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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
Obiectivele principale ale activităţii Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion
Creangă” în anul 2008 se subordonează necesităţilor şi intereselor beneficiarilor
săi, ideii de extindere şi modernizare a serviciilor prestate, sporirii eficacităţii
activităţilor desfăşurate în concordanţă cu strategiile de dezvoltare a Sistemului
Naţional de Biblioteci, Strategia Naţională pentru edificarea societăţii
informaţionale în Republica Moldova, politicele şi programele din domeniu la
nivel naţional şi internaţional.
Biblioteca îşi asumă pentru anul 2008 următoarele obiective principale:
• Desfăşurarea unei campanii Pro-Lectură în cadrul Anului Lecturii
declarat în bibliotecile Republicii Moldova;
• 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);
• Optimizarea procesului de informatizare a Bibliotecii în vederea
creării unor facilităţi noi pentru beneficiari şi bibliotecari;
• Intensificarea acţiunilor de marketing ale Bibliotecii în vederea
cunoaşterii şi prognozării necesităţilor beneficiarilor, promovării
serviciilor, programelor şi acţiunilor oferite;
• 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 va desfăşura o serie de
activităţi de amploare atât la nivel local, cât şi la cel republican.
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ACTIVITĂŢI DE AMPLOARE
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Participarea la realizarea Catalogului Naţional Colectiv Partajat şi la alte
activităţi în cadrul proiectului SIBIMOL;
Trecerea de la sistemul integrat de bibliotecă TINLIB la sistemul TINREAD;
Participarea la realizarea Proiectului Naţional Spre cultură şi civilizaţie prin
lectură;
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, ediţia a XII-a (16-19 aprilie);
Forumul Copiilor în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii;
Concursul literar republican La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XVIII-a,
consacrat scriitorului Ion Druţă (ianuarie – iulie);
Concursul radiofonic republican Descoperă lumea nouă prin SUA din ciclul
Peste mări şi ţări (aprilie – iulie);
Concursul cărţilor manuscrise (mai – noiembrie);
Concursul Cititor-model, ediţia a III-a, în colaborare cu Fondul Copiilor din
Moldova (mai);
Participarea la organizarea Concursului de eseuri republican Scriitorul meu
preferat;
Participarea la organizarea Concursului republican Ofrandă pentru biblioteca
mea (noiembrie 2007 – aprilie 2008);
Ciclurile de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor Bibliotecii: Zilele
Creangă în Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” (1-7 martie),
Zilele Francofoniei (martie), Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii (2
aprilie), Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii (1-7 aprilie), Ziua
Internaţională a Ocrotirii Copiilor (1 iunie), Sărbătorile Naţionale „Limba
noastră” şi Ziua Republicii (24-31 august), Săptămâna Cunoştinţelor
(octombrie),
Zilele
Bibliotecii
Naţionale
pentru
Copii
„Ion
Creangă” (noiembrie); Campania Lecturi de vacanţă (iunie-august);
Activităţi consacrate unor aniversări literare şi culturale importante: Iulian Filip
– 60 ani de la naştere; Jules Verne – 180 ani de la naştere; Aurel Ciocanu – 65
ani de la naştere; Nichita Stănescu – 75 ani de la naştere; Costache Negruzzi –
200 ani de la naştere; Iulia Ţibulschi – 75 ani de la naştere; Nicolae Dabija – 60
ani de la naştere; Ion Druţă – 80 ani de la naştere, Dimitrie Cantemir – 335 ani
de la naştere; Constantin Dragomir – 60 ani de la naştere; Selma Lagerlöf – 150
ani de la naştere; Nicolai Nosov – 100 ani de la naştere; Igor Vieru – 85 ani de
la naştere; Alexei Colâbneac – 65 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”;
Participarea la Campania Nici un copil analfabet;
Simpozionul Dialogul bibliotecar-copil în contextul lecturii, informării,
cunoaşterii (aprilie);
Participarea la organizarea Mesei rotunde Suntem şi noi un neam al cărţii?, cu
prilejul Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Dreptului de Autor (23 aprilie);
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•
•
•
•
•

•

Participarea la organizarea Seminarului Lectura şi accesul la informaţie în
sprijinul cetăţeniei active;
Participarea la realizarea cercetării sociologice naţionale Timpul şi spaţiul
lecturii în Republica Moldova (ianuarie-decembrie);
Continuarea studiului Biblioteca în sprijinul activităţii de studiu;
Topul cărţii pentru copii – 2007: sondaj de opinie;
Editarea publicaţiilor:
o Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi bibliografic, nr. 17
o Aniversări culturale 2009: Calendar
o Bibliografia cărţii pentru copii 2007: Buletin informativ
o În ajutor programei de studiu: Bibliografie selectivă pentru lectura
extraşcolară a elevilor din cl. IV-XII
o Cartea pentru copii editată în Republica Moldova (1975-2000): Index
bibliografic cumulativ
o Cartea de referinţă în colecţiile Bibliotecii Naţionale pentru Copii
„Ion Creangă”: indice bibliografic adnotat
o Constantin Dragomir: Biobibliografie pe web
o La Creangă: Almanah literar
o Carte Pentru Copii : Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru
Copii;
Construcţia mansardei la sediul central al Bibliotecii.
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA
COLECŢIILOR
Dezvoltarea colecţiilor este una dintre componentele de bază ale activităţii,
care asigură în modul cel mai direct buna funcţionare a Bibliotecii. Completarea şi
gestionarea colecţiilor se face în concordanţă cu misiunea şi funcţiile Bibliotecii,
caracterul şi conţinutul necesităţilor de informare ale utilizatorilor, conţinutul
producţiei editoriale destinate copiilor şi adolescenţilor, astfel încât fondul
documentar să fie variat ca structură tematică, tipologică, lingvistică şi relevant
intereselor beneficiarilor.
Activitatea dată presupune completarea permanentă cu documente noi şi
excluderea sistematică a documentelor perimate.
Intrările în anul 2008 se programează în volum de 5000 ex. cărţi,
documente audiovizuale, documente electronice şi alte tipuri. Completarea
colecţiilor se va face din trei surse de bază: achiziţii din buget, sistemul
exemplarului legal, donaţii.
Ca şi în anii precedenţi, se va da prioritate achiziţionării de documente
destinate elevilor şi preşcolarilor: texte incluse în lecturile şcolare şi cele
recomandate pentru lectura extracurriculară, publicaţii de referinţă şi literatură
ştiinţifico-cognitivă pentru copii. La selectarea titlurilor ce urmează a fi
achiziţionate se va ţine cont de oferta pieţei editoriale din republică şi, în special,
de cerinţele beneficiarilor. Aceasta va presupune evaluarea sistematică a
conţinutului şi gradului de utilizare a colecţiilor, analiza cererilor neonorate,
implicarea permanentă a serviciilor Activitate cu publicul în procesul de
completare. Se va ţine cont şi de rezultatele studiului privind gradul de acoperire
informaţională a curriculumului pentru ciclul gimnazial, desfăşurat în 2007, pentru
a completa titlurile lipsă sau prezente într-un număr insuficient de exemplare,
precum şi pentru a înlătura lacunele în asigurarea fiecărui serviciu în parte cu
titlurile respective.
Se va urmări continuitatea în completarea unor colecţii şi serii de carte
pentru copii şi adolescenţi, pentru îndrumătorii de lectură: Biblioteca şcolarului,
Enciclopedii vizuale (Editura „Litera”), Biblioteca pentru toţi copiii, Cheiţa de aur
(Editura „Prut Internaţional”), Lumea vegetală a Moldovei, Lumea animală a
Moldovei, Dicţionare şcolare (Editura „Ştiinţa”), Colecţie pentru elevi, studenţi
(Editura „Cartea Moldovei”), Înşiră-te, mărgăritare (Editura „Silvius Libris”),
Cartier Popular Junior (Editura „Cartier”), Citim pe silabe (Editura „Biblion”),
Classic tales (Oxford University Press), Biblioteca de aur (Editura „Coresi”),
Biblioteca Pas cu Pas (Editura „Epigraf”), Biblioteca Pro Didactica (Centrul Pro
Didactica) ş.a.
Colecţia de documente audiovizuale şi electronice se va completa prioritar
cu enciclopedii, dicţionare, publicaţii cu caracter didactic, filme, sonorizări, jocuri
şi programe educaţionale pentru copii.
Abonamentele la publicaţiile periodice pentru anul 2008 numără 62 titluri
reviste şi ziare. Din ele 32 publicaţii editate în Republica Moldova, 4 - din
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România, 20 - din Rusia, 6 publicaţii în limbile franceză, engleză, germană,
italiană editate în alte ţări.
Se va completa în continuare colecţia Depozitului legal al cărţii pentru copii,
conlucrându-se în această direcţie cu Camera Naţională a Cărţii. O atenţie
deosebită se va acorda în acest an completării retrospective a acestei colecţii.
Colaboratorii serviciului Depozit central vor selecta câte un exemplar al
publicaţiilor pentru copii editate în anii precedenţi, pentru a fi incluse în colecţia
Depozitului legal în cazul când acestea lipsesc.
Se vor menţine şi extinde în continuare relaţiile cu diverse edituri, asociaţii,
fundaţii, ambasade, autori şi alte persoane particulare, în vederea obţinerii unor
donaţii de carte care ar completa reuşit colecţiile Bibliotecii şi ar răspunde
intereselor de informare şi lectură ale utilizatorilor noştri.
Excluderea din colecţiile Bibliotecii a documentelor uzate, superflue,
nesolicitate va constitui, în 2008, peste 4600 exemplare. Cu excepţia celor
deteriorate fizic sau depăşite moral, documentele casate vor fi transmise în Fondul
schimb-rezervă şi oferite ulterior bibliotecilor publice şi şcolare din republică
solicitante de donaţii. Distribuirea publicaţiilor din acest fond se programează la
nivelul de 6000 exemplare. În acelaşi timp se va efectua o analiză a colecţiei
fondului respectiv în vederea depistării şi excluderii titlurilor nesolicitate de
biblioteci pe parcursul mai multor ani.
Gestionarea colecţiilor va include distribuirea raţională a noilor achiziţii în
serviciile Bibliotecii, evidenţa strictă a intrărilor/ieşirilor în ansamblu pe Bibliotecă
şi în fiecare serviciu aparte, gestionarea catalogului topografic, asigurarea
securităţii fondului documentar, organizarea colecţiei publicaţiilor periodice,
asigurarea condiţiilor adecvate de conservare şi păstrare.
Pe parcursul anului se vor efectua verificări selective ale colecţiilor, în
cazurile stabilite de Instrucţiunea privind evidenţa colecţiilor. De asemenea, se
programează verificarea generală a colecţiei Filialei nr. 2.
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ACTIVITATEA CU PUBLICUL
Priorităţile activităţii cu publicul în Bibliotecă în anul 2008 vor fi racordate
la obiectivele Anului Lecturii, declarat în Republica Moldova: atragerea la lectură
a tuturor copiilor, de la vârsta cea mai fragedă, încurajarea copiilor să citească mai
mult; „reabilitarea” lecturii neangajate (de plăcere), readucerea lecturii la rangul de
activitate de interes prioritar pentru copii; reactivarea lecturilor de familie,
promovarea lecturii ca mijloc de relaţionare între părinţi şi copii. Motto-ul ales
pentru acest an este: „Noua generaţie alege lectura”. Acest motto va fi promovat
prin afişe în spaţiile Bibliotecii, precum şi pe pagina web a Bibliotecii.
Itinerarul Anului Lecturii va fi structurat convenţional în felul următor:
Ianuarie – „E timpul cărţilor deschise” (lansarea Anului Lecturii)
Februarie – „Ocolul Pământului în 30 de zile” (popularizarea literaturii universale
şi a cunoştinţelor despre lume)
Martie – „Citesc şi cresc” (atragerea la lectură a copiilor de vârstă preşcolară şi
şcolară mică)
Aprilie – „Cărţile copilăriei mele” (promovarea celor mai bune cărţi pentru copii
din literatura naţională şi universală, stimularea lecturii şi creativităţii copiilor)
Mai – „Cartea ne adună acasă” (stimularea lecturii în familie, formarea părinţilor
ca îndrumători de lectură)
Iunie-August – „Lecturi de vacanţă” (stimularea lecturii extraşcolare a copiilor)
Septembrie – „Cărţile – punţi spre cunoaştere” (promovarea cunoaşterii prin
lectură, popularizarea colecţiilor de referinţă şi a literaturii ştiinţifico-cognitive
pentru copii)
Octombrie – „Universul informaţiei – de la Gutenberg la Internet” (promovarea
„diversităţii informaţionale”, utilizarea tehnologiilor informaţionale în scopuri
educaţionale)
Noiembrie – „Suntem la fel – cărţile ne sunt prieteni” (acţiuni de atragere la lectură
şi bibliotecă a copiilor cu nevoi speciale)
Decembrie – totalizări, proiecte de viitor
BENEFICIARII BIBLIOTECII
Se prognozează ca în anul 2008 să frecventeze Biblioteca 11880 beneficiari,
iar numărul vizitelor să ajungă la 120930.
Biblioteca se confruntă tot mai mult cu problema „răpirii” potenţialilor săi
beneficiari de către alte mijloace de informare şi divertisment. Vizionarea
programelor TV, practicarea jocurilor electronice, utilizarea Internet-ului în afara
bibliotecii şi, în bună parte, în scop de distracţie sunt acele activităţi care ocupă, în
progresie, timpul copiilor şi tinerilor. Lectura, ca cel mai important mijloc de
informare, cunoaştere şi loisir, trebuie să fie promovată cu mai multă insistenţă de
către Bibliotecă.
În scopul atragerii noilor beneficiari Biblioteca îşi propune să organizeze în
anul 2008 o campanie de informare asupra serviciilor şi activităţilor pe care le
oferă în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar şi cele preşcolare din zona de
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servire. Se prevede difuzarea unor afişe, pliante, fluturaşi, ghiduri cu informaţie
despre Bibliotecă în grădiniţe, şcoli şi licee cu adresabilitate pentru copii, elevi şi
cadre didactice, precum şi în întreprinderi, instituţii, companii, firme cu
adresabilitate pentru părinţi. Construirea unor relaţii permanente şi eficiente cu
şcolile şi liceele, grădiniţele pentru copii din municipiu se va realiza în baza unor
acorduri de parteneriat. Un element esenţial al acestor acorduri va fi organizarea
excursiilor claselor de elevi, în special a celor primare, la Bibliotecă.
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, pentru că în legătură cu dispoziţiile mai
recente ale direcţiilor de învăţământ profesorii acestor şcoli tot mai des nu doresc
să însoţească copiii la Bibliotecă.
Copiii cu deficienţe, precum şi cei de vârstă preşcolară, vor fi scutiţi în
continuare de taxa compensatorie pentru permisul de utilizator pentru împrumut în
sistemul de citire optică.
Deşi avertismentul despre aplicarea penalizării pentru depăşirea termenului
de restituire a documentelor (conform Hotărârii Guvernului nr. 1311 din 12
decembrie 2005) a mărit gradul de responsabilitate al beneficiarilor, Biblioteca se
confruntă în continuare cu problema depăşirii de către beneficiari a termenului de
împrumut al documentelor la domiciliu sau pierderii acestora. Şi în anul 2008 se va
apela la sprijinul Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău în
vederea includerii Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” în fişele de
lichidare completate de elevii claselor absolvente din şcoli şi licee. Problema
restanţierilor Bibliotecii va fi abordată într-o serie de articole în presă, în
emisiunile radio şi TV.
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 2008.
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
Pentru a asigura un nivel mai ridicat de comunicare a colecţiilor Bibliotecii,
în anul 2008 va continua procesul trierii şi înnoirii permanente a acestora în sălile
de împrumut şi sălile de lectură ale serviciilor de activitate cu publicul la sediul
central, precum şi la filiale.
Beneficiarii se vor putea informa asupra documentelor deţinute de Bibliotecă
prin intermediul OPAC (catalogul on-line pentru public).
În vederea popularizării publicaţiilor aflate în colecţiile Bibliotecii se vor
întreprinde diverse acţiuni: organizarea expoziţiilor, revistelor bibliografice,
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elaborarea şi difuzarea lucrărilor bibliografice în format hârtie şi format electronic
(pe pagina web). Difuzarea pliantelor, fluturaşilor cu informaţii despre publicaţiile
recomandate spre lectură for fi distribuite beneficiarilor Bibliotecii, în instituţiile
de învăţământ. 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.
Şi în anul 2008 Biblioteca va oferi beneficiarilor următoarele servicii:
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), colecţie de CD-uri şi DVD-uri,
programe şi aplicaţii de computer; utilizarea serviciilor de referinţe; solicitarea
serviciilor de informare bibliografică şi documentare; acces la Internet; organizarea
cursurilor de instruire în vederea utilizării tehnologiilor informaţionale; efectuarea
de copii pe hârtie şi pe suport electronic 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
2008 este prognozat a fi de 390.700 u.m.
ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE
Programul activităţilor cultural-educative şi informaţionale al Bibliotecii în
anul 2008 include în total 794 acţiuni (Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4).
Scopurile acestor activităţi sunt diverse: promovarea cărţii şi a lecturii printre
copii; 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 a
beneficiarilor; atragerea noilor beneficiari la Bibliotecă; promovarea serviciilor
Bibliotecii; valorificarea fondului documentar al Bibliotecii; sporirea imaginii
Bibliotecii şi a bibliotecarului în societate.
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 cărţilor manuscrise, Concursul radiofonic Descoperă lumea nouă prin
SUA, Concursul Ofrandă pentru biblioteca mea, activităţile în cadrul Proiectului
naţional Spre cultură şi civilizaţie prin lectură şi altele.
În anul 2008 Biblioteca va organiza Campania Lecturi de vacanţă în
perioada verii. Această campanie prevede desfăşurarea diverselor activităţi în
taberele de odihnă pentru copii (în iunie – în şcolile din Chişinău, în iulie şi august
în taberele din afara Chişinăului): răspândirea printre copii a listelor bibliografice
de recomandare pentru lecturile extraşcolare; cicluri de lecturi comentate, lecturi
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publice şi convorbiri în grup; prezentări de cărţi şi întâlniri cu scriitori; concursuri
şi victorine literare.
Biblioteca se va încadra în Campania Nici un copil analfabet!, iniţiată în
cadrul Anului Lecturii. Activităţi speciale se vor organiza pentru copiii
neşcolarizaţi, care vor fi identificaţi în colaborare cu Direcţia Educaţie, Tineret şi
Sport a mun. Chişinău.
Pe parcursul anului vor avea loc mai multe acţiuni în cadrul Programului de
promovare a modului sănătos de viaţă şi educaţie pentru sănătate a populaţiei:
expoziţii, reviste bibliografice, convorbiri, discuţii în grup, întâlniri cu specialişti
din domeniu.
O atenţie deosebită se va acorda promovării colecţiei de documente
audiovizuale şi electronice. Vor avea loc câteva cicluri de vizionări de filme:
Oraşele lumii, Jules Verne în arta cinematografică, Ion Creangă pe ecranul
cinematografului, precum şi mai multe vizionări a unor filme despre personalităţi
marcante sau montate în baza unor opere literare pentru copii şi adolescenţi.
Serviciul Carte străină va continua ciclurile de lecţii interactive de limbă
engleză şi limbă franceză pentru copiii dornici de a cunoaşte mai multe limbi
străine.
Beneficiarii, mai ales adolescenţii, vor fi invitaţi să participe la activităţi
interactive, care le dezvoltă abilităţile de comunicare: discuţii, convorbiri în grup,
ring-uri intelectuale, brainstorming-uri. De asemenea, se vor organiza pentru
beneficiarii de toate vârstele mai multe acţiuni de promovare a creativităţii lor:
concursuri de eseuri, de desen, al declamatorilor.
Ciclurile tradiţionale de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor
Bibliotecii se vor organiza şi în anul 2008: Zilele Creangă, Zilele Francofoniei,
Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii, Ziua Internaţională a Ocrotirii
Copiilor, Sărbătorile Naţionale Ziua Republicii şi „Limba noastră”, Săptămâna
Cunoştinţelor, Zilele Bibliotecii.
La 1 iunie, Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor, va avea loc a 3-a ediţie a
Concursului pentru titlul Cititor Model, în care vor concura cei mai activi cititori ai
Bibliotecii şi va fi organizat cu susţinerea Fondului Copiilor din Moldova.
Cenaclurile, cluburile şi saloanele, care vor activa în Bibliotecă în 2008, şiau stabilit programe concrete de şedinţe (Anexa nr. 4).
Salonul literar-artistic La Creangă va avea şedinţe dedicate dragostei,
femeii, copilăriei, anotimpurilor în literatură şi diverse genuri de artă.
Cenaclul Conştiinţa naţională şi-a conceput tematica şedinţelor pornind de
la necesitatea de ai familiariza pe copii cu celebre personalităţi şi locurile care le
poartă numele. Vor fi invitaţi la şedinţe reprezentanţi ai instituţiilor care poartă aşa
nume ca Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Gheorghe Asachi, Ştefan cel
mare, Vasile Alecsandri, Dimitrie Cantemir, Igor Vieru.
Tinerii antrenaţi în Cenaclul Dialogul generaţiilor se vor întâlni cu
muzicianul, compozitorul Constantin Rusnac, criticul de artă şi diplomatul
Aurelian Dănilă, scriitorul Aureliu Busuioc, pictorul Alexei Colâbneac.
Temele puse în discuţie de membrii Cenaclului Arta de Deveni Om se vor
axa pe dimensiunile omului, raportul acestuia cu natura, divinitatea, spiritualitatea.
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Curioşii membrii ai Clubului Deceluş vor căuta răspuns la diverse întrebări
despre dragoste, sănătate, visuri şi bomboane, din istorie şi geografie.
Şedinţele Salonului Muzical vor oferi posibilitatea tinerilor melomani să se
întâlnească cu interpretele surorile Osoianu, compozitoarea Daria Radu, să
participe la Mărţişorul copiilor, să afle mai multe despre copilăria celebrilor
compozitori.
Protagonişti ai şedinţelor Clubului tinerilor traducători vor fi scriitorii şi
traducătorii Arcadie Suceveanu, Ioan Mânăscurtă, Andrei Burac, Emilian GalaicuPăun, Elena Curecheru-Vatamanu.
Membrii Clubului Generaţia NEXT vor discuta împreună cu specialiştii
invitaţi despre dragoste, sănătate, protejarea mediului ambiant, despre datoria de a
apăra Patria, despre preferinţele muzicale ale tinerilor.
În anul 2008 prin diverse activităţi vor fi marcate principalele aniversări
culturale: Iulian Filip – 60 ani de la naştere, Alexej Tolstoi – 125 ani de la naştere,
Jules Verne – 180 ani de la naştere, Bogdan Petriceicu Hasdeu – 170 ani de la
naştere, Gheorghe Asachi – 220 ani de la naştere, Alexei Mateevici – 120 ani de la
naştere, Elena Farago – 130 ani de la naştere, Nichita Stănescu – 75 ani de la
naştere, Costache Negruzzi – 200 ani de la naştere, Nicolae Dabija – 60 ani de la
naştere, Maria Gripe – 85 ani de la naştere, Alexandru Plămădeală – 120 ani de la
naştere, Ciprian Porumbescu – 155 ani de la naştere, Aureliu Busuoc – 80 ani de la
naştere, Dimitrie Cantemir – 335 ani de la naştere, Constantin Dragomir – 60 ani
de la naştere, Selma Lagerlöf – 150 ani de la naştere, Nikolaj Nosov – 100 ani de
la naştere, Igor Vieru – 85 ani de la naştere, Alexei Colâbneac – 65 ani de la
naştere.
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ
Activităţile cu caracter informaţional şi bibliografic contribuie nemijlocit la
promovarea şi valorificarea potenţialului informativ, fiind orientate în mod special
spre popularizarea celor mai bune surse de informaţie pe suport tradiţional şi
electronic, facilitarea accesului la informaţiile disponibile, promovarea colecţiilor
Bibliotecii, familiarizarea cu producţia editorială autohtonă şi din alte ţări destinată
publicului cititor de vârstă preşcolară şi şcolară, precum şi îndrumătorilor de
lectură.
Serviciile Dezvoltare, evidenţă, catalogare şi indexare a colecţiilor,
Informare bibliografică şi documentare, Asistenţă de specialitate, coordonare şi
cooperare, care sunt implicate în această activitate, îşi vor conjuga eforturile în
vederea realizării următoarelor obiective şi sarcini:
 Catalogarea în regim automatizat şi tradiţional
Acest domeniu de activitate are ca scop constituirea unei baze de date cât
mai completă şi relevantă colecţiilor existente în Bibliotecă prin completarea
continuă şi actualizarea permanentă a datelor, redactarea sistematică a cataloagelor
în funcţiune.
Catalogul alfabetic general pe suport tradiţional se va completa pe parcursul
anului cu circa 2000 titluri noi intrate în colecţii. Se va efectua, de asemenea,
redactarea catalogului, excluderea fişelor la publicaţiile casate din catalogul
alfabetic general şi din cataloagele tradiţionale conservate (sistematice, sistematice
analitice etc).
Completarea catalogului electronic, prin catalogarea curentă şi retrospectivă,
se programează în volum de 7000 înregistrări noi, inclusiv 2400 înregistrări titluri
de cărţi, documente audiovizuale şi electronice şi 4700 înregistrări articole din
culegeri şi ediţii periodice intrate pe parcursul anului în colecţiile Bibliotecii.
Selecţia articolelor se va face în corespundere cu conţinutul informaţiilor,
accesibilitatea şi interesul pe care îl prezintă pentru beneficiari. Pe parcursul anului
se va efectua redactarea permanentă a înregistrărilor, o atenţie deosebită
acordându-se redactării fişierului de autoritate în conformitate cu Instrucţiunea
„Crearea fişierelor de autoritate autoriale (autori persoane fizice)”, elaborată de
Centrul de Coordonare Bibliografică SIBIMOL.
În legătură cu preconizata trecere de la programul TINLIB la programul
TINREAD, pentru anul 2008 se programează testarea funcţionalităţii sistemului
TINREAD, precum şi instruirea personalului în vederea utilizării formatului
UNIMARC.
 Participarea în proiectul SIBIMOL
În 2008 se preconizează demararea procesului de realizare în practică a
Catalogului Naţional Colectiv Partajat, la care va participa şi BNC „Ion Creangă”.
Reprezentanţii Bibliotecii vor continua să activeze în cadrul Centrului de
coordonare bibliografică şi Grupului de lucru ingineresc şi logistic.
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 Prestarea serviciilor de referinţe, desfăşurarea unor activităţi de

informare în grup
În decursul perioadei vizate vor fi organizate Zile ale informaţiei, Zile ale
bibliografiei, expoziţii ample de carte, treceri în revistă şi alte activităţi cu caracter
informaţional-bibliografic, care vor avea drept scop informarea beneficiarilor
despre publicaţiile noi intrate în colecţiile Bibliotecii, despre sursele de informare
tradiţionale şi electronice accesibile în Bibliotecă (anexa nr. 2).
Calitatea serviciilor de referinţe este asigurată în mare parte de fondul de
referinţă disponibil în Bibliotecă. De aceea, o atenţie deosebită se va acorda
completării, gestionării şi promovării acestui fond, precum şi popularizării mai
active a publicaţiilor de referinţă pe suport electronic, a bazelor de date şi
informaţii on-line, a catalogului on-line al Bibliotecii.
 Elaborarea publicaţiilor cu caracter informativ şi de orientare
Serviciul Informare bibliografică şi documentare, în colaborare cu alte
subdiviziuni ale Bibliotecii, va elabora mai multe lucrări cu caracter informativ sau
metodic-bibliografic adresate elevilor, îndrumătorilor de lectură, specialiştilor din
bibliotecile publice pentru copii şi cele şcolare.
Vor continua să apară publicaţiile tradiţionale elaborate de Bibliotecă.
Buletinul informativ anual Bibliografia cărţii pentru copii, care va fi editat în
2008, va oferi informaţii referitoare la cărţile pentru copii editate în anul 2007 în
Republica Moldova. Concomitent se va selecta informaţia privind producţia
editorială pentru copii apărută în decursul anului 2008, care va fi inclusă în
fascicula următoare a buletinului. Vor fi editate fasciculele 47 şi 48 ale buletinului
semestrial În ajutor programei de studiu (Bibliografie selectivă pentru lectura
extraşcolară a elevilor din cl. IV-XII), care vor include informaţii despre literatura
intrată în colecţiile Bibliotecii pe parcursul semestrului II al anului 2007 şi
semestrului I al anului 2008.
Se va lucra în continuare asupra indexului bibliografic cumulativ Cartea
pentru copii editată în Republica Moldova (2001-2010).
Calendarul Aniversări culturale – 2009 va fi consacrat personalităţilor
omagiate şi evenimentelor remarcabile ale anului.
Cu ocazia aniversării a 60-a a scriitorului Constantin Dragomir va fi
elaborată şi amplasată pe pagina web a Bibliotecii biobibliografia electronică
Constantin Dragomir. Această lucrare va fi destinată elevilor, profesorilor,
bibliotecarilor, tuturor doritorilor de a cunoaşte calea de creaţie a scriitorului.
Web-bibliografiile Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Arcadie Suceveanu şi
Vasile Romanciuc, elaborate anterior şi accesibile de pe pagina web a Bibliotecii,
vor fi completate permanent cu noi înregistrări.
Seria de bibliografii pentru elevii din ciclul gimnazial Scriitorii Moldovei –
copiilor se va completa cu câteva pliante consacrate autorilor jubiliari ai anului
2008:
• Aureliu Busuioc – 80 ani de la naştere
• Alexei Mateevici – 120 ani de la naştere
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•

Costache Negruzzi – 200 ani de la naştere

 Constituirea bazei de date bibliografice „Ion Creangă”
Este un proiect comun al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” şi
Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” din Piatra Neamţ, care prevede crearea unei
baze de date electronice referitoare la operele lui Ion Creangă şi publicaţiile despre
viaţa şi creaţia scriitorului editate în Republica Moldova şi România. La sfârşitul
anului de prevede oferirea accesului on-line la această bază de date prin
intermediul site-ului web al Bibliotecii.
 Formarea culturii informaţionale a beneficiarilor
În conformitate cu programa Cursului de iniţiere în bibliologie şi cultura
informării pentru învăţământul preuniversitar vor fi organizate acţiuni de instruire
pentru diferite categorii de beneficiari, cursuri de utilizare a calculatorului, de
iniţiere în Internet, de utilizare a programului Paint şi altele.
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ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ,
COORDONARE ŞI COOPERARE
Activitatea biblioteconomică a Bibliotecii este orientată spre realizarea
funcţiei de centru naţional în domeniul informării şi organizării lecturii publice a
copiilor şi adolescenţilor. Activităţile desfăşurate au ca scop coordonarea şi
perfecţionarea activităţii bibliotecare cu copiii în republică, intensificarea relaţiilor
de colaborare şi cooperare între biblioteci şi alte instituţii preocupate de educarea
tinerilor, realizarea unor forme eficiente de comunicare profesională şi asistenţă de
specialitate, precum şi a unor activităţi, la nivel naţional şi internaţional, de
promovare a cărţii şi lecturii printre copii.
Acţiunile ce urmează a fi întreprinse se vor înscrie, de asemenea, în
contextul Programului cadru de activităţi şi lucrări recomandate pentru realizare în
anul 2008, declarat Anul Lecturii în Republica Moldova.
În calitate de centru biblioteconomic naţional, Biblioteca Naţională
pentru Copii „Ion Creangă” va participa prin reprezentanţii săi la elaborarea
documentelor de reglementare a activităţii bibliotecare în republică, va susţine
activitatea Consiliului Biblioteconomic Naţional, Asociaţiei Bibliotecarilor din
Republica Moldova, Comitetului Tehnic nr. 1 pentru standardizare
„Biblioteconomie. Informare. Documentare”, a grupurilor de lucru create la nivel
naţional.
Asistenţa de specialitate se va realiza în special prin consultaţiile oferite
bibliotecarilor din republică, studenţilor, îndrumătorilor de lectură şi altor categorii
de beneficiari în probleme ce ţin de diversificarea şi modernizarea serviciilor de
bibliotecă pentru copii, organizarea unor campanii şi acţiuni de promovare a
lecturii şi accesului la informaţie, formarea culturii informării a elevilor, elaborarea
unor lucrări de specialitate etc.
Recomandări şi îndrumări privind serviciile de bibliotecă pentru copii,
programe şi campanii orientate spre stimularea lecturii copiilor şi atragerea
părinţilor în activitatea de îndrumare a lecturii etc. vor fi oferite specialiştilor din
republică în cadrul Seminarului Naţional, seminarelor raionale, precum şi în cadrul
unor întruniri metodice ale bibliotecarilor şcolari din municipiul Chişinău şi din
republică.
Pentru a putea satisface mai operativ şi relevant interesele de informare şi
documentare ale beneficiarilor, serviciul Asistenţă de specialitate, coordonare şi
cooperare va acorda o atenţie sporită gestionării Bibliotecii de specialitate,
descrierii bibliografice analitice în regim automatizat a publicaţiilor periodice şi a
cărţilor din colecţia respectivă. În scopul promovării colecţiei de specialitate a
serviciului vor fi desfăşurate treceri în revistă ale noilor intrări, prezentarea lor pe
pagina web a Bibliotecii.
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Publicaţiile de specialitate sunt o formă eficientă de comunicare
profesională, de diseminare a informaţiei şi experienţei avansate în domeniu.
În 2008 va fi editată fascicula 17 a buletinului metodic-bibliografic Cartea.
Biblioteca. Cititorul, care va include recomandări privind desfăşurarea Anului
Lecturii în bibliotecile pentru copii, comunicări prezentate în cadrul unor întruniri
profesionale desfăşurate pe parcursul anului 2007, informaţii despre activitatea
bibliotecilor pentru copii din ţară şi de peste hotare, materiale cu caracter aplicativ
care vin în sprijinul activităţii practice a bibliotecarilor.
Calendarul Aniversări culturale – 2009, adresat bibliotecarilor şi
îndrumătorilor de lectură, va oferi informaţii cu caracter metodic şi bibliografic
utile în organizarea activităţilor cultural-informaţionale consacrate unor
evenimente sau personalităţi jubiliare ale anului.
De asemenea, vom contribui la elaborarea unui ghid metodic pentru
bibliotecile din spaţiul rural (în colaborare cu BNRM).
Instruirea şi comunicarea profesională este un alt aspect important al
activităţii biblioteconomice. O formă eficientă sunt întrunirile de specialitate la
care participă bibliotecarii implicaţi în prestarea serviciilor informaţionalbibliotecare pentru copii.
Simpozionul Dialogul bibliotecar-copil în contextul lecturii, informării,
cunoaşterii va fi organizat în cadrul ediţiei a XII-a a Salonului Internaţional de
Carte pentru Copii (aprilie 2008). În cadrul acestui seminar, la care vor fi invitaţi
să participe specialişti din bibliotecile publice şi cele şcolare din republică şi de
peste hotare, vor fi abordate diverse aspecte ce ţin de relaţia bibliotecar-beneficiar,
rolul bibliotecarului în cultivarea gustului pentru lectură, în susţinerea activităţii de
cunoaştere şi delectare a copiilor, aspecte ale psihologiei comunicării ş.a.
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” va fi partener activ, alături
de Biblioteca Naţională a RM, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Uniunea
Scriitorilor din Moldova, alte instituţii şi organizaţii, în desfăşurarea unor întruniri
programate în cadrul Anului Lecturii: masa rotundă Suntem şi noi un neam al
cărţii?! cu participarea bibliotecarilor, profesorilor, scriitorilor, editorilor,
factorilor de decizie, reprezentanţilor mass-media (23 aprilie), seminarul pentru
bibliotecari Lectura şi accesul la informaţie în sprijinul cetăţeniei active cu
participarea reprezentanţilor Centrului „Acces-Info” şi ai Biroului de Informare al
Consiliului Europei în Moldova.
Programul Zilelor Bibliotecii (noiembrie 2008) va include atelierul
profesional Anul Lecturii în bibliotecile pentru copii: programe şi acţiuni de
succes, în cadrul căruia bibliotecari din bibliotecile publice şi şcolare vor face un
schimb de experienţe şi opinii vizavi de desfăşurarea campaniei respective în
bibliotecile din republică.
Reprezentanţii Bibliotecii vor susţine la Cursurile de formare continuă a
bibliotecarilor şcolari, organizate pe lângă Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cicluri
de lecţii cu tematică referitoare la activitatea cu copiii (forme de activitate cu copiii
şi adolescenţii, servicii de referinţe pentru copii şi profesori, ABC-ul
informatizării, Internet pentru bibliotecari etc.).
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Activitatea de cercetare va avea ca obiect de studiu situaţia în domeniul
activităţii bibliotecare cu copiii în republică, particularităţile, problemele şi
tendinţele de dezvoltare în domeniu (studiul Activitatea bibliotecilor pentru copii
din Republica Moldova în 2007 realizat în baza rapoartelor statistice şi textuale din
teritoriu), interesele de lectură ale tinerilor beneficiari, gradul de satisfacere a
necesităţilor de informare (continuarea studiului Biblioteca în sprijinul activităţii
de studiu), monitorizarea permanentă a cererii şi ofertei în serviciile activitate cu
publicul, calitatea şi eficienţa activităţilor de promovare a cărţii printre copii
(sondajele Beneficiarii despre bibliotecă şi bibliotecari, Salonul Internaţional de
Carte pentru Copii în viziunea participanţilor şi vizitatorilor, Topul cărţilor
pentru copii - 2007), activitatea personalului de bibliotecă şi a subdiviziunilor
structurale (topurile Cel mai bun bibliotecar, Cel mai bun serviciu din bibliotecă).
Biblioteca va participa, de asemenea, la realizarea studiului sociologic Timpul şi
spaţiul lecturii în Republica Moldova, iniţiat de Biblioteca Naţională a RM.
În şirul activităţilor de promovare a cărţii şi lecturii, pe care Biblioteca le
va desfăşura în 2008, se înscriu concursurile de lectură şi creativitate destinate
copiilor de diferite vârste.
Ediţia a XVIII-a a Concursului literar La izvoarele înţelepciunii va avea ca
temă viaţa şi creaţia scriitorului Ion Druţă, de la a cărui naştere se vor împlini 80
de ani. Concursul se va desfăşura în perioada ianuarie-iulie şi va întruni elevi ai
claselor X-XII din întreaga republică.
Biblioteca va organiza, în parteneriat cu Ambasada SUA în Republica
Moldova şi Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei „Teleradio-Moldova”
concursul republican Descoperă lumea nouă prin SUA (martie-iulie). Concursul va
continua ciclul Punţi peste mări şi ţări. Vor participa elevii claselor VII-XII, care
vor avea posibilitatea să cunoască mai aprofundat istoria, cultura, literatura acestei
ţări.
Elevilor de toate vârstele va fi adresat Concursul cărţilor manuscrise, care
are ca scop stimularea lecturii şi creativităţii copiilor. Concursul se va desfăşura în
perioada mai-noiembrie şi va fi organizat în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din
Moldova şi Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova.
De asemenea, BNC „Ion Creangă” se va implica, alături de alte biblioteci şi
organizaţii, în desfăşurarea unor concursuri incluse în programul Anului Lecturii
(concursul de eseuri Scriitorul meu preferat, concursurile de promovare a lecturii
şi bibliotecii Cel mai activ cititor, Cel mai tânăr cititor, Ofrandă pentru biblioteca
mea ş.a.).
Biblioteca va participa activ la realizarea Proiectului Naţional Spre cultură
şi civilizaţie prin lectură, precum şi a altor activităţi iniţiate de către Secţia
Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY).
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, ediţia a XII-a (16-19 aprilie),
va fi una dintre activităţile cele mai importante realizate cu o substanţială
contribuţie a Bibliotecii. Simpozionul Dialogul bibliotecar-copil în contextul
lecturii, informării, cunoaşterii, Forumul Copiilor, totalizarea Concursului
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Ofrandă pentru biblioteca mea, desfăşurarea lansărilor şi prezentărilor de carte şi
alte acţiuni din cadrul Salonului vor fi realizate de Bibliotecă.
În scopul orientării lecturii copiilor Biblioteca va întreţine în continuare
suplimentul literar al revistei „a”Mic” (elaborat din 2004), va iniţia în săptămânalul
„Florile dalbe”, pe lângă articolele despre activităţile desfăşurate în Bibliotecă, o
rubrică permanentă de prezentare a capodoperelor literaturii pentru copii, de
recomandare a noilor cărţi, reviste, CD-uri şi DVD-uri pentru copii şi adolescenţi
apărute din tipar. Va continua colaborarea cu Redacţia emisiuni radio pentru copii
a Companiei „Teleradio-Moldova” în realizarea unui ciclu de emisiuni dedicate
cărţii, lecturii, 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
rămâne unul dintre obiectivele cela mai importante ale Bibliotecii şi în anul 2008.
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;
- Sporirea operativităţii şi calităţii serviciilor informaţionale şi
serviciilor de împrumut documente oferite de Bibliotecă;
- Consolidarea şi lărgirea reţelei informatizate locale;
- Ridicarea nivelului de cunoştinţe al personalului Bibliotecii în
utilizarea tehnologiilor informaţionale;
- Formarea culturii informării la beneficiarii Bibliotecii.
Pentru a realiza o parte din aceste obiective Biblioteca îşi pune ca sarcină
trecerea de la programul integrat TINLIB, care este în bună parte depăşit de timp şi
nu corespunde realizărilor tehnologice recente, la programul TINREAD. În anul
2008 se planifică testarea noului program, analiza conversiei din TINLIB în
TINREAD, raportarea problemelor către firma producătoare şi pregătirea etapei de
migrare de la un program la altul. Rezultatul principal urmărit prin această migrare
este obţinerea unui suport informatic care ar permite plasarea catalogului electronic
al bibliotecii pe web şi oferirea beneficiarilor a unui OPAC cu interfaţă modernă.
O atenţie deosebită se va acorda asigurării lingvistice a catalogării în regim
automatizat: tabele CZU, indexuri de subiecte, liste de validare.
Pentru a oferi accesul beneficiarilor la catalogul electronic OPAC, vor fi
amplasate staţii de lucru specializate suplimentare 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 9 computere.
Condiţiile de asigurare a accesului la Internet în Bibliotecă în anul 2008 vor
fi optimizate: la toate cele trei puncte de acces (sediul central, filiala 1, filiala 2)
viteză de acces la sursele din Internet de 2048/1024 kbps, viteză de acces la sursele
din Intranet 8192/1024 kbps Moldova, trafic total 60Gb. Serviciile Internet vor fi
asigurate de firma TELEMEDIA GROUP S.A.
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 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
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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 2008 se va asigura actualizarea şi completarea în continuare a
programului Universal-Accounting SL-buget la contabilitate, se va oferi accesul la
baza de date 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

Nr.
d/r

Subdiviziunile Bibliotecii

Utilizatori
activi

Vizite

Împrumuturi

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 CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE
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
43
44

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
Reviste bibliografice
Reviste bibliografice a siteurilor web, a CD-urilor
Lansări de carte
Discuţii asupra cărţii
Lecturi comentate
Călătorii literare
Călătorii virtuale
Ore de lectură
Ore de poveste
Ore de poezie
Ore muzicale
Ore literar-muzicale
Lecţii de ecologie
Lecţii de educaţie spirituală
Lecţii de cultură a
informării
Audieri, vizionări
Matinee literare
Serate muzical-teatralizate
Şezători literare
Medalioane literare
Medalioane muzicale
Convorbiri tematice în grup
Concursuri şi victorine
Concursuri de desene
Întâlniri cu personalităţi
Dezbateri
Ringuri intelectuale
Ringuri muzicale
Mese rotunde
Cursuri de instruire
Lecţii de limbi străine
Salonul literar-artistic “La
Creangă”
Cenaclul “Conştiinţa
naţională”
Cenaclul „Dialogul
generaţiilor”
Cenaclul “Arta de a Deveni
Om”
Salonul Muzical
Clubul tinerilor traducători

12
1

6
1
2
49
46

7
1
2
19
4

15
1

12
1

30
1

25
1
3

39
3

37
30

82
6
4
193
84
3

6
3
10
2
3

1
8
1

1

Clubul “Deceluş”
Clubul „Generaţia Next”
Salonul Internaţional de
Carte pentru Copii

9

TOTAL

24

2
4
3

10
4
2
2
24
1

4

1
5

2
1
3
2
25

2
2
1
9

20

11

14
1

3
1
1
1

2

8
3
2

4
5
1
2

2

47
1
3
2
1
1
4

5

10

79
28
5
3
2
3
16
20
5
15
2
5
1
2
3
50
10

9

9

4

4

2
1

2
8
2
9

1
2
2
2

1
1
1
2
3

50

9

9
7
9

172

132

22

143

98

7
9
9
7
1

7

98

16
7
26
8
5
24
1
5
5
6
3
1
32

171

815

Anexa nr. 3
CALENDARUL
ACTIVITĂŢILOR CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE
Notă: Datele concrete de desfăşurare a activităţilor se stabilesc la sfârşitul lunii
anterioare.
Termen
realizare

Temă

Activităţi

Realizatori

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

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Expoziţie

Filiala nr. 1

„Puiul” de I. Al. BrătescuVoineşti

Lecturi comentate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Alexandru Brătescu-Voineşti
– 140 ani de la naştere

Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

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

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Lecturi comentate

Serviciul Carte
străină

Emil Gârleanu – 130 ani de
la naştere

Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

Noi umblăm să colindăm

Matineu

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Tradiţii şi obiceiuri de iarnă

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Наш друг Буратино
(Alexei Tolstoi – 125 ani de
la naştere)

Matineu literar

Serviciul Mediatecă

Trois siècles de conte avec
Charles Perrault
(380 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Cu poveştile lui Charles
Perrault prin lume

Lecturi comentate

Serviciul Carte
străină
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Les héros de Charles
Perrault

Concurs de desene

Serviciul Carte
străină

Eminescu este poetul meu
preferat

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Mihai Eminescu – cântăreţ
sublim al pământului şi
sufletului nostru

Şedinţa
Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Când zicem Eminescu

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Prin el ne regăsim fiinţa

Expoziţie de carte
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Astrul luminos

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Colind pentru Eminescu

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Mihai Eminescu – dulce grai
în cântec

Oră literar-muzicală

Serviciul Mediatecă

„Eminescu”

Vizionare comentată
a filmului realizat de
Anatol Codru

Serviciul Mediatecă

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

Oră a poveştilor

Filiala nr. 1

Geniul tău coboară prin
versuri dulci

Expoziţie

Filiala nr. 1

„Luceafărul” eminescian:
simboluri şi semnificaţii

Discuţie asupra
poemului
„Luceafărul”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Geniul tutelar al culturii
neamului

Concurs al
declamatorilor

Filiala nr. 1

Cu poveşti ne facem mari

Lecturi comentate

Serviciul Carte
străină

Triumful imaginaţiei

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

Filiala nr. 2

Ciclu de manifestări
consacrate Poetului Naţional
Mihai Eminescu
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2007
Petre Ispirescu – creatorul
de basme
(185 ani de la naştere)

Expoziţie
Audiţii
Vizionări de filme

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Ispirescu – împăratul
basmelor

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Promovarea spiritualităţii
autentice în societate

Şedinţa
Serviciul Activitate
Cenaclului ,,Arta de a cu copii de 11-16
Deveni Om”
ani

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

Întâlnire cu
scriitoarea

Filiala nr. 1

Byron and the „Byronic
hero”

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

Stendhal et son roman
psychologique

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

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

Expoziţie
Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cuvintele şi liniile lui Iulian
Filip
(60 ani de la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Iniţiere în tehnica traducerii
cu Iulian Filip

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

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

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Iulian Filip – „mergătorul”
prin linie şi cuvânt

Expoziţie

Filiala nr. 2

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

Expoziţie
Lecturi comentate

Filiala nr. 1

Iulian Filip – poet şi
scenarist

Vizionarea filmului
„Moara”

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

Hello! Numbers. Colours &
Shapes

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Tineri pictori: Daria Balaev

Expoziţia Dariei
Balaev, elevă la

Filiala nr. 1
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Liceul de Arte
Plastice „Igor Vieru”
Ciclul „Oraşele lumii”

Vizionare de filme

Serviciul Carte
străină

Iulian Filip – „mergătorul”
prin linie şi cuvânt

Medalion aniversar

Filiala nr. 2

Libertatea şi libertatea
mass-media

Ring intelectual

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

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

Lecţie de educaţie
spirituală

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

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

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Chez le medicén

Lecţie interactivă de
limbă franceză

Serviciul Carte
străină

Deschideţi uşile, vine
primăvara chinezească

Întâlnire cu
reprezentanţii
Ambasadei Chinei
consacrată Anului
Nou Chinezesc

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

The reviews – the source of
information for us

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

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

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

În jurul lumii cu Jules Verne

Expoziţie

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

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

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Jules Verne în arta
cinematografică

Ciclu de vizionări de
filme

Toate serviciile
Activitate cu
publicul
Coordonator –
Serviciul Mediatecă

FEBRUARIE
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La nourriture

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Days & Months

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

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

Expoziţie

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

Oră de lectură
Molière ou l’invention
comique
(Molière – 325 ani de la
trecerea în eternitate)

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

Limba doinelor de aur
(Ziua Internaţională a Limbii
Materne)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Les fruits et les légumes

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Povestea cărţii sau cum se
fac cărţile

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cea mai dulce limbă

Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Limba – comoara sufletului

Întâlnire cu
profesorul de română
Maria Ţurcan

Filiala nr. 1

Citeşte o carte împreună cu
mine

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

Puterea dragostei exprimată
prin cuvânt

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Dragobete – Ziua dragostei
şi a bunăvoinţei

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Ce înseamnă Dragostea?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cea mai frumoasă felicitare
în „Paint” de Dragobete

Concurs

Serviciul Mediatecă

Dragostea – comoara
sufletului

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Ziua dragostei şi a
bunăvoinţei - Dragobete

Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
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copii de 7-10 ani
Who am I?

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Primele mele lecturi

Lecţie de cultură a
informării

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Bogdan Petriceicu Haşdeu –
literat, savant, spirit vizionar

Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa
naţională”
Expoziţie

Filiala nr. 2

Bogdan Petriceicu Hasdeu
în universul culturii
naţionale

Expoziţie

Filiala nr. 1

Ciclul „Oraşele lumii”

Vizionare de filme

Serviciul Carte
străină

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

Medalion literar

Filiala nr. 2

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

Întâlnire cu scriitorul

Filiala nr. 1

Dimensiunile omului

Şedinţa
Serviciul Activitate
Cenaclului ,,Arta de a cu copii de 11-16
Deveni Om”
ani

Arcadie Suceveanu şi lumea
din spatele oglinzii

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Les essais philosophique de
Montaigne

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Un tril de privighetori
(Surorile Osoianu)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

The body

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Vine, vine Mărţişor
Bucuria tuturor

Expoziţie de
mărţişoare

Filiala nr. 1

Ziua Mărţişorului

Oră literar-muzicală

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Mărţişorul copiilor

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Bogdan Petriceicu Hasdeu –
literat, savant, spirit vizionar
(170 ani de la naştere)

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

MARTIE
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1-7

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

Ciclu de activităţi

Cel mai frumos mărţişor
pentru Ion Creangă

Concurs de
mărţişoare

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Izvorului de munte închinare

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Basme crengiene - farmec şi
haz

Victorină literară

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Miss Smărăndiţa – 2008

Concurs de
inteligenţă şi
creativitate

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

„Amintiri din copilărie”

Vizionare comentată
a filmului

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Creangă donne le feu vert a
l’éternité

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

O călătorie prin opera
crengiană

Victorină literară

Serviciul Carte
străină

Creangă din tărâmul de
poveste

Călătorie literară

Serviciul Carte
străină

Personajele lui Creangă

Concurs de desene

Serviciul Carte
străină

Ion Creangă – artist al
cuvântului

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Ion Creangă pe ecranul
cinematografului

Ciclu de vizionări de
filme

Serviciul Mediatecă

Un erudit al înţelepciunii
populare

Expoziţie

Filiala nr. 1

Desenăm o poveste de Ion
Creangă

Concurs de desene

Filiala nr. 1

Nicu copilul şi copilăria

Victorină literară

Filiala nr. 1

Scriitorul copilăriei

Concurs de eseuri

Filiala nr. 1

Un învăţător universal

Călătorie literară

Filiala nr. 1

Popas la Bojdeuca lui
Creangă

Şezătoare literară

Filiala nr. 2

În dulcele stil clasic:
Creangă în lectura lui
Mihail Sadoveanu

Audiţii

Filiala nr. 2
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Citeşte o poveste împreună Oră de lectură
cu mine

Serviciul Carte
străină

Gheorghe
Asachi
– Şedinţa Cenaclului
deschizător de drumuri în „Conştiinţa
cultura naţională
naţională”

Filiala nr. 2

Un spirit renascentist –
Gheorghe Asachi
(220 ani de la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Gheorghe Asachi – nobil în
spirit şi făptuire

Vizionare comentată
a unui film

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

Muzicantul şi poetul Antonio
Vivaldi

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

Antonio Vivaldi – 330 ani de
la naştere

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Под музыку Вивальди

Serată muzicală

Serviciul Mediatecă

Clothes

Lecţie interactivă de
limbă engleză

Serviciul Carte
străină

Femeia – muză şi creator de
valori

Şedinţa Salonului
literar - artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Cea mai dulce de pe lume

Matineu

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Ca o floare, mama

Oră literar-muzicală

Serviciul Mediatecă

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

Oră literar-muzicală

Filiala nr. 1

Á la maison

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

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

Lecturi comentate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Edmondo de Amicis – inimă
de copil

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Şi glasul vieţii ascultând,
venirea zorilor eu cânt ..
(Alexei Mateevici – 120 ani
de la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
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Poetului – recunoştinţa
noastră
(Alexei Mateevici – 120 ani
de la naştere)

Întâlnire cu scriitorul
şi cercetătorul Iurie
Colesnic

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

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

Concurs al
declamatorilor

Filiala nr. 1

A child’s day

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Zilele Francofoniei

Ciclu de activităţi

Cartea franceză
contemporană

Expoziţie

Filiala nr. 2

La gloire de la France

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Parle vous Français ?

Expoziţie

Serviciul Medaitecă

Un monde francophone – un
monde des opportunités

Brainstorming

Serviciul Carte
străină

Обзор с Эйфелевой Башни
(Ziua Internaţională a
Francofoniei)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

L’esprit de la francophonie
dans mon coeur

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Le goût de la culture
française

Soirée francophone

Serviciul Carte
străină

Excursie virtuală prin
Franţa

Prezentare de site-uri
web

Serviciul Medaitecă

O furnică poetă
(Ziua Internaţională a
Poeziei)

Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Poezia – muzica limbii
(Ziua Internaţională a
Poeziei)

Oră de poezie

Filiala nr. 1

Apa – sursă pentru viaţă
(Ziua Mondială a Apei)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Apa noastră cea de toate
zilele

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Apa – sângele Pământului

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Lumea magică din spatele

Şezătoare literară

Serviciul Mediatecă
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cortinei
(Ziua Mondială a Teatrului)
„Sfatul degetelor” de Elena
Farago

Călătorie literară

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Nichita Stănescu în
enciclopedia virtuală

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Vizionare comentată
a filmului

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

Filiala nr. 1

Diplomat în artă, artist în
diplomaţie
(Aurelian Dănilă, critic de
artă, diplomat, ziarist)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Sensul valoric al chemării
„Fii om”

Şedinţa
Serviciul Activitate
Cenaclului ,,Arta de a cu copii de 11-16
Deveni Om”
ani

Ce înseamnă să visezi?

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Săptămâna Lecturii şi a
Cărţii pentru Copii

Ciclu de activităţi

La mulţi ani CARTE!

Expoziţie cărţilor
jubiliare în 2008

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Prin lectură spre cultură

Expoziţie complexă

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

„Colţ alb” de Jack London
şi „Insula comorilor” de
Robert Lewis Stevenson

Călătorie literară

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Zidirea de sine şi creaţia

Dezbateri

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Carte
străină

Cartea ne ajută să devenim

Expoziţie

Serviciul Activitate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

APRILIE
1-7
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oameni adevăraţi

cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Ziua Internaţională a Cărţii
pentru Copii

Oră de cultură a
informării

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Le livre et l’enfant – le
monde de rêves

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Din carte despre carte

Victorină

Serviciul Carte
străină

Citeşte o carte împreună cu
mine

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

Împreună cu Andersen prin
lumea basmelor

Oră de poveste

Serviciul Mediatecă

Cărţile preferate ale copiilor

Expoziţia celor mai
solicitate cărţi

Filiala nr. 2

Cărţile din raftul viselor

Expoziţie

Filiala nr. 1

Poveşti literare de Ioan
Slavici şi Petre Ispirescu

Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

Cel mai bun cititor al
Filialei nr. 1

Concurs

Filiala nr. 1

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

Medalion muzical

Serviciul Mediatecă

The lost world of
Washington Irving

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

Ziua Mondială a Sănătăţii

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cel mai important lucru în
viaţă – sănătatea

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Mens sana in corpore sano

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Sănătatea – comoară
nepreţuită

Prezentare de site-uri
web

Serviciul Mediatecă

Á l’école

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Barbu Delavrancea: omul şi
opera
(150 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

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

Expoziţie

Filiala nr. 1
Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
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16-19

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

Expoziţie

Filiala nr. 1

Космос – вымысел или
наука

Discuţie în grup

Filiala nr. 1

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

Toate serviciile
Bibliotecii

Să păstrăm Terra noastră

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Sănătatea naturii –
sănătatea noastră

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Á mon avis

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Paştele – sărbătoarea
sărbătorilor

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Sfintele Paşti în datini şi
obiceiuri

Convorbire în grup

Serviciul Mediatecă

Importanţa existenţei
divinităţii

Şedinţa
Activitate cu copii
Cenaclului ,,Arta de a de 11-16 ani
Deveni Om”

Despre cuvântul ales în clipa
cea de har cu Ioan
Mânăscurtă

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Ştefan cel Mare în viziunea
lui Alexandru Plămădeală

Şedinţa
Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Ce ştim despre sănătate?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Copilăria – o lume a creaţiei

Şedinţa Salonului
literar-artistic „La
Creangă”

Filiala nr. 2

Новое поколение выбирает
музыку

Ring muzical

Serviciul Mediatecă

Ciclul „Oraşele lumii”

Vizionare de filme

Serviciul Carte
străină

Revenire la izvoare
(Ziua Mondială a dansului)

Expoziţie

Serviciul Mediatecă
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În vizită la bunul povestitor
(Ion Gopo-Popescu – 80 ani
de la naştere)

Vizionări de filme

Serviciul Mediatecă

Am dreptul la informaţie

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Ziua Europei şi a
reconcilierii naţiunilor
europene

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

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

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Calea Victoriei

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Самое дорогое
(Ziua Victoriei şi a
Comemorării Eroilor căzuţi
pentru Independenţa Patriei)

Concurs de eseuri

Serviciul Mediatecă

Nou suntem copiii Victoriei

Expoziţie

Filiala nr. 1

Этих дней не смолкнет
слава

Întâlnire cu veteranii
de război

Filiala nr. 1

S’entendre avec les autres

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Lângă mama, lângă tata
(Ziua Internaţională a
Familiei)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Fiecare copil are dreptul la
familie

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

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

Expoziţie

Filiala nr. 1

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

Lecţie de ecologie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Domestic animals & Wild
animals

Lecţie interactivă de
limbă engleză

Serviciul Carte
străină

Muzeele povestesc
(Ziua Internaţională a
Muzeelor)

Călătorie virtuală

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
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Ziua Internaţională a
Muzeelor

Revistă a site-urilor
web

Serviciul Mediatecă

Birds

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Cum se editează o carte?

Întâlnire cu
Filiala nr. 1
reprezentanţii Editurii
„Pontos”

Les sentiments

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

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

Şedinţa
Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Scriem toţi pe o filă de carte

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Ciclul „Oraşele lumii”

Vizionare de filme

Serviciul Carte
străină

Faza republicană a
Concurs
Concursului literar
,,La izvoarele
înţelepciunii”, ed. a XVIII-a
Şi marii compozitori au fost Şedinţa Salonului
copii
Muzical

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

Natura în raport cu omul

Şedinţa
Serviciul Activitate
Cenaclului ,,Arta de a cu copii de 11-16
Deveni Om”
ani

Bine aţi venit în Ţara
Lalelelor!

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

At home

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

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

Şezătoare literară

Serviciul Mediatecă

Ziua Internaţională a
Ocrotirii Copiilor

Ciclu de activităţi

Concurs pentru Titlul
,,Cititor – model”

Concurs

Filiala nr. 2

Surprizele Editurii „Prut
Internaţional” de Ziua
Copiilor

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

Filiala nr. 2

IUNIE
1
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cireşe
Drepturile mele, ce să fac cu
ele

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Pe pământul mare un copil e
o floare

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Am dreptul la joacă

Concursuri, jocuri

Serviciul Carte
străină

Planeta le zâmbeşte celor
tineri

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Copilul – o floare, o rază de
soare

Revistă bibliografică

Serviciul Mediatecă

Ziua jocului preferat

Concurs

Serviciul Mediatecă

La început a fost copilăria

Expoziţie

Filiala nr.1

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

Oră literar-muzicală

Filiala nr. 1

„Vânătorul de oameni” de
James Oliver Curwood
Poetul
Doinelor
şi
Lăcrămioarelor
(Vasile Alecsandri – 190 ani
de la naştere)

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Carte
străină

Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

„Concertul în luncă” de
Vasile Alecsandri

Lecturi comentate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Expoziţie

Filiala nr. 1

Vacances a l’étranger

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

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

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

В гостях у музыкальной
сказки

Oră muzicală

Serviciul Mediatecă

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

Audiţii muzicale

Filiala nr. 1

Abordaj ecologic

Lecţie de ecologie în

Serviciul Activitate
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(Ziua Mondială a Mediului)

Campania „Lecturi de cu copii de 11-16
vacanţă”
ani

Évaluation

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Let’s study a foreign
language

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Drogurile – o fericire
iluzorie
(Ziua Internaţională contra
abuzului şi a traficului de
droguri)

Discuţie în grup

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Stop le drogues

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Acţiunile drogurilor asupra
organismului uman

Masă rotundă

Filiala nr. 2

„Marea carte a
recordurilor”, „Fraţii
Inimă-de-Leu” de Astrid
Lindgren, „Amos Daragon,
amurgul zeilor”, „Amos
Daragon, stăpânul
măştilor”, „Cheia cetăţii
Braha” de Bryan Perro,
„Bunicuţa cu poveşti” de
Constantin Dragomir

Ore de lectură în
Serviciul Activitate
Campania „Lecturi de cu preşcolari şi
vacanţă”
copii de 7-10 ani

„Singur pe lume” de Hector
Malot

Lecturi publice în
Serviciul Activitate
Campania „Lecturi de cu copii de 11-16
vacanţă”
ani

„Coliba unchiului Tom” de
H. Beecher-Stowe

Lecturi publice în
Serviciul Activitate
Campania „Lecturi de cu copii de 11-16
vacanţă”
ani

Citim în vacanţă

Expoziţie în
Filiala nr. 1
Campania „Lecturi de
vacanţă”

Sports

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Născuţi în zodia Gemenilor

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Faptele şi vitejiile lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt

Expoziţie
Oră literar-muzicală

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Ştefan cel Mare şi Sfânt –
apărător al Porţii

Vizionarea filmului

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16

IULIE
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Creştinătăţii

ani

Istorici străini despre Ştefan
cel Mare

Revistă bibliografică

Ştefan cel Mare în arta
cinematografică

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

Ştefane, Mărire Ţie

Expoziţie

Filiala nr. 1

Clopotul Nemuririi

Serată literarmuzicală

Filiala nr. 1

Descoperă lumea nouă prin
SUA
(ciclul Peste mări şi ţări)

Finalizarea Concursului radiofonic
organizat în colaborare cu Ambasada
SUA

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

Kafka şi critica timpului
nostru

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

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

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Nicolae Dabija în biblioteca
pentru toţi

Expoziţie
Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Nicolae Dabija – peisagist al
sufletului

Expoziţie

Filiala nr. 1

Ziua Constituţiei Republicii
Moldova

Expoziţie

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

„Amintiri din copilărie” de
Ion Creangă, „Barbă
Albastră” de Charles
Perrault, „Cartea cu
Apolodor” de Gelu Naum,
„Păcălici la şcoală” de
Nicolae Labiş,
„Gândăcelul” de Elena
Farago

Ore de lectură în
Serviciul Activitate
Campania „Lecturi de cu preşcolari şi
vacanţă”
copii de 7-10 ani

Les sports
Les métiers
Récapitulation
Évaluation générale
En ville
Les courses

Lecţie interactivă de
limba franceză
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Serviciul Carte
străină

Serviciul Carte
străină

Les transport
The sitting room
The bedroom and the
bathroom
The kitchen and the garden

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Am primit o carte nouă

Expoziţie

Filiala nr. 1

Biologic diversity

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

«Честное слово» Леонида
Пантелеева
(Leonid Panteleev – 100 ani
de la naştere)

Oră de lectură

Serviciul Mediatecă

Sărbătoarea Naţională Ziua
Republicii
Sărbătoarea Naţională
„Limba noastră”

Ciclu de activităţi

Unitate şi sfinţenie: Patria –
Memoria - Limba

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Proverbe şi zicători –
comori ale limbii

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Iubiţi Limba, respectaţi
Istoria, apăraţi Patria

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Când vorbesc de tine, ţară

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Moldova din imaginea mea

Expoziţie de desene

Serviciul Mediatecă

Limba – sufletul unei naţiuni

Expoziţie

Filiala nr. 1

Patria noastră de ieri, de azi
şi de mâine

Matineu

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Sfânt, cuvântul

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Limba – perla unei naţiuni

Oră de poezie

Serviciul Carte
străină

Venim din Dacia străbună

Vizionarea filmului
„Dacii”

Serviciul Mediatecă

Limba – cartea înţelepciunii
noastre

Expoziţie de CD-uri

Serviciul Mediatecă

Lupta pentru independenţă –
o luptă sfântă

Întâlnire cu Victor
Patraşcu, participant
la conflictul armat

Filiala nr. 1

AUGUST

24-31
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din 1992
Floarea vie a sufletului limba

Concurs al
declamatorilor

Filiala nr. 1

Câte limbi ştii, atâtea
identităţi ai

Întâlnire cu oameni
de cultură,
reprezentanţi ai
minorităţilor
naţionale

Filiala nr. 1

Destine culturale într-o
Moldovă Independentă

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Limba şi istoria sunt Şedinţa Cenaclului
tezaurul nostru cel mai de „Conştiinţa
preţ
naţională”

Filiala nr. 2

Vorbesc corect – gândesc
corect

Concurs-maraton

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

The school
Professions

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Les transports
Á la campagne

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Ziua Cunoştinţelor

Ziua uşilor deschise

Toate serviciile
Bibliotecii

Cartea – împărăteasa
cunoştinţelor

Brainstorming

Serviciul Carte
străină

Знания - сила

Expoziţie

Filiala nr. 1

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

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

Filiala nr. 1

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

Expoziţie
Revistă bibliografică

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

La poarta vorbelor frumoase

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Odă închinată omului

Lecturi publice din
Serviciul Activitate
nuvelele lui Ion Druţă cu copii de 11-16
ani

Slujitor al sufletului mioritic

Expoziţie

SEPTEMBRIE
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Serviciul Carte

(Ion Druţă – 80 ani de la
naştere)

străină

„Balada celor cinci
motănaşi” de Ion Druţă

Lecturi comentate

Filiala nr. 1

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

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Expoziţie
Lecturi publice

Filiala nr. 1

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

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

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

Întâlnire cu un istoric
literar

Filiala nr. 1

Ciclul „Oraşele lumii”

Vizionare de filme

Serviciul Carte
străină

21 septembrie – Ziua
Internaţională a Păcii

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Pacea – câmpul unde creşte
şi se coace fericirea

Expoziţie

Filiala nr. 1

De ce există perechea?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Comme elle est chère la Paix
sur la Terre

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Patima muzicii
(Dimitrie Cantemir –
muzicolog)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Means of transport

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Obligaţiile părinţilor faţă de
copii

Şedinţa
Serviciul Activitate
Cenaclului ,,Arta de a cu copii de 11-16
Deveni Om”
ani

La littérature des peuples
commence par les fables et
finit par les romans

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Comunicare fără hotare

Expoziţie

Serviciul Mediatecă
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(Ziua Limbilor Europene)
OCTOMBRIE
Despre muzică şi muzicanţi
(Ziua Internaţională a
Muzicii)

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Музыка и природа

Serată muzicală

Serviciul Mediatecă

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

Concurs de desene

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Săptămâna Cunoştinţelor

Ciclu de activităţi

Scurt periplu în împărăţia
cărţilor

Excursii

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Cartea – „podul de flori”
dintre milenii şi generaţii

Expoziţie complexă

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cartea – miracol şi
eternitate

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Adevărata universitate a
zilelor noastre este
biblioteca

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Les revues nous enrichissent
les connaissances

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

Biblioteca – laborator al
cunoaşterii

Expoziţie

Serviciul Medaitecă

Formarea Statului Feudal
Moldovenesc: mărturii în
documente şi opere literare

Masă rotundă

Filiala nr. 2

Ciclul „Oraşele lumii”

Călătorie virtuală

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

Misiunea şi rolul medicului
de familie

Întâlnire cu
specialistul

Filiala nr. 2

Weather. Weather forecast
Sport
Evaluation

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Les animaux
Le temps qui passe
Ici et la

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină
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Les quantités
Cu sufletul printre cărţi
(Ziua Bibliotecarului)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Îndrumătorii de carte
(Ziua Bibliotecarului,
Ziua Pedagogului)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Tu eşti călăuza mea spre
carte
(Ziua Bibliotecarului)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Biblioteca – comoara
cunoştinţelor

Concurs de eseuri

Filiala nr. 1

Добро пожаловать в мир
книг

Festivitate de
conferire a titlului de
cititor al Bibliotecii

Filiala nr. 1

Моя любимая книжка

Concurs de desene

Filiala nr. 1

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

Călătorie virtuală

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

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

Audiţii muzicale

Filiala nr. 1

Laureaţi ai Premiului Nobel

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Mi-aş vrea cuvântul muzicii
asemeni ...
(Aureliu Busuioc – 80 ani de
la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

„Marele Răţoi Max” de
Aureliu Busuioc

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Expoziţie

Filiala nr. 1

„Singur în faţa dragostei”
de Aureliu Busuioc

Lecturi comentate

Filiala nr. 1

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

Şedinţa
Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

O viaţă trăită la răscruce de

Expoziţie

Filiala nr. 1
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veacuri
(Dimitrie Cantemir – 335 ani
de la naştere)
„Cantemir”

Vizionarea filmului
artistic

Serviciul Mediatecă

Bucuriile muzicii autumnale

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Astrul desfrunzirii

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Obligaţiile copiilor faţă de
părinţi

Şedinţa
Serviciul Activitate
Cenaclului ,,Arta de a cu copii de 11-16
Deveni Om”
ani

Chişinău: trecut, prezent şi
viitor

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Scriitorul asediat de cuvinte
– Andrei Burac

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

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

Concurs

Serviciul Mediatecă

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

Lecturi comentate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Preferinţele muzicale ale
tinerilor
(Ziua Internaţională a
Tineretului)

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Alege viaţa fără risc
(Ziua Internaţională a
Tineretului)

Discuţie în grup

Serviciul Mediatecă

Traducerea – una din
„fericirile” lui Emilian
Galaicu Păun?

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Aleksandr Borodin – 175 ani

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Слово стало музыкой

Oră muzicală

Serviciul Mediatecă

Zilele Bibliotecii

Ciclu de activităţi

În căutarea comorilor
sufleteşti

Excursii

NOIEMBRIE

10-16
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Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Biblioteca – reper durabil al
vieţii spirituale

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Biblioteca pentru copii tinde
spre excelenţă

Expoziţie de
documente
promoţionale

Filiala nr. 2

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

Expoziţie

Filiala nr. 2

Să ascultăm o carte
preferată

Expoziţie de cărţi
audio

Serviciul Mediatecă

Literatura şi lectura în
Internet

Ring intelectual

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

Les problèmes de la jeunesse

Brainstorming

Serviciul Carte
străină

Ciclul „Oraşele lumii”

Călătorie virtuală

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

Singur în faţa cărţilor
(Aureliu Busuioc, scriitor)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Récapitulation. Evaluation
courante

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

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

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Cărţile cu minuni ale lui
Constantin Dragomir

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Expoziţie

Filiala nr. 1

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

Întâlnire cu scriitorul

Filiala nr. 1

Selma Lagerlöf: her life and
work

Lecturi comentate

Serviciul Carte
străină

Nils Holgersson ne cheamă
la drum

Călătorie literară

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani
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Geografia cu minuni a
Selmei Lagerlöf
(150 ani de la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Незнайка который знает Expoziţie
всё

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Un scriitor mare pentru cei
mici
(Nicolaj Nosov – 100 ani de
la naştere)

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

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

Expoziţie
Victorină literară

Filiala nr. 1

Concursul cărţilor
manuscrise

Totalizarea concursului republican al
cărţilor manuscrise

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

Ciclul „Oraşele lumii”

Vizionare de filme

Serviciul Carte
străină

Omul între Paradis şi Infern

Şedinţa
Serviciul Activitate
Cenaclului ,,Arta de a cu copii de 11-16
Deveni Om”
ani

Récapitulation finale

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Traducerea – una din
„fericirile” lui Emilian
Galaicu Păun?

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Cum se fac bomboanele?

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Ea ne-a cântat dorul şi ţara

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

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

Expoziţie
Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

SIDA – între teamă şi
speranţă

Expoziţie

Filiala nr. 2

DECEMBRIE
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Suntem alături de voi
(Ziua Internaţională a
persoanelor cu dizabilităţi)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Paradisul pierdut
(John Milton – 400 ani de la
naştere)

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

Cunoaşte-ţi drepturile,
Cunoaşte-ţi obligaţiile

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Le jour International des
droits de l’homme

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Ziua Mondială a Drepturilor
Omului

Prezentare de site-uri
web

Serviciul Mediatecă

Să ne cunoaştem dreptul

Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Drepturile nu se cer, nu se
primesc, se trăiesc

Expoziţie

Filiala nr. 1

Fumatul – ciuma secolului
XXI

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Le pluriel

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

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

Întâlnire cu scriitorul

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Jiacomo Puccini – 250 ani
de la naştere

Expoziţie
Serată muzicală

Serviciul Mediatecă

„The White Fang” de Jack
London

Vizionarea filmului

Serviciul Carte
străină
Serviciul Mediatecă

Aprinde-ţi luminile
Strop de ler

Vizionarea filmelor

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Să trăiţi, să-nfloriţi

Expoziţie

Filiala nr. 1

Primiţi colindătorii

Matineu

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Oh, quelle nouvelle
magnifique

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Obiceiurile populare – inima
neamului nostru

Discuţie în grup

Filiala nr. 1

Ciclul „Oraşele lumii”

Vizionare de filme

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

Oră de lectură

Serviciul Mediatecă

Să citim în vacanţă

Expoziţie

Filiala nr. 1

Despre micile-marile secrete
ale traducerii cu Elena
Curecheru-Vatamanu
Verbes réguliers
Verbes irréguliers
Évaluation
Analyse de l’évaluation
Finale evaluation

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Igor Vieru – un poet al Şedinţa
culorilor
Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Devenirea omului în
credinţă

Şedinţa
Serviciul Activitate
Cenaclului ,,Arta de a cu copii de 11-16
Deveni Om
ani

Crăciunul – Naşterea
Domnului

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Scrisoare lui Moş Crăciun

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

În seara de Moş Ajun

Oră literar-muzicală

Serviciul Mediatecă

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

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Vă amintiţi colinde dragi şi
sfinte

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Anexa nr. 4
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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
1.

Temă

Conţinut

Eminescu este poetul meu Invitaţi: eminescologul, academicianul
preferat
Mihai Cimpoi, interpreta de muzică folc
Margareta Sârbu
2. Puterea
dragostei Invitaţi: scriitorii Nicolae Rusu, Victor
exprimată prin cuvânt
Pânzaru, artiştii plastici Alexei Colâbneac,
Victor Cobzac, interpreta Maria Mocanu
3. Femeia – muză şi creator Invitaţi: poetesele Irina Nechit, Galina
de valori
Furdui, Călina Trifan, pictoriţele Eudochia
Zavtur, Violeta Diordiev, interpreta Larisa
Arseni
4. Copilăria – o lume a
Întrunire desfăşurată în cadrul Salonului
Internaţional de Carte pentru Copii, ed. a
creaţiei
XII-a
Lansarea nr. 22 al almanahului „La
Creangă”
5. Scriem toţi pe o filă de Invitaţi: scriitorii Alexei Marinat, Nicolae
carte
Dabija, Ion Hadârcă, muzicienii Eleonora
Florea, Galina Buinovschi
6. Născuţi
în
zodia Invitaţi: scriitorii Spiridon Vangheli, Galina
Gemenilor
Furdui, Anatol Ciocanu, Mihail Gheorghe
Cibotaru, actriţa Ninela Caranfil
7. Destine culturale într-o Prezentarea
lucrărilor
cenacliştilor
Moldovă Independentă
consacrate Zilei Republicii şi Sărbătorii
„Limba noastră”
8. Astrul desfrunzirii
Dialog despre creaţie şi creator cu pictoriţa
Eleonora Romanescu, scriitorul Vlad
Zbârciog şi compozitorul Marian Stârcea
9. Poetul cu suflet de copil
Medalion literar consacrat scriitorului
Constantin Dragomir la 60 de ani
10. Scrisoare lui Moş Crăciun Concurs de mesaje (scrise, desenate, cântate
etc.) adresate lui Moş Crăciun
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Termen
Ianuarie
Februarie
Martie

Aprilie

Mai
Iunie

August
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

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

5.
6.

7.
8.

9.

Temă

Conţinut

Mihai Eminescu – cântăreţ Participă reprezentanţi ai instituţiilor
sublim al pământului şi sufletului care poartă numele poetului:
nostru
Liceului, Centrului Internaţional,
Teatrului
Naţional
„Mihai
Eminescu”, cititori ai Bibliotecii care
locuiesc pe strada Mihai Eminescu,
cercetătorul Iurie Colescnic
Bogdan Petriceicu Haşdeu – Participă elevi de la Liceul „Iulia
literat, savant, spirit vizionar
Haşdeu”, colaboratori ai Bibliotecii
Municipale „B.P. Haşdeu”, locuitori
de pe strada Alexandru Hâjdău,
directorul Centrului de hasdeologie
Pavel Balmuş
Gheorghe Asachi – deschizător Participă elevi şi profesori de la
de drumuri în cultura naţională
Liceul „Gh. Asachi”, reprezentanţi ai
unor instituţii de pe strada Gheorghe
Asachi, colaboratori ai Muzeului
oraşului Chişinău
Ştefan cel Mare în viziunea lui Participă elevi de Colegiul de arte
Alexandru Plămădeală
plastice „Alexandru Plămădeală”, de
la Liceul „Ştefan cel Mare”,
istoriograful Vasile Malaneţchi
„Onisifor Ghibu – ilustru Participă elevi de la Liceul „Onisifor
cărturar şi mare patriot”
Ghibu”, reprezentanţi ai Bibliotecii
(125 ani de la naştere)
„Onisifor Ghibu”
Poetul
Doinelor
şi Şedinţă în deplasare la o tabără de
Lăcrămioarelor
vară pentru copii
(Vasile Alecsandri – 190 ani de la
naştere)
Limba şi istoria sunt tezaurul Şedinţă
consacrată
sărbătorilor
nostru cel mai de preţ
naţionale – Ziua Republicii şi
„Limba noastră”
Deschizător
al
Secolului Concurs consacrat aniversării a 335Luminilor
a
a
scriitorului,
filozofului,
domnitorului Dimitrie Cantemir cu
participarea elevilor de la diferite
licee
Igor Vieru – un poet al culorilor
Participă elevi de la Liceul internat
de arte plastice „Igor Vieru”, Liceul
„M. Berezovschi” situat pe strada
Igor Vieru, membrii familiei
regretatului artist
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Termen
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai
Iunie

August
Octombrie

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.
Moderator – Claudia Balaban.

N/r

Temă

Conţinut

Termen

1.

Am crezut mereu în dragoste

Protagonist:
Rusnac,
muzicolog

2.

Diplomat în artă, artist în diplomaţie

Protagonist:
Dănilă, critic
diplomat, ziarist

Aurelian
de artă,

3.

Singur în faţa cărţilor

Protagonist:
Busuioc, scriitor

Aureliu

Noiembrie

4.

Dirijor de linii şi culori

Protagonist:
Alexei
Colâbneac, pictor, grafician

Decembrie
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Constantin
compozitor,

Februarie

Martie

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.

Promovarea spiritualităţii autentice în societate

Ianuarie

2.

Dimensiunile Omului

Februarie

3.

Sensul valoric al chemării „Fii Om”

Martie

4.

Importanţa existenţei divinităţii

Aprilie

5.

Natura în raport cu omul

6.

Obligaţiile părinţilor faţă de copii

Septembrie

7.

Obligaţiile copiilor faţă de părinţi

Octombrie

8.

Omul între Paradis şi Infern

Noiembrie

9.

Devenirea omului în credinţă

Decembrie

Mai
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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
1.

Termen

Temă

Ianuarie

Tradiţii şi obiceiuri de iarnă

2.

Februarie

3.

Martie

Ziua îndrăgostiţilor (Sfântul Valentin şi
Dragobetele)
Ce înseamnă să visezi?

4.

Aprilie

Ce ştim despre sănătate?

5.

Mai

Bine aţi venit în Ţara Lalelelor!

6.

Septembrie

Ce este perechea?

7.

Octombrie

Chişinău: trecut, prezent şi viitor

8.

Noiembrie

Cum se fac bomboanele?

9.

Decembrie

Crăciunul – Naşterea Domnului
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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.

Temă

Conţinut

Termen

Un tril de privighetori

Recital susţinut de surorile Osoianu

Februarie

2.

Mărţişorul copiilor

3.

Şi marii compozitori au fost copii

4.

Patima muzicii

5.

Bucuriile muzicii autumnale

6.

Ea ne-a cântat dorul şi ţara

7.

Vă amintiţi colinde dragi şi sfinte

Gala tinerilor talente în diverse
genuri muzicale
Discuţie despre copilăria marilor
compozitori George Enescu, Mozart,
Bethoven şi alţii
Şedinţă consacrată rolului lui
Dimitrie Cantemir în istoria culturii
muzicale
Discuţie despre rapsodii, romanţe,
cântece pentru copii cu Daria Radu,
compozitoare şi interpretă
Medalion
aniversar
consacrat
interpretei Doina Aldea-Teodorovici
la 50 de ani de la naştere
Recital de colinde
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Martie
Mai
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
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.

Temă
Iniţiere în tehnica traducerii cu Iulian Filip

Termen
Ianuarie

2.

Arcadie Suceveanu şi lumea din spatele oglinzii

Februarie

3.

L’esprit de la francophonie dans mon coeur

Martie

4.

Aprilie

5.

Despre cuvântul ales în clipa cea de har cu Ioan
Mânăscurtă
Les jours de l’Europe – les jours de l’amitié

6.

Comme elle est chère la Paix sur la Terre

Septembrie

7.

Scriitorul asediat de cuvinte – Andrei Burac

Octombrie

8.

Traducerea – una din „fericirile” lui Emilian
Galaicu Păun?
Despre micile-marile secrete ale traducerii cu
Elena Curecheru-Vatamanu

Noiembrie

9.
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Mai

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.

Dragostea – comoara sufletului

2.

Apa – sângele Pământului

3.
4.
5.

Termen
Februarie
Martie

Cel mai important lucru în viaţă – sănătatea
Să păstrăm planeta Pământ pentru generaţia
viitoare
Apărarea Patriei – onoare şi obligaţie pentru
fiecare cetăţean

6.

Preferinţele muzicale ale tinerilor

7.

Stop, SIDA!

Aprilie
Mai
Septembrie
Noiembrie
Decembrie

57

Anexa nr. 5

ACTIVITATEA EDITORIALĂ
nr.
d/o
1.

Denumirea lucrării

Tipul
publ.

Ter
men
(tri
m.)
I

Volum

Lb.
publ.

Baza
poligr.

Serviciile
responsabile

1 fasc.

rom.rus.

tipografie

III

1 carte

rom.rus.

tipografie

Asistenţă de
specialitate, coord.
şi coop.
Informare
bibliogr. şi
documentare;
Asistenţă de
specialitate, coord.
şi coop.
Redacţie şi
secretariat –arhivă
Informare
bibliogr. şi
documentare

Cartea. Biblioteca.
Cititorul
Fascicula nr. 17
Aniversări culturale
2009

buletin
metod. şi
bibliogr.
calendar

La Creangă
Nr. 22, 23
Bibliografia cărţii
pentru copii. Anul
2007

almanah
literar
buletin
informati
v

I-IV

2 fasc.

rom.

tipografie

II

1 fasc.

rom.rus.

xerox

În ajutor programei
de studiu
(bibliografie selectivă
pentru lectura
extraşcolară a
elevilor din cl. IVXII)
a) sem. II, 2007
b) sem. I, 2008
Carte Pentru Copii
(Ediţia a XI-a a
Salonului de Carte
pentru Copii)
Cartea de referinţă

buletin
informati
v

I-IV

2 fasc.

rom.rus
ş.a.

xerox

breviar

II

nr. 1-4

rom.rus

xerox

Redacţie şi
secretariat –
arhivă

indice
bibliogr.
adnotat

IIIIV

4 fasc.

xerox

Informare
bibliogr. şi
documentare

8.

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

indice
cumulati
v

II-III

1 carte

tipografie

Informare
bibliogr. şi
documentare

9.

Constantin Dragomir

biobiblio
grafie

IV

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

10.

Alexei Mateevici –
120 ani
Costache Negruzzi –
200 ani
Aureliu Busuioc – 80
ani

pliantă

I

pliantă
pliantă

2.

3.
4.

5.

6.

7.

11.
12.

//-//

// - //

rom.

versiune
electronic
ă
xerox

I

rom.

xerox

//-//

IV

rom.

xerox

//-//
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Anexa nr. 6
PROGRAMUL
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC
Nr
. d/
r
1

Temă

Termen

Responsabil

Migrarea de la programul TINLIB la
programul TINREAD

Februarie

Eugenia Bejan

2

Salonul Internaţional de Carte pentru
Copii – acţiune de promovare a lecturii
copiilor

Martie

Claudia Balaban

3

Utilizarea CZU în bibliotecă

Mai

Lilia Tcaci
Nina Crasnopolschi

4

Politica de completare a colecţiilor
Bibliotecii: probleme şi perspective

Septembrie

Elizaveta Smochină

5

Regulamentul serviciilor pentru public în
Bibliotecă: rezultatele aplicării

Octombrie

Eugenia Bejan

6

Evidenţa şi
Bibliotecă

în

Noiembrie

Lilia Tcaci

7

Realizarea
hotărârilor
Ştiinţific în Bibliotecă

Consiliului

Decembrie

Elizaveta Smochină

gestiunea

colecţiilor
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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

Şefii de servicii
(coord. Elizaveta
Smochină)

2

Utilizarea
modulului
Catalogare în TINLIB

Pe parcursul
anului

Eugenia Bejan

3

Utilizare OPAC

4

Internet pas cu pas

5

Programul
TINREAD:
prezentarea sistemului

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Februarie

Personalul
implicat în
catalogarea
retrospectivă
Personalul de
specialitate
Personalul de
specialitate
Personalul de
specialitate

6

Aplicarea
UNIMARC

7

Evidenţa
şi
gestiunea
colecţiilor de bibliotecă
Aplicarea instrucţiunii „Crearea
fişierelor de autoritate autoriale
(autori persoane fizice)
Activitatea cu publicul: forme
de activităţi
Programarea 2009: obiective şi
direcţii prioritare

8
9
10

formatului

Martie
Mai
Septembrie
Octombrie
Noiembrie

Claudia Balaban,
Director general
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Personalul
implicat în
catalogare
Personalul de
specialitate
Personalul cu
responsabilităţi
în domeniu
Personalul de
specialitate
Şefii de
servicii

Tatiana Rusu
Tatiana Rusu
Eugenia Bejan
Nicolae
Mitroşenco
Formator invitat
Lilia Tcaci
Tamara Maleru
Lilia Tcaci
Zinaida Ursu
Claudia Balaban

