTURALE
Programul de animaţii culturale al Bibliotecii în anul 2007 include în total 782
activităţi (Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4). Scopurile acestor activităţi sunt
diverse: atragerea noilor beneficiari în bibliotecă; valorificarea fondului documentar
al bibliotecii; promovarea serviciilor de bibliotecă; formarea culturii informaţionale la
beneficiari; răspândirea cunoştinţelor şi informaţiei de ordin cultural şi ştiinţific etc.
Biblioteca va desfăşura programe culturale atât la nivel naţional cât şi local.
Programele şi activităţile culturale de nivel republican sunt descrise în
compartimentul „Activitatea biblioteconomică, coordonare şi cooperare”: Salonul
Internaţional de Carte pentru Copii, Concursul literar La izvoarele înţelepciunii,
Concursul de desen Curcubeul poveştilor lui Creangă, Forumul copiilor – laureaţi ai
Concursului de eseuri Ce carte aş scrie eu.
În anul 2007 Biblioteca va continua Campania Lecturi de vacanţă, ce va
include: răspândirea printre copii a listelor bibliografice de recomandare pentru
lecturile extraşcolare; cicluri de lecturi comentate şi convorbiri în grup; prezentări de
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cărţi şi întâlniri cu scriitori la taberele de vară din municipiu; concursuri şi victorine
literare, cursuri de cultură informaţională; activităţi de studiere a limbilor moderne.
O atenţie deosebită se va acorda promovării colecţiei de documente
audiovizuale şi electronice. Vor avea loc mai multe cicluri de prezentări, audieri şi
vizionări, un concurs cu genericul Cel mai bun navigator în Internet.
Ciclurile tradiţionale de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor
Bibliotecii se vor organiza şi în anul 2007: Zilele Creangă, Ziua Internaţională a
Cărţii pentru Copii, Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii, Sărbătorile
Naţionale „Limba noastră” şi Ziua Republicii, Săptămâna Cunoştinţelor, Zilele
Bibliotecii.
Zilele Creangă se vor desfăşura sub semnul marcării aniversării a 170-a a
scriitorului Ion Creangă.
În cadrul Săptămânii Lecturii şi a Cărţii pentru Copii se va organiza în
premieră o expoziţie complexă La mulţi ani, Carte!, care va prezenta cărţile pentru
copii jubiliare în 2007. Această expoziţie va fi prezentă în toate compartimentele de
activitate cu publicul ale Bibliotecii.
La 1 iunie, Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor, va avea loc a 2-a ediţie a
Concursului pentru titlul Cititor Model, în care vor concura cei mai activi cititori ai
Bibliotecii.
Un program special de activităţi va fi prilejuit de aniversarea a 15-a de la
fondarea Filialei nr. 2 a Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.
Numărul cenaclurilor, cluburilor şi saloanelor, care activează în Bibliotecă, s-a
completat cu un club nou Generaţia Next, care va activa în cadrul Filialei nr. 1. Acest
club este destinat adolescenţilor şi are ca scop medierea relaţiei lor cu lumea
înconjurătoare, oferirea unor răspunsuri la întrebările care îi frământă.
Fiecare cenaclu, club, salon a stabilit un program concret de şedinţe (Anexa nr.
4).
Anul 2007 este bogat în aniversări literare şi culturale. Cât priveşte domeniul
literaturii pentru copii din Republica Moldova aniversările importante vor fi: Spiridon
Vangheli – 75 ani de la naştere (14 iunie), Victor Prohin – 65 ani de la naştere (2
octombrie), Arcadie Suceveanu – 55 ani de la naştere (16 noiembrie), Vasile
Romanciuc – 60 ani de la naştere (17 decembrie).
Mai multe activităţi de amploare vor fi consacrate ilustrului compozitor Eugen
Doga, care îşi ca sărbători 70 de ani în 2007.
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ
ŞI BIBLIOGRAFICĂ
Oferirea unui set de instrumente de informare şi căutare efective, în măsură să
asigure orientarea şi accesul rapid la colecţii, constituie o componentă esenţială a
activităţii de bibliotecă.
Un proces de activitate important în acest sens este catalogarea în regim
tradiţional şi automatizat. Catalogul alfabetic general (în format tradiţional) va
suporta în permanenţă intervenţii de actualizare, redactare, intercalare şi excludere a
fişelor. Catalogul electronic se va completa cu aproximativ 2500 înregistrări de cărţi,
documente audiovizuale şi electronice intrate pe parcursul anului în colecţiile
Bibliotecii şi circa 3000 înregistrări de articole din culegeri şi ediţii periodice. Va
continua şi catalogarea retrospectivă în regim automatizat a colecţiilor uzuale din
serviciile Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani, Activitate cu copii de 11-16 ani
şi Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare. Se preconizează ca la finele
anului cota de înregistrare a colecţiilor Bibliotecii în catalogul electronic să atingă
nivelul de 38%.
Pe parcursul anului se va efectua redactarea catalogului electronic, actualizarea
permanentă a datelor, ceea ce, de rând cu creşterea operativităţii şi calităţii proceselor
realizate, vor influenţa în mod direct calitatea, relevanţa catalogului şi, implicit,
accesul beneficiarilor la potenţialul informaţional al Bibliotecii. Amplasarea
catalogului pe Pagina Web a instituţiei, precum şi conectarea filialelor Bibliotecii la
reţeaua Internet, vor extinde substanţial posibilităţile de accesare a catalogului de
către beneficiarii actuali şi potenţiali.
În vederea asigurării lingvistice a catalogatorilor se vor edita tabele prescurtate
Clasificarea Zecimală Universală, care vor reflecta toate schimbările operate până în
prezent.
Implicarea în crearea Catalogului Naţional Colectiv Partajat se va realiza prin
participarea în activitatea Centrului de coordonare bibliografică şi Grupului de lucru
ingineresc şi logistic în cadrul proiectului SIBIMOL.
Activitatea serviciului Informare bibliografică şi documentară va fi orientată în
mod special spre elaborarea unor publicaţii cu caracter informativ şi de orientare
adresate elevilor, îndrumătorilor de lectură, specialiştilor din bibliotecile publice
pentru copii şi bibliotecile şcolare.
Va continua elaborarea buletinelor informative tradiţionale. Anuarul
Bibliografia literaturii pentru copii va include cărţile pentru copii şi adolescenţi
editate în Republica Moldova pe parcursul anului 2006, iar cele două fascicule
semestriale ale buletinului În ajutor programei de studiu vor reflecta publicaţiile
recomandate pentru lectura extraşcolară a elevilor din cl. V-XII, intrate în Bibliotecă
în semestrul II 2006 şi semestrul I 2007. Concomitent se va lucra la selectarea
materialului pentru fasciculele următoare care vor fi editate în continuare. Aceste
publicaţii vor contribui la promovarea şi utilizarea mai largă a colecţiilor în procesul
de studiere la diferite discipline şcolare.
În ajutorul bibliotecarilor şi îndrumătorilor de lectură va fi editat calendarul
datelor remarcabile Aniversări culturale – 2008 care va oferi informaţii bibliografice
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şi metodice referitoare la personalităţile jubiliare ale anului, evenimente de
importanţă naţională şi internaţională.
Urmează a fi finisat procesul de întocmire a indicilor auxiliari la bibliografia
cumulativă Cartea pentru copii editată în Republica Moldova. 1975-2000. În paralel
se va lucra asupra cumulativului Cartea pentru copii editată în Republica Moldova.
2001-2010.
Pliantele bibliografice sunt o formă operativă de informare şi orientare a
beneficiarilor copii. Seria de pliante Scriitorii Moldovei – copiilor se va completa în
2007 cu următoarele titluri:
• Petru Zadnipru – 80 ani de la naştere
• Victor Teleucă – 75 ani de la naştere
• Ion Creangă – 170 ani de la naştere
• Anatol Gugel – 85 ani de la naştere
• Ion Vatamanu – 70 ani de la naştere
• Eugen Doga – 70 ani de la naştere
Seriile de pliante Paşi spre cunoaştere şi Univers enciclopedic vor promova
respectiv cărţile cognitive şi cărţile de referinţă pentru copiii de diferite vârste
existente în colecţiile Bibliotecii.
În anul 2007 se va edita ediţia a 2-a revăzută şi completată a indexului
bibliografic Lecturi şcolare, care s-a dovedit a fi un instrument foarte util
bibliotecarilor şi profesorilor în orientarea copiilor în procesul de lectură.
Pe parcursul anului 2007 se va lucra asupra completării şi transpunerii în
versiune electronică a biobibliografiilor editate anterior: Spiridon Vangheli, Arcadie
Suceveanu, Vasile Romanciuc. Acestea vor putea fi accesate pe pagina Web a
Bibliotecii.
De rând cu serviciile tradiţionale (consultaţii individuale şi în grup, informaţii
în regim cerere–ofertă, reviste bibliografice, expoziţii itinerar, Zile ale bibliografiei,
Zile ale informaţiei), Biblioteca va propune noi servicii prin intermediul paginii Web:
servicii de referinţe on-line (Agenţia ŞtieTot), liste de recomandare pentru lectura
copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice (Clubul Bibliofililor), bibliografii electronice,
link-uri spre site-uri Web utile copiilor şi adolescenţilor.
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ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ,
COORDONARE ŞI COOPERARE
În calitate de centru biblioteconomic naţional Biblioteca va desfăşura pe
parcursul anului 2007 un şir de acţiuni orientate spre perfecţionarea activităţii
bibliotecare în sprijinul copiilor, stabilirea şi optimizarea relaţiilor de colaborare între
bibliotecile pentru copii, bibliotecile şcolare şi alte instituţii preocupate de educarea
şi formarea tinerilor, acordarea asistenţei profesionale specialiştilor implicaţi în
prestarea serviciilor bibliotecar-informaţionale pentru copii, intensificarea
comunicării profesionale, diseminarea informaţiei de specialitate, studierea şi
promovarea experienţei avansate în domeniu etc.
Una din formele principale de acordare a asistenţei de specialitate este
prestarea serviciilor de consultanţă. Biblioteca va acorda consultanţă bibliotecarilor
din republică, îndrumătorilor de lectură, studenţilor, altor categorii de specialişti în
probleme ce ţin de diversificarea şi modernizarea serviciilor de bibliotecă pentru
copii, formarea culturii informaţionale a elevilor, instruirea continuă a bibliotecarilor,
organizarea întrunirilor profesionale în teritoriu şi a activităţilor de promovare a
lecturii etc.
Serviciul Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare va acorda o atenţie
sporită gestionării bibliotecii de specialitate şi descrierii bibliografice analitice a
publicaţiilor de specialitate intrate în serviciul respectiv. De rând cu descrierea
analitică curentă a publicaţiilor periodice şi a culegerilor va continua catalogarea în
retrospectivă a fondului de cărţi intrate în biblioteca de specialitate până la 1992.
O componentă importantă a activităţii metodice o constituie elaborarea
publicaţiilor de specialitate. În 2007 va apare o nouă fasciculă a buletinului metodic
şi bibliografic Cartea. Biblioteca. Cititorul. Publicaţia va include materiale privind
activitatea bibliotecară cu copiii în ţară şi peste hotare, comunicări prezentate în
cadrul unor întruniri profesionale de nivel naţional şi internaţional, rezultate ale unor
investigaţii sociologice, bibliografii, experienţe din teritoriu, descrierea unor forme şi
metode moderne de activitate cu copiii, scenarii ale activităţilor de promovare a cărţii
şi lecturii, alte materiale cu caracter aplicativ care să vină în sprijinul activităţii
practice a bibliotecarilor.
O altă publicaţie destinată bibliotecarilor, profesorilor, educatorilor,
animatorilor culturali este anuarul Aniversări culturale, elaborat în colaborare de
serviciul Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare şi serviciul Informare
bibliografică şi documentară. Ediţia din 2007 va conţine lista datelor remarcabile ale
anului 2008 (aniversări ale scriitorilor pentru copii, ale autorilor autohtoni şi străini
incluşi în programele şcolare, ale unor personalităţi marcante din ştiinţă şi artă, a
căror activitate prezintă interes pentru copii şi adolescenţi, sărbători de importanţă
naţională şi internaţională). Datele cele mai importante vor fi însoţite de note
biobibliografice, referinţe şi alte informaţii în sprijinul bibliotecarilor responsabili de
organizarea activităţilor culturale.
Va continua lucrul asupra ghidului metodic Activităţi culturale: forme şi
metode, care urmează a fi un suport important pentru această categorie de specialişti.
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În şirul activităţilor programate pentru anul 2007 se vor înscrie şi întrunirile de
specialitate ca formă eficientă de instruire şi comunicare profesională. În cadrul
ediţiei a XI-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii, care se va desfăşura în
25-28 aprilie, se va organiza simpozionul Lectura copiilor între necesitate şi pasiune.
Vor fi invitaţi să participe bibliotecari din bibliotecile publice şi cele şcolare din
republică, specialişti din domenii adiacente care vor pune în discuţie aspecte ce ţin de
lecturile şcolare şi extracurriculare, formarea gustului pentru lectură, educaţia pentru
informare în bibliotecile pentru copii, lectura copiilor prin prisma abordărilor
sociologice etc.
Vom continua practica organizării, în perioada Zilelor Bibliotecii (12-18
noiembrie), a unui atelier profesional, în cadrul căruia colaboratorii Bibliotecii,
colegii din alte biblioteci publice şi şcolare vor face un schimb de experienţă şi opinii
vizavi de activitatea cu beneficiarii copii. Tema atelierului din acest an va fi Rolul
bibliotecii în dezvoltarea creativităţii copiilor.
Activitatea de cercetare va include realizarea unor studii şi sondaje axate pe
determinarea tendinţelor de dezvoltare în domeniu, analiza intereselor şi necesităţilor
de lectură şi informare, gradul de relevanţă a colecţiilor Bibliotecii cerinţelor reale şi
potenţiale ale beneficiarilor etc.
În baza rapoartelor bibliotecilor din republică
se va elabora Sinteza statistică privind activitatea bibliotecilor pentru copii din
Republica Moldova în anul 2006, care va include o analiză a situaţiei actuale în
domeniu, a problemelor existente şi acţiunilor întreprinse în vederea perfecţionării
activităţii bibliotecare cu copiii. Pentru 2007 se programează finisarea sondajului
Cartea şi lectura în familie şi realizarea studiului Biblioteca în sprijinul activităţii de
instruire. Vom mai realiza câteva sondaje tradiţionale precum: Topul cărţii pentru
copii – 2006, topurile Cel mai bun bibliotecar şi Cel mai bun serviciu din Bibliotecă,
sondajul de opinie Salonul Internaţional de Carte pentru Copii în viziunea
participanţilor şi vizitatorilor. Pe parcursul anului vor fi practicate şi alte forme şi
metode (mini-sondaje, sondaje-expres, boxa de idei) pentru a evalua nivelul de
satisfacere a necesităţilor de lectură şi informare ale beneficiarilor, opinia lor vizavi
de calitatea colecţiilor şi a serviciilor prestate.
În colaborare cu alte instituţii, vor fi organizate un şir de activităţi care vor
avea ca scop promovarea cărţii pentru copii, stimularea lecturii şi creativităţii
copiilor. Biblioteca se va implica în realizarea Proiectului Spre cultură şi civilizaţie
prin lectură iniţiat de Secţia Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru
Copii şi Tineret (IBBY), participând la desfăşurarea campaniei pentru lectură,
campaniei de colectare a donaţiilor de carte pentru bibliotecile publice şi şcolare şi a
altor activităţi organizate în cadrul acestui proiect.
Ediţia a XI-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii va include
expoziţii, lansări şi prezentări de carte pentru copiii de toate vârstele, alte activităţi de
promovare a celor mai bune cărţi editate în ţară şi peste hotare. Printre acestea se va
înscrie şi Forumul Copiilor la care vor participa elevi din întreaga republică, laureaţi
ai Concursului de eseuri Ce carte aş scrie eu, organizat în perioada ianuarie – aprilie
2007.
Ediţia a XVII-a a Concursului literar La izvoarele înţelepciunii va avea ca temă
viaţa şi creaţia scriitorului Mircea Eliade, de la a cărui naştere se împlinesc 100 de
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ani. Concursul se va desfăşura în perioada ianuarie – iulie şi va întruni elevi ai
claselor X-XII din toate raioanele republicii.
În 2007 se vor împlini 170 ani de la naşterea scriitorului Ion Creangă. Cu acest
prilej Biblioteca va desfăşura, la nivel de republică, Concursul de desene Curcubeul
poveştilor lui Creangă, la care vor fi invitaţi să participe elevii de vârstă şcolară mică.
Biblioteca va susţine organizatoric activitatea Secţiei Naţionale a Consiliului
Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), va contribui la realizarea unor
activităţi organizate în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova şi Consiliului
Biblioteconomic Naţional. Specialiştii Bibliotecii vor susţine seminare şi lecţii pentru
bibliotecarii din republică, precum şi în cadrul Şcolii de perfecţionare a
colaboratorilor Bibliotecii.
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AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE
Racordarea activităţii Bibliotecii la Planul de acţiuni pentru realizarea
Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – Moldova electronică,
din care face parte şi proiectul de importanţă naţională SIBIMOL, va fi unul dintre
obiectivele cela mai importante ale Bibliotecii în anul 2007. Reprezentanţii instituţiei
noastre vor participa activ în grupurile de lucru SIBIMOL: grupul ingineresc şi
logistic şi grupul pentru coordonarea bibliografică.
Obiectivele urmărite de procesul de informatizare şi automatizare sunt:
- Valorificarea potenţialului informaţional al Bibliotecii, lărgirea accesului
publicului la bazele de date ale Bibliotecii şi la sursele informaţionale
din Internet
- Utilizarea eficientă a programului integrat de bibliotecă TINLIB
- Sporirea operativităţii şi calităţii serviciilor informaţionale şi serviciilor
de împrumut documente oferite de Bibliotecă
- Consolidarea şi lărgirea reţelei informatizate locale
- Automatizarea lucrărilor de contabilitate şi a evidenţei personalului
Bibliotecii
- Ridicarea nivelului de cunoştinţe al personalului Bibliotecii în utilizarea
tehnologiilor informaţionale Ridicarea nivelului de cunoştinţe al
personalului Bibliotecii în utilizarea tehnologiilor informaţionale
- Formarea culturii informării la beneficiarii Bibliotecii.
În exploatarea programului integrat de informatizare a bibliotecii TINLIB se va
lucra în mod special asupra utilizării modulului Circulaţie. O atenţie deosebită se va
acorda asigurării lingvistice a catalogării în regim automatizat: tabele CZU, indexuri
de subiecte, liste de validare.
În prezent Biblioteca dispune de 11 licenţe de utilizare TINLIB, ceea ce nu
asigură accesul simultan în program a tuturor bibliotecarilor care lucrează în acest
program. Pentru rezolvarea problemei date se vor procura 4 licenţe suplimentare
pentru bibliotecari.
Pentru a oferi accesul beneficiarilor la catalogul electronic OPAC, vor fi
amplasate staţii de lucru specializate în sălile de împrumut a publicaţiilor la
domiciliu.
În scopul utilizării eficiente a programului TINLIB şi a altor produse soft va fi
completată reţeaua locală cu 8 computere, 3 UPS pentru serverul TINLIB, serverul
Internet şi file-serverul.
Condiţiile de asigurare a accesului la Internet în Bibliotecă în anul 2007 vor fi
optimizate: viteză de acces la sursele din Internet de 1 Mbps cu trafic limitat de 15Gb
la sediul central, viteză de acces la sursele din Internet de 512 Kbps cu trafic limitat
de 2Gb la cele 2 filiale, acces la sursele din Moldova pe o bandă de 16 Mbps cu trafic
nelimitat. Serviciile Internet vor fi asigurate de firma TELEMEDIA GROUP S.A. De
asemenea, se va procura un server nou pentru conexiune Internet.
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, este una dintre cele mai importante sarcini. Aici vor fi plasate
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bibliografii, lucrări de specialitate, almanahuri, elaborate de Bibliotecă, informaţii
utile pentru beneficiari.
Un aspect foarte important în avansarea Bibliotecii este sporirea nivelului de
cunoştinţe al personalului în utilizarea tehnologiilor informaţionale noi. În cadrul
Şcolii de perfecţionare profesională a salariaţilor bibliotecii se programează câteva
acţiuni de instruire în subiecte din acest domeniu: Utilizarea modulului Circulaţie şi
modulului Catalogare în TINLIB, Internet-ul pas cu pas, Utilizarea OPAC-ului.
Instruirea beneficiarilor în vederea utilizării tehnologiilor informaţionale
moderne se va realiza la Sala Multimedia printr-o serie de cursuri de iniţiere în
utilizarea Internet, OPAC, CD-ROM, precum şi prin consultarea individuală la
cerere. Se va elabora un set de materiale pentru orientarea beneficiarilor în noile
tehnologii şi în sistemul de servicii ale Bibliotecii.
În anul 2007 procesul de automatizare a activităţii de contabilitate va continua.
Se va asigura actualizarea şi completarea în continuare a programului UniversalAccounting SL-buget. Pentru a asigura informarea rapidă a personalului din
contabilitate, s-a perfectat un abonament anual la programul LOBBY, care conţine
diverse baze de date cu documente legislative şi de reglementare utile în activitatea
financiară.
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Anexa nr. 1

MĂSURĂTORI PRINCIPALI - 2007

Nr.
d/r

Subdiviziunile Bibliotecii

Utilizatori
activi

Vizite

Împrumut

1.

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

2100

21000

71400

2.

Serviciul Activitate cu copii de 11-16
ani

3300

33000

112200

3.

Serviciul Carte străină

1500

15600

54700

4.

Serviciul Mediatecă

1300

13130

24500

5.

Filiala nr. 1

1500

15000

51000

6.

Filiala nr. 2

2100

21000

71400

7.

Serviciul Depozit central

80

2200

5500

8.

Total pe Bibliotecă

11880

120930

390700
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Anexa nr. 2
ACTIVITĂŢI INFORMAŢIONALE ŞI CULTURALE - 2007
Nr.
d/r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Forme de activitate

Preşcol.,
7-10 ani

11-16
ani

Carte
străină

Mediatec
ă

Filiala
nr. 1

Filiala
nr. 2

Total

Excursii
Zile ale uşilor deschise
Expoziţii complexe
Expoziţii de documente
Poliţe tematice
Reviste bibliografice
Reviste bibliografice a siteurilor web, a CD-urilor
Lansări de carte
Discuţii asupra cărţii
Lecturi comentate
Călătorii literare
Ore de poveste
Ore de poezie
Ore literar-muzicale
Lecţii de ecologie
Lecţii de cultură a
informării
Audieri, vizionări
Matinee literare
Serate muzical-teatralizate
Şezători literare
Medalioane literare
Convorbiri tematice în grup
Concursuri şi victorine
Concursuri de desene
Întâlniri cu personalităţi
Brain-ring
Mese rotunde
Ziua informaţiei
Ziua bibliografiei
Cursuri de instruire a
beneficiarilor
Lecţii de limbi străine
Salonul literar-muzical “La
Creangă” (şedinţe)
Cenaclul “Conştiinţa
naţională” (şedinţe)
Cenaclul „Dialogul
generaţiilor” (şedinţe)
Cenaclul “Arta de a Deveni
Om” (şedinţe)
Salonul Muzical (şedinţe)
Clubul tinerilor traducători
(şedinţe)
Clubul “Deceluş” (şedinţe)
Clubul „Generaţia Next”
(şedinţe)
Salonul Internaţional de
Carte pentru Copii
Zilele editurilor
Dezbateri

30
2

14

7

16

4
1

3
53

3
25

15
2
5

20

52

12

31
10
6

86
5
11
152
31
80
9

TOTAL

87

23
1

2
9

6
7

15

6
1
3

7
2
2

5

1
4
1
28

1
18
4

1

1
7

8
2

4

10
2
1

2
2

2
5

20
8

1
4
1
1
1

8
2
1
1
1

34
2
3
2
1
3
2
1
1

2

3
2
3
2
3

5
2
4
4
5
5
4
4
6

2
1
1
15
18

21
1
38
8
7
3
42
1
9
145
8
10
9
9
20
12
11
17
1
2
1
1
15

12

18
12

11

11

4

4

9

9
7
28

9

9
4

4
1

1
174

130

20

1
146

95

7
28

1

2

1

1
2
782

150

CALENDARUL
ACTIVITĂŢILOR CULTURALE – 2007
Notă: Datele concrete de desfăşurare a activităţilor se stabilesc la sfârşitul lunii anterioare.
Termen
realizare

Temă

Activităţi

Realizatori

IANUARIE
Crăciunul – prilej de reculegere
şi înălţare sufletească

Expoziţie complexă

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Hobbit – lupta binelui cu răul
(Tolkien, John Ronald – 115 ani
de la naştere)

Dispută

Filiala nr. 1

Ionel Teodoreanu – poetul
adolescenţei
(110 ani de la naştere)

Expoziţie de carte
Medalion literar

Filiala nr. 1

Poetul care a crescut poeţii
(Petru Zadnipru – 80 ani de la
naştere)

Expoziţie de carte

Filiala nr. 1

Ciclu de manifestări consacrate
Poetului Naţional Mihai Eminescu

Toate serviciile
Activitate cu publicul

Sublimă stea

Medalion literar

Filiala nr. 1

Mereu în suflet cu Eminescu

Şedinţă în deplasare a
Salonului literarartistic ,,La Creangă”
la Liceul ,,M.
Berezovschi”

Filiala nr. 2

Al meu nume o să-l poarte
secolii din gură-n gură

Şedinţă comună a
Cenaclului ,,Conştiinţa
naţională” şi a
Salonului Muzical

Filiala nr. 2

Sunt ani la mijloc

Oră literar-muzicală

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Poetul de ieri, de azi, de
totdeauna

Expoziţie de carte

Serviciul Activitate cu
copii de 11-16 ani

21

Revistă bibliografică
Bună dimineaţa, Domnule
Eminescu!

Oră literar-muzicală

Serviciul Mediatecă

Mihai Eminescu în lumea
muzicii

Prezentare de CD-uri

Serviciul Mediatecă

Nous et Eminescu, Eminescu et
nous

Recital de poezie

Serviciul Carte
străină

Ursuleţul de pluş din pădurea
fermecată
(Allan Alexander Milne – 125 ani
de la naştere)

Lecturi comentate

Filiala nr. 1

Alice în Oglinda Copilăriei
Medalion literar
(135 ani de la prima publicare a
cărţii „Alice în Ţara Oglinzilor”
de Lewis Carrol)

Filiala nr. 2

Avec Alice dans le pays des
contes du Carroll

Călătorie literară

Serviciul Carte
străină

Munca în gândirea modernă

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

L’art français
Art of the Great Britain

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Le théâtre français
The theatre of the Great Britain

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

De ce oamenii sunt diferiţi?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Ion Luca Caragiale şi ,,comedia
umană”
(155 ani de la naştere)

Călătorie literară

Filiala nr. 1

Lecturi de vacanţă
(de iarnă, primăvară, vară,
toamnă)

Lansarea programului
de activităţi

Toate serviciile
Activitate cu publicul

22

FEBRUARIE
Dacă dragoste nu e, nimic nu e

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Cum să devii o personalitate?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Munca în spaţiul moral –
spiritual. Spiritul şi legătura lui
cu cele 11 calităţi moralspirituale

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Le cinéma français
The Cinema of Great Britain

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Dragobete – sărbătoarea
dragostei

Şedinţă comună a
Cenaclului „Conştiinţa
naţională” şi a
Salonului Muzical

Filiala nr. 2

Dragobete - Ziua Dragostei şi
a Bunăvoinţei

Şedinţa Clubului
,,Generaţie Next”

Filiala nr. 1

Iubirea mişcă sori şi stele

Recital de poezie

Serviciul Mediatecă

Maestrul operei italiene
(Gioacchino Rossini – 215 ani
de la naştere)

Serată muzicală

Serviciul Mediatecă

Dătătoare de speranţă şi viaţă
(Eva Gudumac, medic,
parlamentar)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul generaţiilor”

Filiala nr. 2

Zilele Creangă în Biblioteca
Naţională pentru Copii ,,Ion
Creangă”

Ciclu de activităţi

Toate serviciile
Activitate cu publicul

Miss Smărăndiţa – 2007

Concurs de creativitate
şi ingeniozitate

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Unic în sine, divers pentru noi

Serată literară

Filiala nr. 1

MARTIE
1-7

23

Moldovean de viţă veche,
năzdrăvan fără pereche

Concurs de desene
inspirate din opera
scriitorului Ion
Creangă

Filiala nr. 1

,,La Creangă” – gazda celor
îndrăgostiţi de Ion Creangă

Şedinţa Salonului
literar - artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Creangă avec les contes

Matineu

Serviciul Carte
străină

Voyage par le pays des contes
du Creangă

Victorină literară

Serviciul Carte
străină

Cinstire marelui clasic Ion
Creangă
„La cireşe”: proces literar

Scenetă

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

A fost cum n-a mai fost
vreodată: „Amintiri din
copilărie”

Expoziţie de carte
Revistă bibliografică
Vizionare comentată

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Lumea eternă a lui Creangă şi
povestea vieţii lui

Expoziţie de carte
Audiere
Vizionare

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Printre eroii bunicului Ion
Creangă

Prezentare de site-uri
web, consacrate
scriitorului Ion Creangă

Serviciul Mediatecă

Veşnicul copil

Şezătoare literară

Serviciul Mediatecă

O inimă plină cu melodii
(Eugen Doga – 70 ani de la
naştere)

Medalion literarmuzical

Serviciul Mediatecă

Muzica e viaţa mea
(Eugen Doga – 70 ani de la
naştere)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Cea mai sfântă pe pământ
(Ziua Internaţională a Femeii)

Serată literar-muzicală

Serviciul Mediatecă

Cunoaştere de sine în spaţiul
prozei lui Mircea Eliade

Concurs de eseuri

Filiala nr. 1

24

(100 ani de la naştere)
Mircea Eliade – om al
Renaşterii Moderne

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Cu Eliade - spre lumina din noi

Masă rotundă

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Zilele Francofoniei

Ciclu de activităţi

Toate serviciile
Activitate cu publicul

La chanson française
Music and musicians

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Connaissez-vous la France?

Brain-ring

Serviciul Carte
străină

Les promoteurs de la culture
française
(Ch. Perrault, V. Hugo etc.)

Serată literar-muzicală

Serviciul Carte
străină

Univers francofon
(20 martie - Ziua Internaţională a
Francofoniei)

Expoziţie de carte
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Excursie virtuală prin Franţa

Prezentare de site-uri
web

Serviciul Mediatecă

Geniul de a fi
(Ana Blandiana – 65 ani de la
naştere)

Lecturi comentate
Audiere

Filiala nr. 1

В стране книг дядюшки
Чукоши
(Kornej Čukovskij – 125 ani de
la naştere)

Matineu literar

Serviciul Mediatecă

Munca şi trândăvia în viziunea
Sf. Părinţi

Cenaclul ,,Arta de a
Deveni Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Cum să fii politicos?

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Săptămâna Lecturii şi a Cărţii

Ciclu de activităţi

Toate serviciile

APRILIE
1-7

25

pentru Copii

Activitate cu publicul

Biblioteca – templul cărţii şi al
lecturii

Expoziţie complexă

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

La mulţi ani, CARTE!
(Cărţi jubiliare în anul 2007)

Expoziţie de carte

Toate serviciile
Activitate cu publicul

Ziua păcălelilor

Spectacol umoristic

Serviciul Activitate cu
copii de 11-16 ani

Bine aţi venit, rândunele şi
rândunei!
(1 aprilie - Ziua Internaţională a
Păsărilor)

Oră de poezie

Serviciul Mediatecă

Munca tălmăcită în porunca a
IV-a

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Activitate cu copii de
11-16 ani

Dialog despre sănătate

Şedinţa Clubului
,,Generaţia Next”

Filiala nr. 1

Istoria a început pe Câmpia
Direptăţii
(550 ani de la înscăunarea lui
Ştefan cel Mare)

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Toate culorile muzicii
(Liubomir Iorga – 75 ani de la
naştere)

Serată muzicală

Serviciul Mediatecă

La langue – trésor du peuple

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Ce este religia?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Moldova – mon contree natal

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Мечту нельзя обогнать
(Ivan Efremov – 100 ani de la
naştere)

Călătorie literară

Filiala nr. 1

Ornamentele muzicii lui Ion

Şedinţa Salonului

Filiala nr. 2

26

Macovei
25-28

Muzical

Salonul Internaţional de Carte
pentru Copii

Toate serviciile
Bibliotecii

Forumul Copiilor - laureaţi ai
Concursului de eseuri ,,Ce
carte aş scrie eu?”

Întrunire desfăşurată în
cadrul Salonului
Internaţional de Carte
pentru Copii

Filiala nr. 2

Să mă chemaţi să vă cânt ...
(Ion Vatamanu – 70 ani de la
naştere)

Şedinţă în deplasare a
Cenaclului ,,Conştiinţa
naţională” la Liceul
,,Ion Vatamanu” din
Străşeni

Filiala nr. 2

În liniştea cuvintelor lui Ion
Vatamanu

Medalion literar

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Poetul Dragostei şi Adevărului
(Ion Vatamanu – 70 ani de la
naştere)

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Suntem copiii Victoriei
(Ziua Victoriei şi a
Comemorării Eroilor căzuţi
pentru Independenţa Patriei)

Expoziţie de carte
Întâlnire cu
combatanţii
conflictului armat de
pe Nistru

Filiala nr. 1

9 mai – Ziua Europei şi a
reconcilierii naţiunilor
europene

Expoziţie de carte
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Pentru ce au luptat părinţii şi
bunicii noştri?

Oră literar-muzicală

Serviciul Mediatecă

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

Concurs

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

MAI

Великие мастера слова
Serată literară
(Sărbătoarea alfabetului chirilic)

Serviciul Mediatecă

Pasărea scenei şi a dragostei

Filiala nr. 2

Şedinţa Salonului
27

(Valentina Cojocaru la vârsta
împlinirilor)

Muzical

Chişinău - capitale de la
Moldova

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Influenţa benefică a muncii
oglindită în pildele biblice

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Moi et ma famille
Mon ami

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Îţi cunoşti drepturile?
Care sunt drepturile mele?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Liniştea din suflet
(Ion Moldovanu, doctor în
ştiinţe medicale, specialist în
psihanaliză)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul generaţiilor”

Filiala nr. 2

Ziua Internaţională a Ocrotirii
Copiilor

Ciclu de activităţi

Toate serviciile
Activitate cu publicul

Concurs pentru Titlul ,,Cititor –
model”

Concurs

Serviciul Activitate
cu publicul şi
promovarea lecturii

Să trăiască în pace copiii
Planetei Pământ

Expoziţie de carte

Filiala nr. 1

Copile, lângă tine dragostea
mamei veghează

Concurs de desene

Filiala nr. 1

Copii suntem cu toţii

Trecere în revistă

Serviciul Mediatecă

Guguţă – simbolul Copilăriei
(Spiridon Vangheli – 75 ani de
la naştere)

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Guguţă – prietenul meu

Concurs de desene

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Ştefan, Ştefan, domn cel mare ...

Şedinţa Cenaclului

Filiala nr. 2

IUNIE
1

28

„Conştiinţa naţională”
Cel mai bun navigator în
Internet

Concurs

Serviciul Mediatecă

Explorer l’espace de la
bibliothèque

Excursii

Serviciul Carte
străină

Vacances a l’étranger

Concurs

Serviciul Carte
străină

Let’s study foreign language

Cursuri de limbi
moderne

Serviciul Carte
străină

Sărbătoarea Naţională
Ziua Comemorării lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt

Ciclu de activităţi

Toate serviciile
Activitate cu publicul

Ştefan cel Mare în arta
cinematografică

Vizionări comentate

Serviciul Mediatecă

Voulez-vous étudier une langue
étrangère

Cursuri de limbi
moderne

Serviciul Carte
străină

Învaţă de la toate

Şedinţa Salonului
literar-artistic „La
Creangă”

Filiala nr. 2

J’aime lire

Lecturi comentate

Serviciul Carte
străină

Titus Ştirbu: despre copii,
pentru copii
(65 ani de la naştere)

Întâlnire cu scriitorul

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Let’s study foreign language
Voulez-vous étudier une langue
étrangère ?

Cursuri de limbi
moderne

Serviciul Carte
străină

,,Diva Carpaţilor”
(Sofia Rotaru – 60 ani de la
naştere)

Audieri
Trecere în revistă

Serviciul Mediatecă

IULIE

AUGUST

29

24-31

Poet, preot militar şi fecior al
acestui pământ
(Alexei Mateevici – 90 ani de la
trecerea în veşnicie)

Prezentare de site-uri

Sărbătoarea Naţională Ziua
Republicii
Sărbătoarea Naţională „Limba
noastră”

Ciclu de activităţi

Toate serviciile
Bibliotecii

Limba noastră mult prea
dragă...

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Limba maternă ca floarea
eternă, de busuioc şi de dor...

Întâlnire cu Colegiul
de redacţie al revistei
,,Clipa siderală”

Filiala nr. 1

Internet-ul şi Cartea

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Notre appartement
My house

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Un stâlp al vieţii culturale
(Mihai Cimpoi – 65 ani de la
naştere)

Expoziţie de carte
Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

Un critic de excepţie – Mihai
Cimpoi

Convorbire

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

În căutarea esenţei fiinţei
(Mihai Cimpoi, critic şi istoric
literar)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul generaţiilor”

Filiala nr. 2

Daria Radu – clopoţelul de
argint al copilăriei

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Învaţă de la toate: căile
învăţării prin cele 26 de
obiective

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Filiala nr. 2

Septembrie, salut!

Şedinţa Salonului

Filiala nr. 2

SEPTEMBRI
E

30

literar-artistic „La
Creangă”
Lumea copiilor şi a minunilor

Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Femeia, trup şi suflet

Şedinţa Clubului
„Generaţia Next”

Filiala nr. 1

Săptămâna Cunoştinţelor

Ciclu de activităţi

Toate serviciile
Activitate cu publicul

Copilăria ar fi mult mai tristă
fără muzică

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Scriitorul şi lumea
înconjurătoare
(Victor Prohin – 65 ani de la
naştere)

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Scriitorul din copilăria noastră
(Victor Prohin – 65 ani de la
naştere)

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Umoristul cel mai cuminte de
pe glob
(Victor Prohin – 65 ani de la
naştere)

Întâlnire cu scriitorul

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Ziua Bibliotecarului
Ziua Pedagogului

Ciclu de activităţi

Toate serviciile
Activitate cu publicul

Biblioteca – valoare eternă

Expoziţie de carte

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Uimitor, dar adevărat –
Internet-ul
(29 octombrie – Ziua
Internaţională a Internet-ului)

Expoziţie de carte
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Munca oglindită în revelaţiile
biblice şi în concordanţa
biblică tematică

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

OCTOMBRI
E

31

Ce ştiu şi ce nu ştiu despre
oraşul meu?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Le choix de profession
Choosing a career

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Mon jour du travail
My working day

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

O viaţă dedicată rampei
(Paulina Zavtoni, actriţă)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul generaţiilor”

Filiala nr. 1

Les loisirs et les vacances
Holidays and free time

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Karlsson, Pippi et d’autres

Matineu

Serviciul Carte
străină

Les livres qui savent tout

Lecţie bibliologică

Serviciul Carte
străină

Zilele Bibliotecii

Ciclu de activităţi

Toate serviciile
Bibliotecii

O colaborare prin carte

Expoziţie complexă

Filiala nr. 2

O triadă: Biblioteca, Scriitorul, Medalion aniversar
Cititorul
(15 ani de activitate a Filialei nr.
2 a BNC „Ion Creangă”)

Filiala nr. 2

Fonoteca de aur a copilăriei

Expoziţie complexa

Serviciul Mediatecă

Drepturile mele, ce să fac cu
ele?

Dezbateri

Serviciul Mediatecă

Să ,,frunzărim” cartea
electronică

Prezentare de CD-uri

Serviciul Mediatecă

Pagina WEB a Bibliotecii –
portal spre lumea informaţiei

Prezentare

Serviciul Mediatecă

NOIEMBRIE

12-18

32

Curcubeul poveştilor lui
Creangă

Totalizarea concursului
de desene, inspirate din
opera scriitorului Ion
Creangă

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

Trândăvia şi lenea – piedici în
calea mântuirii

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Filiala nr. 2

Rolul bibliotecii în dezvoltarea
creativităţii copiilor

Atelier profesional

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

De la tradiţionalism la
modernism, de la copilărie la
filozofie
(Arcadie Suceveanu – 55 ani de
la naştere)

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

La protection de
l’environnement
Protection of the environment

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Recordurile lumii

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Moştenire spirituală

Şedinţa Clubului
„Generaţia Next”

Filiala nr. 1

The reviews – the source of
information for us

Revista presei

Serviciul Carte
străină

L’étude des langues étrangères
Learning foreign languages

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Les problèmes de la jeunesse
Young people’s problems

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

SIDA – flagelul secolului
Alege viaţa fără SIDA

Expoziţie de carte
Convorbire

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16 ani

Ziua Mondiala a Drepturilor
Omului

Prezentare de site-uri

Serviciul Mediatecă

DECEMBRIE
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Mi-ar fi plăcut să fiu cuvânt
(Vasile Romanciuc – 60 ani de
la naştere)

Expoziţie de carte Oră
literar-muzicală

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

,,Чебурашкa, дядя Фëдор и
другие...”
(Eduard Uspenskij – 70 ani de
la naştere)

Ora poveştilor

Serviciul Mediatecă

Cartea – leac pentru minte şi
suflet
(Dialog cu cei mai activi cititori
ai Bibliotecii Naţionale pentru
Copii ,,Ion Creangă”)

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa naţională”

Filiala nr. 2

Bucuriile iernii

Oră literar-muzicală

Serviciul Mediatecă

Rostul muncii în viaţa omului şi
a societăţii

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni Om

Filiala nr. 2

Noi şi Universul

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii
de 7-10 ani

Frumoasele tradiţii ale
Neamului: Crăciunul şi Anul
Nou

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Să trăiţi, să înfloriţi...

Şedinţa comună a
Cenaclului ,,Conştiinţa
naţională” şi a
Salonului Muzical

Filiala nr. 2
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Anexa nr. 4
PROGRAME DE ACTIVITATE ALE CENACLURILOR,
CLUBURILOR ŞI SALOANELOR ÎN ANUL 2007
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” ( 19911993).
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
1.

Temă

Conţinut

Mereu în suflet cu Eminescu

Şedinţă în deplasare la Liceul
,,Mihail Berezovschi”
2. Dacă dragoste nu e, nimic nu e
Meditaţii lirice. Recital de versuri
despre dragoste. Invitaţi: Irina
Nechit, Galina Furdui, Lidia
Ungureanu.
3. ,,La Creangă” – gazda celor Şedinţă consacrată vieţii şi creaţiei
îndrăgostiţi de Ion Creangă
scriitorului şi patronului spiritual al
Bibliotecii - Ion Creangă
4. Forumul Copiilor - Laureaţi ai
Întrunire desfăşurată în cadrul
Concursului de eseuri ,,Ce carte Salonului Internaţional de Carte
pentru Copii, ed. a XI-a
aş scrie eu?”
5. Poetul Dragostei şi Adevărului
Medalion aniversar Ion Vatamanu.
Recital poetic ,,Tu o frunză, eu o
frunză....”.
Participă
Studioul
Palatului de Creaţie a Copiilor
,,Carpe Diem”.
6. Guguţă – simbolul Copilăriei
Întâlnire cu scriitorul Spiridon
Vangheli. Scrisori adresate lui
Guguţă în lectura copiilor.
7. Învaţă de la toate ...
Întâlnirea scriitoarei Claudia Partole
cu admiratorii săi la Tabăra de
odihnă pentru copii ,,Zâmbetul” din
Vadul-lui-Vodă.
8. Limba noastră mult prea dragă
Şedinţă consacrată Sărbătorilor
Naţionale ale Republicii Moldova.
9. Septembrie, salut!
Şedinţă consacrată omagiaţilor lunii
septembrie - Mihai Cimpoi şi Daria
Radu
10. Scriitorul
şi
lumea Întâlnire cu Victor Prohin, scriitor
înconjurătoare
pentru copii, jubiliar al lunii
octombrie
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Termen
Ianuarie
Februarie

Martie
Aprilie

Mai

Iunie
Iulie

August
Septembrie
Octombrie

11. De
la
tradiţionalism
la
modernism, de la copilărie la
filozofie
12 Frumoase tradiţii ale Neamului:
Crăciunul şi Anul Nou

Întâlnire cu
Suceveanu

Arcadie

Noiembrie

Despre obiceiurile şi tradiţiile
neamului păstrate şi transmise nouă.
Invitaţi: Varvara Buzilă, Andrei
Tamazlâcaru

Decembrie
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scriitorul

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
1.

2.
3.

4

Temă

Conţinut

Termen

Al meu nume o să-l poarte secolii
din gură-n gură...

15 ianuarie – Ziua comemorării
Poetului Naţional Mihai Eminescu.
Şedinţă comună cu Salonul Muzical.
Recital – concurs. Cântece şi
romanţe.
Şedinţă cu participarea elevilor de la
Liceul ,,Mihai Viteazul”
Simpozion
ştiinţific
consacrat
jubileului de 100 ani de la naşterea
scriitorului şi filozofului Mircea
Eliade.
Şedinţă consacrată celor 550 ani de
la înscăunarea lui Ştefan cel Mare
Şedinţă comemorativă consacrată
vieţii şi activităţii scriitorului Ion
Vatamanu. Cenaclul ,,Conştiinţa
naţională” în vizită la elevii Liceului
,,Ion Vatamanu” din Străşeni
Şedinţă în deplasare la Şcoala
primară nr. 83 din Chişinău
Concurs literar prilejuit de jubileul
de 100 ani de omagierea scriitoarei
pentru copii Astrid Lindgren
Întâlnire cu Victor Prohin, scriitor
pentru copii şi adolescenţi
Dialog cu cei mai buni cititori ai
Bibliotecii Naţionale pentru Copii
,,Ion Creangă”
Şedinţă în colaborare cu Salonul
Muzical

Ianuarie

Dragobete - sărbătoarea
Dragostei
Mircea Eliade – om al Renaşterii
Moderne

5.

Istoria a început pe Câmpia
Direptăţii
Să mă chemaţi să vă cânt...

6.

Ştefan, Ştefan, domn cel mare ...

7.

Lumea copiilor şi a minunilor

8.

Scriitorul din copilăria noastră

9.

Cartea – leac pentru minte şi
suflet

10. Să trăiţi, să înfloriţi...
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Februarie
Martie

Aprilie
Mai

Iunie
Septembrie
Octombrie
Decembrie
Decembrie

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.
N/r

Temă

Conţinut

Termen

1.

Dătătoare de speranţă şi viaţă

Invitată: Eva Gudumac,
medic, femeie parlamentar

Februarie

2.

Liniştea din suflet

Invitat: Ion Moldovanu,
doctor în ştiinţe medicale,
specialist în psihanaliză

Mai

3.

În căutarea esenţei fiinţei

Invitat: Mihai Cimpoi, critic
şi istoric literar

Septembrie

3.

O viaţă dedicată rampei

Invitată:
Zavtoni

Octombrie

actriţa

Paulina

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.
2.

Munca în gândirea modernă
Munca în spaţiul moral – spiritual. Spiritul şi legătura
lui cu cele 11 calităţi moral-spirituale
Munca şi trândăvia în viziunea Sf. Părinţi
Munca tălmăcită în porunca a IV-a
Influenţa benefică a muncii oglindită în pildele biblice
Învaţă de la toate – căile învăţării prin cele 26 de
obiective
Munca oglindită în revelaţiile biblice şi în concordanţa
biblică tematică
Trândăvia şi lenea – piedici în calea mântuirii
Rostul muncii în viaţa omului şi a societăţii

Ianuarie
Februarie

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Martie
Aprilie
Mai
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

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 – Tamila Munteanu, bibliotecară în
serviciul Activitate cu copii de vârstă preşcolară şi de 7-10 ani.
N/
r
1.
2.
3.

Termen
Ianuarie
Februarie
Martie

4.
5.

Aprilie
Mai

6.
7.
8.
9.

Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Temă
De ce oamenii sunt diferiţi?
Cum să devii o personalitate?
Cum să fii politicos? Bunele maniere pentru
cei mici.
Ce este religia?
Îţi cunoşti drepturile?
Care sunt drepturile mele?
Internet-ul şi Cartea
Ce ştiu şi ce nu ştiu despre oraşul meu?
Recordurile lumii
Noi şi Universul

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
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Temă

Conţinut

Al meu nume o să-l poarte secolii
din gură-n gură...

Şedinţă comună cu Cenaclul
,,Conştiinţa naţională” de ziua
comemorării
Poetului
Naţional
Mihai Eminescu
Dragobete
–
sărbătoarea Şedinţă cu Cenaclul ,,Conştiinţa
Dragostei
naţională”
Muzica e viaţa mea
Şedinţă consacrată compozitorului
Eugen Doga la 70 de ani
Ornamentele muzicii lui Ion Lecţie de promovare a culturii
Macovei
muzicale autohtone
Pasărea scenei şi a dragostei
Medalion
consacrat
interpretei
Valentina Cojocaru.
Daria Radu – clopoţelul de Trecerea în revistă a creaţiei
argint al copilăriei
muzicale a compozitoarei Daria
Radu. Recital.
Copilăria ar fi mult mai tristă Şedinţă
prilejuită
de
Ziua
fără muzică
Internaţională a Muzicii
Să trăiţi, să înfloriţi...
Şedinţă consacrată Sărbătorilor de
iarnă.
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Termen
Ianuarie

Martie
Aprilie
Mai
Septembrie
Octombrie
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Temă
L’art français
Art of Great Britain
Le théâtre français
The theatre of Great Britain
Le cinéma en France
The cinema of Great Britain
La chanson française
Music and musicians
La langue – trésor du peuple
Moldova – ma contre natale
Chişinău - capitale de la Moldova
Moi et ma famille. Mon ami
Notre appartement
My house
Les revues nous enrichissent
Les connaissances
Les loisirs et les vacances
Holidays and free time
La protection de l’environnement
Protection of the environment
L’étude des langues étrangères
Learning foreign languages
Les problèmes de la jeunesse
Young people’s problems
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Termen
Ianuarie
Februarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Septembrie
Octombrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Decembrie

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 vor
implica 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.
La început şedinţele se vor desfăşura trimestrial, pe parcurs însă numărul lor va spori, în
dependenţă de solicitările adolescenţilor, cititori ai Bibliotecii.
Prin această activitate, filiala urmăreşte scopul de a scoate în evidenţă şi colecţia bogată de
carte, enciclopedii dispuse să acoperire golul informaţional al generaţiei în creştere.

N/r

Temă

1.

Dragobete – Ziua Dragostei şi a Bunavoinţei

2.

Dialog despre sănătate

3.

4.

Femeia, trup şi suflet
(totul despre tine şi vârsta ta)

Moştenire spirituală
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Formă de
activitate
şezătoare
literară
întâlnire cu
mediculterapeut
întâlnire cu
medicul
obstretician
expoziţie de
carte
întâlnire cu
Vadim
Pirogan, fost
deţinut politic

Termen
Februarie
Aprilie

Septembrie

Noiembrie

Anexa nr. 5
ACTIVITATEA EDITORIALĂ - 2007
Nr.

Denumirea
lucrării
Cartea.
Biblioteca.
Cititorul
Fascicula nr.
16
Aniversări
culturale 2008

Tipul publ.

Termen
(trim.)
I

Volum

calendar

III

3.

La Creangă
Nr. 20, 21

almanah literar

4.

Bibliografia
literaturii
pentru copii
anul 2006

5.

1.

2.

6.

7.
8.

9.

Lb.
publ.
rom.rus.

Baza poligr.
tipografie

serv. Asistenţă
de specialitate,
coord. şi coop.

1 carte

rom.rus.

tipografie

I-IV

2 fasc.

rom.

tipografie

buletin
informativ

II

1 fasc.

rom.rus.

xerox

serv. Informare
bibliogr. şi
documentară;
serv. Asistenţă
de specialitate,
coord. şi coop.
serv. Redacţie
şi secretariat
-arhivă
serv. Informare
bibliogr. şi
documentară

În ajutor
programei de
studiu
(bibliografie
selectivă
pentru lectura
extraşcolară a
elevilor din cl.
IV-XII)
a) sem. II,
2006
b) sem. I, 2007
Carte Pentru
Copii
(ediţia a XI-a
a Salonului
Internaţional
de Carte
pentru Copii)
Cartea de
referinţă

buletin
informativ

I-IV

2 fasc.

rom.rus.

xerox

breviar

II

nr. 1-4

rom.rus.

xerox

serv. Redacţie
şi secretariat arhivă

indice bibliogr.
adnotat

III-IV

1 carte

xerox

Lecturi
şcolare
(ed. a 2-a, rev.
şi compl.)
Clasificarea
Zecimală
Universală

index bibliogr.

II

1 carte

rom.,
rus.,
engl.
rom.,
rus.

serv. Informare
bibliogr. şi
documentară
serv. Informare
bibliogr. şi
documentară

tabele
prescurtate

IV

1 carte

rom.

tipografie

buletin metod.
şi bibliogr.

1 fasc.
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xerox

Responsabil

//-//

serv.
Dezvoltare
evid.,
catalogare şi
indexare

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cartea pentru
copii editată
în Republica
Moldova
(1975-2000)
Arcadie
Suceveanu
Spiridon
Vangheli
Vasile
Romanciuc
Petru
Zadnipru – 80
ani
Victor Teleucă
– 75 ani
Ion Creangă –
170 ani
Anatol Gugel
– 85 ani
Ion Vatamanu
– 70 ani
Eugen Doga –
70 ani

indice
cumulativ

II-III

biobibliogr.,
adăug. şi rev.
biobibliogr.,
adăug. şi rev.
biobibliogr.,
adăug. şi rev.
pliantă

Seria „Paşi
spre
cunoaştere
Seria
„Univers
enciclopedic”

1 carte

rom.,
rus.
engl.,
fr. ş.a.

tipografie

serv. Informare
bibliografică şi
documentară

I

rom.

// - //

III-IV

rom.

IV

rom.

I

rom.

versiune
electronică
versiune
electronică
versiune
electronică
xerox

pliantă

I

rom.

xerox

// - //

pliantă

I

rom.

xerox

// - //

pliantă

II

rom.

xerox

// - //

pliantă

II

rom.

xerox

// - //

pliantă

I

rom.

xerox

// - //

pliantă

I-IV

rom.,
rus.

xerox

// - //

pliantă

I-IV

rom.,
rus.
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xerox

// - //
// - //
// - //

// - //

Anexa nr. 6
PROGRAMUL
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC
Nr
.
d/r
1
2
3
4
5
6
7
8

Temă
Activitatea cu publicul în Bibliotecă:
probleme şi perspective
Utilizarea TINLIB: realizări, probleme,
perspective
Salonul Internaţional de Carte pentru
Copii – acţiune de promovare a lecturii
copiilor
Utilizarea CZU în bibliotecă
Politica de completare a colecţiilor
Bibliotecii: probleme şi perspective
Regulamentul serviciilor pentru public în
Bibliotecă: rezultatele aplicării
Rezultatele aplicării acordurilor de
colaborare dintre Bibliotecă şi instituţiile
de învăţământ
Realizarea
hotărârilor
Consiliului
Ştiinţific în Bibliotecă
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Termen

Responsabil

Februarie

Zinaida Ursu

Martie

Eugenia Bejan

Aprilie

Claudia Balaban

Mai

Lilia Tcaci
Nina Crasnopolschi

Septembrie

Elizaveta Smochină

Octombrie

Ecaterina Capcelea

Noiembrie

Zinaida Ursu

Decembrie

Nadejda Ambroci

Anexa nr. 7
PROGRAMUL
ŞCOLII DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
A SALARIAŢILOR BIBLIOTECII
Nr
.
d/r
1

Temă

Termen

Grup ţintă

Responsabil

Noi intrări în colecţiile
bibliotecii: reviste bibliografice

În fiecare a doua
zi de Luni

Personalul de
specialitate

2

Utilizarea modulului Circulaţie
în TINLIB

Pe parcursul
anului

3

Utilizarea
modulului
Catalogare în TINLIB

Pe parcursul
anului

4

Utilizare OPAC

5

Internet pas cu pas

6

Organizarea colecţiilor la raft

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Februarie

7

Statistica
de
bibliotecă,
indicatorii de performanţă
Activitatea cu publicul: forme
de activităţi
Descrierea bibliografică a
documentelor: standarde în
vigoare
Arta prezentării în public

Personalul din
serviciile
activitate cu
publicul
Personalul
implicat în
catalogarea
retrospectivă
Personalul de
specialitate
Personalul de
specialitate
Personalul de
specialitate
Personalul de
specialitate

Şefii de servicii
(coord. N.
Ambroci)
Eugenia Bejan

8
9
10
11

Programarea 2007: obiective şi
direcţii prioritare

Martie
Mai
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
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Personalul cu
responsabilităţi
în domeniu
Personalul de
specialitate
Şefii de
servicii

Eugenia Bejan

Tatiana Cociu
Tatiana Cociu
Maria Ilievici
Lilia Tcaci
Nadejda Ambroci
Eugenia Bejan
Zinaida Ursu
Tamara Maleru
Lilia Tcaci
Claudia Balaban

