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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 2009 se subordonează necesităţilor şi intereselor beneficiarilor
săi, ideii de extindere şi modernizare a serviciilor prestate, sporirii eficacităţii
activităţilor desfăşurate în concordanţă cu politicele, strategiile şi programele din
domeniu la nivel naţional şi internaţional.
Biblioteca îşi asumă pentru anul 2009 următoarele obiective principale:
• Desfăşurarea Campaniei Pro-Bibliotecă în cadrul Anului promovării
imaginii bibliotecii publice în comunităţile din Republica Moldova;
• Intensificarea acţiunilor de marketing ale Bibliotecii în vederea
cunoaşterii şi prognozării necesităţilor beneficiarilor, promovării
serviciilor, programelor şi acţiunilor oferite, creării unei imagini
pozitive a Bibliotecii;
• Lărgirea accesului beneficiarilor la resursele şi serviciile Bibliotecii
prin integrarea în Sistemul Informaţional al Bibliotecilor din Moldova
- SIBIMOL şi prin intermediul site-ului web al instituţiei
(www.bncreanga.md);
• Promovarea culturii informaţionale printre copii, părinţi, cadre
didactice, pentru a le cultiva cunoştinţe şi abilităţi necesare într-o
societate a informaţiei, inclusiv a abilităţilor de utilizare a
tehnologiilor informaţionale moderne;
• Stabilirea unor noi relaţii de colaborare cu instituţii din ţară şi de
peste hotare în scopul desfăşurării unor programe de promovare a
lecturii, de socializare şi integrare în societate a copiilor şi
adolescenţilor;
• Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiei.
În scopul realizării acestor obiective Biblioteca 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;
• Participarea la realizarea Proiectului Naţional Spre cultură şi civilizaţie prin
lectură;
• Participarea la realizarea acţiunilor din cadrul campaniei 2009 – Anul
promovării imaginii bibliotecilor publice în comunitate;
• Ciclu de acţiuni dedicate aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Naţionale
pentru Copii „Ion Creangă”;
• Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIII-a (1-5
aprilie);
• Forumul Copiilor – întrunirea laureaţilor Concursului „Cărţi manuscrise”, în
cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret;
• Concursul literar republican La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XIX-a,
consacrat scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu (ianuarie – iulie);
• Concursul „Cărţi manuscrise” (ianuarie – aprilie);
• Concursul Cititor-model, ediţia a IV -a, în colaborare cu Fondul Copiilor din
Moldova (mai);
• 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: Leo
Butnaru – 60 ani de la naştere, Lidia Hlib – 65 ani de la naştere, Vitalij Bianki –
115 ani de la naştere, Otilia Cazimir – 115 ani de la naştere, Erich Kästner –
110 ani de la naştere, Alecu Russo – 190 ani de la naştere, Tudor Chiriac – 60
ani de la naştere, Nikolaj Gogol – 200 ani de la naştere, William Shakespeare –
445 ani de la naştere, Alexandr Puşkin – 210 ani de la naştere, Gheorghe
Malarciuc – 75 ani de la naştere, Ion Hadârcă – 60 ani de la naştere, Aurelian
Silvestru – 60 ani de la naştere, Kir Bulyčov – 75 ani de la naştere, Iulia Hasdeu
– 140 ani de la naştere;
• Şedinţele cenaclurilor, saloanelor, cluburilor: Salonul literar-artistic „La
Creangă”, Cenaclul „Conştiinţa naţională”, Cenaclul „Arta de a Deveni Om”,
Cenaclul „Dialogul generaţiilor”, Salonul Muzical, Clubul „Deceluş”, Clubul
tinerilor traducători, Clubul „Generaţia Next”;
• Simpozionul Modernizarea serviciilor în bibliotecile ce servesc copiii (aprilie);
• Conferinţa video Moldova-SUA Cultura informării: programe pentru copii şi
părinţi (aprilie);
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• Atelierul Formula succesului: programe şi activităţi de promovare a bibliotecii
şi lecturii printre copii (noiembrie);
• Constituirea bazei de date bibliografice „Ion Creangă” în cadrul proiectului
Centrul Internaţional de Informare Bibliografică „Ion Creangă”;
• Participarea la realizarea studiilor Statutul social al bibliotecarului, Instruirea
beneficiarilor în biblioteci: realizări, probleme existente;
• Topul cărţii pentru copii – 2008: sondaj de opinie;
• Editarea publicaţiilor:
o Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi bibliografic, nr. 18,
19
o Aniversări culturale 2010: Calendar
o Activitatea cu publicul: forme şi metode: Ghid metodic
o Cartea pentru copii editată în Republica Moldova (1975-2000): Index
cumulativ
o Bibliografia cărţii pentru copii 2008: Buletin informativ
o În ajutor programei de studiu: Bibliografie selectivă pentru lectura
extraşcolară a elevilor din cl. IV-XII
o Paşi spre cunoaştere: Publicaţii de referinţă în colecţiile Bibliotecii
Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”: index 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;
• Realizarea, în colaborare cu Institutul Suedez din Stockholm, a proiectului
Dotarea şi amenajarea Serviciului Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani
în stil modern suedez;
• Realizarea, în colaborare cu Ambasada SUA în Republica Moldova, a
proiectului Dotarea cu echipament a Sălii Multimedia a Bibliotecii Naţionale
pentru Copii „Ion Creangă”.
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA
COLECŢIILOR
Dezvoltarea colecţiilor este una dintre activităţile de bază, care asigură în
modul cel mai direct funcţionarea eficientă a Bibliotecii. Obiectivul principal este
sporirea potenţialului informativ al instituţiei, asigurarea unei structuri a fondului
documentar echilibrată ca conţinut, destinaţie şi tipologie, în concordanţă cu
interesele şi necesităţile de informare ale utilizatorilor realişi potenţiali.
Dezvoltarea colecţiilor se realizează ţinându-se cont de:
- misiunea şi funcţiile Bibliotecii,
- contingentul de utilizatori şi caracterul necesităţilor de informare ale
acestora,
- conţinutul producţiei editoriale destinate copiilor şi adolescenţilor,
- mijloacele financiare disponibile pentru achiziţie, oportunităţile de utilizare
a altor surse şi modalităţi de completare,
- structura bibliotecii, spaţiile destinate amplasării şi comunicării colecţiilor.
Caracterul dinamic al colecţiilor de bibliotecă implică completarea
permanentă continuă cu documente noi şi excluderea sistematică a documentelor
perimate.
Intrările în anul 2009 vor fi în volum de 5000 ex. cărţi, seriale, documente
audiovizuale, documente electronice şi alte tipuri de publicaţii.
Completarea colecţiilor se va face prin trei modalităţi de bază: achiziţionarea
în baza mijloacelor bugetare, recepţionarea exemplarului legal, obţinerea de
donaţii, precum şi în rezultatul activităţii editoriale proprii. Principalii parteneri
rămân a fi şi în continuare editurile care editează în mod special carte pentru copii
şi adolescenţi, asociaţiile de distribuţie (Fundaţia Cărţii, Pro-Noi, Cartea-Chişinău,
Oxford University Press, Paramedia ş.a.), Camera Naţională a Cărţii, ambasadele,
bibliotecile, organizaţiile şi instituţiile donatoare din ţară şi de peste hotare. De
asemenea, vor fi valorificate relaţiile de colaborare cu autorii şi cu alte persoane
particulare dispuse să ofere donaţii de carte.
În structura tipologică a intrărilor vor predomina documentele pe suport
tradiţional, în special cărţile şi publicaţiile seriale. Prioritară va fi achiziţionarea
cărţilor „în top” ale autorilor contemporani (autohtoni şi străini) care scriu pentru
copii şi adolescenţi. De asemenea, ca şi în anii precedenţi, se va da prioritate
achiziţionării textelor incluse în lecturile şcolare şi celor recomandate pentru
lectura extracurriculară, publicaţiilor de referinţă şi literaturii ştiinţifico-cognitivă
pentru copii.
Se va urmări completarea sistematică a seriilor editoriale destinate copiilor şi
îndrumătorilor de lectură: Biblioteca şcolarului, (Editura „Litera”), Biblioteca
pentru toţi copiii, Cheiţa de aur, Teatru pentru copii (Editura „Prut Internaţional”),
Lumea vegetală a Moldovei, Lumea animală a Moldovei, Dicţionare şcolare
(Editura „Ştiinţa”), Colecţie pentru elevi, studenţi (Editura „Cartea Moldovei”),
Cartier Popular Junior (Editura „Cartier”), Classic tales (Oxford University
Press), Sinteze şcolare (Editura „V asiliana”), Înşiră-te, mărgăritare (Editura
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„Silvius Libris”), Piciul poliglot (Editura „Epigraf”), Biblioteca Pro Didactica
(Pro Didactica) ş.a.
Numărul de exemplare intrate per titlu va fi stabilit în dependenţă de cerere,
conţinut, destinaţie şi cost, astfel ca majoritatea titlurilor (în special bibliografia
şcolară, cartea de referinţă, titlurile solicitate frecvent) să fie prezente în toate
serviciile Activitate cu publicul.
Abonamentele la publicaţiile periodice pentru anul 2009 numără 62 titluri
reviste şi ziare. Din ele 31 publicaţii editate în Republica Moldova, 8 ediţii
periodice din România, 17 ediţii periodice din Rusia, 6 publicaţii în limbi străine
editate în alte ţări.
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.
Constituirea repertoriului exhaustiv al publicaţiilor pentru copii editate pe
teritoriul Republicii Moldova este un obiectiv important al Bibliotecii. În acest
sens, se va conlucra cu Camera Naţională a Cărţii, precum şi cu autorii, editorii,
redacţiile publicaţiilor periodice pentru copii şi adolescenţi în vederea completării
curente şi retrospective a colecţiei Depozitului legal al publicaţiilor pentru copii.
Completarea retrospectivă a Depozitului legal se va realiza şi prin selectarea
permanentă din colecţiile Bibliotecii a titlurilor de carte editate în anii precedenţi
constituirii acestui fond special.
Deselecţia şi excluderea din colecţiile Bibliotecii a documentelor uzate,
superflue, nesolicitate contribuie, de rând cu completarea, la actualizarea
colecţiilor şi menţinerea acestora în parametrii cantitativi şi calitativi optimali. Pe
parcursul anului 2009 vor fi casate peste 4600 exemplare. Exemplarele dublete şi
nesolicitate, cu excepţia celor deteriorate fizic sau depăşite moral, vor fi transmise
în Fondul schimb-rezervă şi oferite ulterior bibliotecilor publice şi şcolare din
republică solicitante de donaţii. Intrările în Fondul schimb-rezervă vor constitui
3000 ex., iar distribuirea literaturii din acest fond se programează la nivelul de
6000 exemplare. În acelaşi timp se va efectua o analiză a colecţiei fondului
respectiv, depistarea şi excluderea titlurilor 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, menţinerea la zi a catalogului topografic, organizarea
colecţiei publicaţiilor periodice, asigurarea securităţii fondului documentar,
utilizarea cât mai optimală a spaţiilor destinate amplasării stocului de documente,
asigurarea condiţiilor adecvate de conservare şi păstrare.
Se vor efectua verificări selective ale colecţiilor serviciilor în cazurile
stabilite de Instrucţiunea privind evidenţa colecţiilor.
Activitatea de dezvoltare a colecţiilor va include şi evaluarea sistematică a
conţinutului şi gradului de utilizare a colecţiilor, analiza cererilor neonorate,
implicarea permanentă a serviciilor Activitate cu publicul în procesul de selecţie,
casare, distribuire/redistribuire a publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii.
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ACTIVITATEA CU PUBLICUL
Deşi în anul 2009 Biblioteca îşi va desfăşura activitatea în condiţii mai puţin
favorabile, în legătură cu executarea lucrărilor de reconstrucţie a edificiului
sediului central, personalul va depune toate eforturile pentru ca beneficiarii
instituţiei să nu fie lezaţi în dreptul lor de a avea acces la lectură, informaţie,
programe culturale. În acest scop, se vor întreprinde diverse acţiuni de
redirecţionare a anumitor fluxuri de beneficiari către filialele Bibliotecii.
BENEFICIARII BIBLIOTECII
Se prognozează ca în anul 2009 să frecventeze Biblioteca 11880 beneficiari,
iar numărul vizitelor să ajungă la 120930.
În scopul atragerii noilor beneficiari Biblioteca va continua campania de
informare asupra serviciilor şi activităţilor pe care le oferă în toate instituţiile de
învăţământ preuniversitar şi cele preşcolare din zona de 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. O atenţie deosebită se va acorda programului de excursii, urmărindu-se
informarea despre existenţa Bibliotecii, serviciile şi activităţile pe care aceasta le
oferă, a cât mai multor copii. Se vor elabora ghiduri (orientate spre beneficiari de
diverse vârste) pentru bibliotecarii care au în sarcină desfăşurarea excursiilor.
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, dar şi atragerea lor în spaţiile Bibliotecii
în pofida refuzurilor tot mai dese ale profesorilor de la aceste şcoli de a însoţi
copiii la Bibliotecă.
Copiii cu deficienţe, precum şi cei de vârstă preşcolară, vor fi scutiţi în
continuare de taxa compensatorie pentru permisul de utilizator pentruîmprumut în
sistemul de citire optică.
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 2009.
Beneficiarii vor fi încadraţi în cursuri de iniţiere în utilizarea documentelor
electronice, a surselor informaţionale on-line din Internet şi locale, catalogului
OP AC, a diverselor programe de calculator.
În cadrul Anului promovării imaginii bibliotecilor publice în comunitate o
atenţie deosebită se va acorda sondajelor privind nivelul de satisfacţie a
beneficiarilor Bibliotecii, precum şi sondajelor non-utilizatorilor despre imaginea
instituţiei noastre în comunitate.
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COMUNICAREA COLECŢIILOR ŞI
SERVICII PENTRU BENEFICIARI
Beneficiarii se vor putea informa asupra documentelor deţinute de Bibliotecă
prin intermediul OP AC (catalogul on-line pentru public)şi catalogul pe web.
În vederea popularizării publicaţiilor aflate în colecţiile Bibliotecii se vor
întreprinde diverse acţiuni: organizarea expoziţiilor, revistelor bibliografice,
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 2009 Biblioteca va oferi beneficiarilor următoarele servicii:
orientarea şi îndrumarea beneficiarilor; accesul la 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 OP AC, baze de date, 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.).
Având în vedere că, în legătură cu reconstrucţia sediului central al
Bibliotecii, serviciile Activitate cu preşcolari şi copii de 7-10 ani şi Carte străină
nu-şi pot desfăşura activitatea în sălile proprii, acestea vor acorda servicii în alte
spaţii ale instituţiei, precum şi în spaţiile beneficiarilor (grădiniţe de copii, şcoli şi
licee, tabere de odihnă etc.).
În anul 2009 se pune sarcina de a activa serviciul „Agenţia ŞtieTot”
(referinţe on-line pentru copii) de pe site-ul web al Bibliotecii.
Numărul documentelor împrumutate sau consultate în Bibliotecă în anul
2009 este prognozat a fi de 390.700 u.m.
ACTIVITĂŢI CUL TURAL-EDUCA TIVEŞI INFORMAŢIONALE
Programul activităţilor cultural-educative şi informaţionale al Bibliotecii în
anul 2009 include în total 815 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
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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 şi Tineret, Concursul literar La izvoarele
înţelepciunii, Concursul „Cărţi manuscrise”, activităţile în cadrul Proiectului
naţional Spre cultură şi civilizaţie prin lectură şi altele.
Mai multe subdiviziuni ale Bibliotecii vor iniţia în 2009 diverse cicluri de
activităţi: ciclu de ore de poveste O poveste cum alta nu este (serviciul Activitate
cu preşcolari şi copii de 7-10 ani); ciclu de dezbateri Zidirea de sine şi creaţia, în
colaborare cu Tamara Cristei, conferenţiar, Catedra de literatură română şi teorie
literară la Universitatea de Stat din Moldova; ciclu de lecturi publice, audieri
comentate, ore literar-muzicale Путешествие в мир русской литературы
(serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani); ciclu de lecţii interactive de limba
franceză şi limba engleză (serviciul Carte străină), ciclu de dialoguri cu copii şi
adolescenţi care au obţinut performanţe în diverse domenii Tineri, talentaţi,
creativi (serviciul Asistenţă de specialitate, coordonare şi coperare).
Campania Lecturi de vacanţă, care se va desfăşura în perioada verii, va
include diverse activităţi în taberele de odihnă pentru copii: lecturi comentate,
lecturi publice, ore de poveste, convorbiri în grup, concursuri şi victorine literare.
Adolescenţii vor fi invitaţi să participe la activităţi interactive, care le
dezvoltă abilităţile de comunicare: discuţii, convorbiri în grup, ring-uri
intelectuale, brainstorming-uri, mese rotunde: de ex. ringul intelectualEcologia şi
civilizaţia, Drepturile omului între teorie şi practică; masa rotundă Lumea lecturii
şi lectura copiilor: Mai este lectura un exerciţiu zilnic? De asemenea, se vor
organiza pentru beneficiarii de toate vârstele mai multe acţiuni de promovare a
creativităţii lor: concursuri de eseuri, de desen, de desen pe calculator, de postere,
de cărţi poştale, al navigatorilor în Internet. În 2009 Biblioteca va organiza
Concursul de eseuri De la Bogdan I pornire ..., dedicat formării Statului Feudal
Moldovenesc.
Ciclurile tradiţionale de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor
Bibliotecii se vor organiza şi în anul 2009: 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 dedicate aniversării a 65-a de la fondarea
instituţiei.
În cadrul Zilelor Creangă va avea loc ediţia a VIII-a a Concursului de
inteligenţă şi creativitate Miss Smărăndiţa.
La sfârşitul lunii mai, în preajma Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copiilor, va
avea loc a IV -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 2009, şiau stabilit programe concrete de şedinţe (Anexa nr . 4).
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Salonul literar-artistic La Creangă va avea şedinţe consacrate creatorilor din
diverse domenii: literatură – Ion Hadârcă, Lidia Hlib, Eugen Ionescu, teatru –
Maria Doni, artă plastică – Aurel David, Iurie Canaşin, muzică – Maria Mocanu.
Una dintre şedinţe va fi dedicată dialogului cu tinerii la tema „Ce înseamnă pentru
mine lectura?”.
Cenaclul Conştiinţa naţională va pune în valoare şi va familiariza copiii cu
personalităţi care au contribuit la crearea imaginii Republicii Moldova, au abordat
probleme care ţin de valorile noastre naţionale şi de cele general umane: pictorul
Gheorghe Vrabie, compozitorul Ion Aldea-Teodorovici, scriitorii Ion V atamanu,
Mihail Garaz, Gheorghe Malarciuc, pedagogul Aurelian Silvestru.
Tinerii antrenaţi în Cenaclul Dialogul generaţiilor se vor întâlni cu actriţa
Ninela Caranfil, muzicianul Sergiu Ciuhrii, actorul Nicolae Darie, interpretul de
operă Mihail Munteanu.
Temele puse în discuţie de membrii Cenaclului Arta de Deveni Om se vor
axa pe valorile moral-spirituale în viaţa tinerilor, raportul acestora cu părinţii, cei
apropiaţi, pe responsabilităţile şi datoriile omului în viaţă.
Curioşii membrii ai Clubului Deceluş vor căuta răspuns la diverse întrebări
despre simboluri, religii, obiceiuri.
În cadrul Salonului Muzical vor fi omagiate personalităţi remarcabile din
domeniul muzicii: Eugen Mamot, Tudor Chiriac, Serghei Lunchevici, Teodor
Zgureanu, Marian Stârcea, Ştefan Andronic.
Membrii Clubului tinerilor traducători vor pune în discuţie, ajutaţi fiind de
profesori de la Universitatea de Stat din Moldova, Alianţa Franceză, subiecte
legate de practica traducerii. De asemenea, se vor întâlni cu scriitorii traducători
Leo Butnaru şi Emilian Galaicu-Păun.
Membrii Clubului Generaţia NEXT vor discuta împreună cu specialiştii
invitaţi despre problemele globale ale omenirii, despre drepturile omului, despre
etică şi morală.
În anul 2009 prin diverse activităţi vor fi marcate principalele aniversări
culturale: Leo Butnaru – 60 ani de la naştere, Lidia Hlib – 65 ani de la naştere,
Vitalij Bianki – 115 ani de la naştere, Otilia Cazimir – 115 ani de la naştere, Erich
Kästner – 110 ani de la naştere, Alecu Russo – 190 ani de la naştere, Tudor Chiriac
– 60 ani de la naştere, Nikolaj Gogol – 200 ani de la naştere, William Shakespeare
– 445 ani de la naştere, Alexandr Puşkin – 210 ani de la naştere, Gheorghe
Malarciuc – 75 ani de la naştere, Ion Hadârcă – 60 ani de la naştere, Aurelian
Silvestru – 60 ani de la naştere, Kir Bulyčov – 75 ani de la naştere, Iulia Hasdeu –
140 ani de la naştere.
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ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ
Potenţialul informativ al colecţiilor Bibliotecii poate fi valorificat la
maximum doar printr-o activitate continuă şi susţinută de comunicare şi
promovare. Procesele informaţional-bibliografice contribuie nemijlocit la aceasta,
facilitând accesul la informaţiile disponibile, oferind utilizatorilorşi bibliotecarilor
instrumente efective de informare, de regăsire a informaţiilor, de orientare în
masivul info-documentar.
Pentru anul 2009 se preconizează realizarea următoarelor obiective şi sarcini
prioritare:
• Catalogarea în regim tradiţional şi automatizat
În perioada vizată Catalogul alfabetic general (în format tradiţional) se va
completa cu circa 2000 înregistrări ale titlurilor noi intrate în colecţii, va suporta în
permanenţă intervenţii de intercalare şi excludere a fişelor, de actualizare şi
redactare.
În rezultatul catalogării curente, Catalogul electronic se va completa cu 7500
înregistrări, inclusiv 2500 înregistrări titluri cărţi, documente electronice,
audiovizuale şi 5000 înregistrări articole din culegeri şi publicaţii periodice. Un
volum considerabil de muncă va fi realizat în vederea catalogării retrospective a
colecţiilor. De asemenea, se va efectua actualizarea şi redactarea curentă a datelor,
schimbarea de clasă unitate pentru publicaţiile excluse din colecţii, în special în
înregistrările analitice, va fi redactat fişierul de autoritate în conformitate cu
Instrucţiunea Centrului de coordonare bibliografică SIBIMOL („Crearea fişierelor
de autoritate auctoriale (autori persoane fizice)”). Trecerea la programul de
bibliotecă TinREAD va necesita redactarea bazei convertite, precum şi instruirea
personalului în vederea exploatării soft-ului respectiv.
• Participarea la realizarea proiectului SIBIMOL
În legătură cu demararea procesului de realizare în practică a proiectului,
Biblioteca va participa la constituirea, în colaborare cu alte biblioteci participante
la proiect, a Catalogului Naţional Colectiv Partajat. Reprezentanţii Bibliotecii vor
continua să activeze în structurile SIBIMOL: Consiliul coordonator SIBIMOL,
Grupul asigurare lingvistică, Grupul logistic şi ingineresc.
• Elaborarea publicaţiilor cu caracter informativ şi de orientare
Serviciul Informare bibliografică şi documentară va elabora un şir de
bibliografii şi buletine informative destinate elevilor, îndrumătorilor de lectură,
bibliotecarilor:
- Anuarul Bibliografia cărţii pentru copii, anul 2008 va fi editat în semestrul I
al anului 2009 şi va reflecta producţia editorială pentru copii şi adolescenţi
din Republica Moldova editată pe parcursul anului precedent. Concomitent
se va selecta informaţia despre cărţile editate în Republica Moldova în anul
2009;
- Fasciculele 49, 50 şi 51 ale buletinului semestrial În ajutor programei de
studiu vor include publicaţiile recomandate pentru lectura extraşcolară a
elevilor din cl. V-XII, întrate în colecţiile Bibliotecii în semestrul II 2008 şi
semestrul I, II 2009;
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- Indexul adnotat Paşi spre cunoaştere: Publicaţii de referinţă în colecţiile
Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” va fi finisat şi editat în
anul 2009;
- Calendarul Aniversări culturale – 2010 va fi elaborat în colaborare de către
serviciul Informare bibliografică şi documentară şi serviciul Asistenţă de
specialitate, coordonare şi cooperare. V a include liste bibliografice,
informaţii cu caracter metodic referitoare la date memorabile şi personalităţi
jubiliare ale anului;
- Seria de pliante Scriitorii Moldovei – copiilor se va completa în 2009 cu
următoarele titluri: Alecu Russo – 190 ani de la naştere, Gheorghe
Malarciuc – 75 ani de la naştere, Ion Gheorghiţă – 70 ani de la naştere,
Lidia Hlib – 65 ani de la naştere, Aurelian Silvestru – 60 ani de la naştere;
- În şirul bibliografiilor de orientare pentru elevii din ciclul gimnazial se va
înscrie şi plianta 650 ani de la întemeierea Statului Feudal Moldovenesc:
mărturii în timp, precum şi plianta consacrată dirijorului de cor, profesorului
Ştefan Andronic (70 ani de la naştere);
- E-biobibliografiile Grigore Vieru, Spiridon V angheli, Arcadie Suceveanu,
V asile Romanciuc, Claudia Partole, Constantin Dragomir vor fi completate
sistematic cu noi înregistrări.
• Constituirea bazei de date bibliografice „Ion Creangă”
Este un proiect realizat în colaborare de către Biblioteca Naţională pentru
Copii „Ion Creangă” şi Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” din Piatra Neamţ,
care prevede crearea unei baze de date comune în format electronic, referitoare la
operele lui Ion Creangă şi publicaţiile despre viaţa şi activitatea scriitorului editate
în Republica Moldova şi România. Pentru 2009 se preconizează finisarea bazei de
date locale care va cuprinde toate publicaţiile de şi despre scriitor aflate în
colecţiile Bibliotecii, inclusiv articole din culegerişi periodice.
• Prestarea serviciilor de referinţe, desfăşurarea activităţilor de informare în
public
Serviciul Informare bibliografică şi documentară, în colaborare cu serviciile
Activitate cu publicul, vor presta servicii de referinţe în regim cerere-ofertă, vor
desfăşura activităţi informaţionale de amploare, precum Zile ale informaţiei, Zile
ale bibliografiei, expoziţii ample, treceri în revistă, prezentări de site-uri şi
documente electronice şi alte activităţi cu caracter informativ şi de orientare în
masivul infodocumentar.
• Formarea culturii informaţionale a beneficiarilor
Pe parcursul anului vor fi susţinute lecţii de cultură a informării cu diferite
categorii de beneficiari, cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului şi
Internetului, alte acţiuni de instruire, în conformitate cu programa Cursului de
iniţiere în bibliologie şi cultura informării pentru învăţământul preuniversitar.
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ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ,
COORDONARE ŞI COOPERARE
Ca centru biblioteconomic naţional în domeniul organizării lecturii publice a
copiilor şi adolescenţilor, Biblioteca va realiza un şir de activităţi orientate spre:
- coordonarea şi perfecţionarea activităţii bibliotecare cu copiii în republică;
- intensificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între biblioteci şi alte
instituţii;
- realizarea unor forme eficiente de asistenţă de specialitate, instruire şi
comunicare profesională;
- diseminarea informaţiilor de specialitate, studierea şi promovarea
experienţei avansate, din ţară şi de peste hotare, în domeniul activităţii
bibliotecare cu copiii;
- promovarea lecturii şi a imaginii bibliotecii în societate etc.
• Coordonare şi cooperare
Reprezentanţii Bibliotecii vor participa la elaborarea şi perfecţionarea
documentelor de reglementare a activităţii bibliotecare în republică, vor activa în
cadrul structurilor profesionale de nivel naţional (Consiliul Biblioteconomic
Naţional, Consiliul şi Biroul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Comitetul tehnic nr. 1 pentru standardizare, grupuri de lucruş.a.).
Biblioteca se va implica activ în realizarea unor proiecte şi campanii
naţionale, precum Proiectul SIBIMOL, campania „2009 - Anul promovării
imaginii bibliotecilor publiceîn comunitate” etc.
De asemenea, Biblioteca va susţine organizatoric activitatea Secţiei
Naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY).
• Asistenţă de specialitate
Pe parcursul anului colaboratorii Bibliotecii vor presta servicii de
consultanţă bibliotecarilor şi altor categorii de beneficiari în probleme ce ţin de
modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru copii, organizarea
acţiunilor de promovare a lecturii şi imaginii bibliotecilor în comunitate,
desfăşurarea unor întruniri profesionale în teritoriu, realizarea unor lucrări de
specialitate, inclusiv a tezelor de an şi de licenţă etc.
Consultanţă şi îndrumare profesională va fi oferită şi în cadrul seminarelor
naţionale şi raionale, întrunirilor metodice ale bibliotecarilor şcolari din municipiu
şi republică.
O atenţie sporită se va acorda gestionării şi promovării Bibliotecii de
specialitate ca sursă importantă de informare şi documentare a specialiştilor din
domeniu, catalogării curente a colecţiei respective. O prioritate a anului 2009 va fi
catalogarea în regim automatizat a articolelor şi părţilor din culegerile de
specialitate.
• Comunicare şi instruire profesională
Biblioteca va organiza în 2009 un şir de întruniri profesionale la care vor
participa specialişti din bibliotecile publice şi de învăţământ din republică.
În cadrul ediţiei a XIII-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii (1-5
aprilie 2009) se va desfăşura simpozionul Modernizarea serviciilor în bibliotecile
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ce servesc copii. Programul Salonului va include şi o conferinţă video MoldovaSUA cu tema Cultura informării: programe pentru copii şi părinţi, organizată în
colaborare cu Centrul de resurse informaţionale al Ambasadei SUA în Republica
Moldova.
Programul activităţilor consacrate jubileului de 65 ani ai Bibliotecii
(noiembrie 2009) va include atelierul profesionalFormula succesului: programe şi
activităţi de promovare a bibliotecii şi lecturii printre copii.
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” va colabora activ cu alte
biblioteci, instituţii şi organizaţii non-guvernamentale la realizarea unor întruniri
programate în cadrul Anului promovării imaginii bibliotecilor publice în
comunitate: seminarele Forme şi metode de promovare a imaginii bibliotecii
publice în comunitate, Modernizarea şi diversificarea serviciilor – factor cheie în
sporirea imaginii bibliotecii, Relaţiile cu comunitatea (Public relations) şi rolul
lor în formarea imaginii pozitive a bibliotecii, masa rotundă Etica profesională a
bibliotecarului şi imaginea bibliotecii ş.a.
Reprezentanţii Bibliotecii vor participa cu comunicări la Anul bibliologic
2008, Seminarul Naţional al directorilor de biblioteci publice şi alte întruniri.
De asemenea, vor susţine în cadrul Cursurilor de formare continuă a
bibliotecarilor şcolari cicluri de lecţii cu tematică referitoare la activitatea cu copiii.
Un program de instruire profesională a angajaţilor instituţiei va fi realizat în cadrul
Şcolii de perfecţionare a salariaţilor Bibliotecii (anexa nr. 7).
• Publicaţii de specialitate
În 2009 vor fi editate fasciculele 18 şi 19 ale buletinului metodic-bibliografic
Cartea. Biblioteca. Cititorul, care vor include informaţii despre activitatea
bibliotecilor pentru copii din ţară şi de peste hotare, comunicări prezentate în
cadrul unor întruniri de specialitate, materiale în sprijinul activităţii practice a
bibliotecarilor.
Calendarul Aniversări culturale - 2010, publicaţie destinată bibliotecarilor,
îndrumătorilor de lectură, profesorilor şi altor specialişti implicaţi în organizarea
activităţilor informaţionale şi de animaţie culturală, va oferi informaţii cu caracter
metodic şi bibliografic utile în organizarea activităţilor consacrate datelor
memorabile sau personalităţi jubiliare ale anului.
V a fi finisat ghidul metodic Activitatea cu publicul: forme şi metode. De
asemenea, vom contribui la elaborarea culegerii de materiale metodice în sprijinul
realizării campaniei „Anul promovării imaginii bibliotecilor publiceîn comunitate”
(în colaborare cu BNRM).
• Studii şi sondaje
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 2008 realizat în baza rapoartelor statistice şi textuale din
teritoriu), interesele de lectură ale tinerilor beneficiari, gradul de satisfacere a
necesităţilor de informare, 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),
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activitatea personalului de bibliotecă şi a subdiviziunilor structurale (topurile Cel
mai bun bibliotecar, Cel mai bun serviciu din bibliotecă), monitorizarea
permanentă a cererii şi ofertei în serviciile activitate cu publicul.
Colaboratorii Bibliotecii vor participa, de asemenea, la realizarea unor
studii iniţiate de Asociaţia Bibliotecarilor din RM (Statutul social al
bibliotecarului, Instruirea
beneficiarilor în biblioteci: realizări, probleme
existente).
• Promovarea lecturii şi a imaginii bibliotecii în societate
În şirul acţiunilor de promovare a cărţii şi lecturii printre copii, pe care
Biblioteca le va desfăşura în 2009, se înscriu concursurile de lectură şi creativitate
destinate copiilor din întreaga republică.
Ediţia a XIX-a a Concursului literar La izvoarele înţelepciunii va avea ca
temă viaţa şi activitatea scriitorului, omului de cultură şi ştiinţă Bogdan Petriceicu
Hasdeu, de la a cărui naştere s-au împlinit 170 de ani. Concursul se va desfăşura în
perioada ianuarie-iulie şi va întruni elevi din clasele X-XII din toate raioanele
republicii.
Copii de toate vârstele vor participa la concursul de creativitate Cărţi
manuscrise, organizat în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Moldova şi
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova. Concursul a demarat în noiembrie 2008 şi
se va încheia în aprilie 2009. Învingătorii vor participa la Forumul copiilor laureaţi ai concursului, care se va desfăşura în cadrul Salonului Internaţional de
Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIII-a.
BNC „Ion Creangă” se va încadra în concursul republican Promovarea
bibliotecii publice în comunitate.
În acelaşi context se va înscrie şi Concursul pentru cea mai reuşită
promovare a imaginii bibliotecii, în care se vor încadra toate serviciile BNC „Ion
Creangă”.
Biblioteca va susţine activitatea Secţiei Naţionale IBBY , participând activ la
realizarea unor acţiuni iniţiate de aceasta (Salonul Internaţional de Carte pentru
Copii, ediţia a XIII-a, Proiectul naţional „Spre cultură şi civilizaţie prin lectură”
etc.).
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AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE
În anul 2009 obiectivele urmărite de procesul de informatizare şi
automatizare sunt:
- V alorificarea potenţialului informaţional al Bibliotecii, lărgirea
accesului publicului la bazele de date ale Bibliotecii şi la sursele
informaţionale din Internet;
- Sporirea operativităţii şi calităţii serviciilor informaţionale oferite de
Bibliotecă;
- Consolidarea şi reţelei informatizate locale;
- Ridicarea nivelului de cunoştinţe al personalului Bibliotecii în
utilizarea tehnologiilor informaţionale;
- Formarea culturii informării la beneficiarii Bibliotecii.
În legătură cu trecerea de la programul integrat TINLIB la programul
TINREAD, în anul 2009, se planifică analiza conversiei din TINLIB în TINREAD,
raportarea problemelor către firma producătoare şi pregătirea etapei de efectuare a
înregistrărilor în noul program. 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 OP AC cu interfaţă modernă.
O atenţie deosebită se va acorda asigurării lingvistice a catalogării în regim
automatizat: tabele CZU, indexuri de subiecte, liste de validare.
În scopul utilizării eficiente a programului TINREAD şi a altor produse soft
reţeaua locală de computere va fi suplimentată cu 9 computere noi.
În colaborare cu Ambasada SUA în Republica Moldova va fi realizat
proiectul Dotarea cu echipament a Sălii Multimedia a Bibliotecii Naţionale pentru
Copii „Ion Creangă”.
Condiţiile de asigurare a accesului la Internet în Bibliotecă în anul 2009 vor
fi optimizate: la toate cele trei puncte de acces (sediul central, filiala 1, filiala 2)
viteză de acces la sursele din Internet de 6144/6144 kbps, viteză de acces la sursele
din Intranet 30720/30720kbps la sediul central şi 8192/1024kbps la filiale, trafic
total 90Gb. Serviciile Internet 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
Şcolii de perfecţionare profesională a salariaţilor bibliotecii se programează câteva
acţiuni de instruire în subiecte din acest domeniu: Utilizarea modulului Catalogare
în TINREAD, 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, OP AC, CD-ROM, precum şi prin consultarea individuală la
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cerere. Se va elabora un set de materiale pentru orientarea beneficiarilor în noile
tehnologii şi în sistemul de servicii ale Bibliotecii.
În anul 2009 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.
Reprezentanţii instituţiei noastre vor participa activ în grupurile de lucru
SIBIMOL: grupul ingineresc şi logistic şi grupul pentru asigurarea lingvistică.
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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

15000

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.

T otal pe Bibliotecă

11880

120930

390700
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Anexa nr. 2
ACTIVITĂŢI CUL TURAL-EDUCATIVEŞI 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

Forme de activitate

Preşcol.,
7-10 ani

11-16
ani

Carte
străină

Mediatecă

Filiala
nr. 1

Filiala
nr. 2

Total

Excursii
Zile ale uşilor deschise
Expoziţii complexe
Expoziţii de documente
Poliţe tematice
Reviste bibliografice
Reviste bibliografice a siteurilor web, a CD-urilor
Lansări de carte
Discuţii asupra cărţii
Lecturi comentate
Călătorii literare
Ore de poveste
Ore de poezie
Ore muzicale
Ore literar-muzicale
Lecţii de ecologie
Lecţii de cultură a
informării
Audieri, vizionări
Matinee literare
Serate muzical-teatralizate
Şezători literare
Medalioane literare
Salon literar
Convorbiri tematice în grup
Concursuri şi victorine
Concursuri de desene
Întâlniri cu personalităţi
Dezbateri
Ringuri intelectuale
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 traduc ători
Clubul “Deceluş”
Clubul „Generaţia Next”
Ziua editurii
Salonul Internaţional de
Carte pentru Copii

16

14

7

15
1
1
16

15

25
1

46
3
10

25
4
20

92
2
2
181
15
94
5

2
3
4
1
4
3

10

3

2

3

15

TOTAL

109

24
7
11

1
1
4
1
15
3
1
1
6
1
1

1
46

24
1
7

45

6
2
31

4
9

1
2

1

10
3

1

4
1

2
8

4
4

7
2
2

1

1
5

5
31
1

2
2
1
1
38
2
4
1
1
1
4
6
2

1

3

1

10

43
3
4
2
3
1
18
20
4
3
7
4
5
3
40
10

10

10

4

4

2
4
1
2
2

2
1
3

19
15
73
12
19
6
3
11
2
35

1

40

9

9
7
9

9
8
1

1

191

112

20

147

111

144

7
9
9
8
2
1
815

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

Termen
realizare

Temă

Activităţi

Realizatori

IANUARIE
La douce lumière de Nouvel
An

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Să fie pace în lume
(Ziua Mondială a Păcii)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Cuvintele şi anotimpurile lui
Leo Butnaru
(Leo Butnaru – 60 ani)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani
Filiala nr. 2

Poetul iluziei necesare
(Leo Butnaru – 60 ani)

Expoziţie
Călătorie literară

Filiala nr. 1

Rechem pe buze cuvintele
(Leo Butnaru – 60 ani)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Ziua lui Mihai Eminescu

Ciclu de activităţi

Mihai Eminescu – cel mai
mare poet al neamului

Expoziţie
Oră de poezie
Oră literar-muzicală

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Eminescu, străin în secolul
său, contemporan cu noi
Eminescu – deschidere spre
adevăr
Eminescu – model moral

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Eminescu sur le globale
meridian
Eminescu on the earth’ s
meridian
Să-l cunoaştem pe Eminescu
Traduceri uitate din creaţia
eminesciană

Expoziţie

Revistă bibliografică
Convorbire în grup

Victorină
Şedinţa Clubului
tinerilor traducători
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Serviciul Carte
străină

Eminescu – o lume dăruită
nouă
Peste secolele toate –
Emine(t)sciana
Din nou despre Eminescu

Expoziţie

Eminescu – creatorul unei
armonii unice
Eminescu e gândire.
Este marele cuvânt.
Eminescu e iubirea.
Este dorul cel mai sfânt.

Expoziţie

Mihai Eminescu – poet
naţional şi universal
Prin Eminescu suntem
europeni
Urmaşi ai lui Mihai
Eminescu

Expoziţie

M-or troieni cu drag aduceri
aminte

Serviciul Mediatecă

Prezentare de site-uri
web
Oră literar-muzicală
Filiala nr. 1

Oră de poezie

Filiala nr. 2

Revistă bibliografică
Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”
Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Crăiasa Zăpezii

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Zidirea de sine şi creaţia

Ciclu de dezbateri

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Qui suis-je?

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Who am I ?

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Vreau să ştiu, învăţ din cărţi

Convorbire în grup

Serviciul Mediatecă

Un geniu al literaturii
universale – Edgar Allan
Poe
(200 ani de la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

Scriitorul care a trăit mereu
într-un vis despre viitor
(Edgar Allan Poe – 200 ani
de la naştere)

Poliţă tematică

Filiala nr. 1

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

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină
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Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

William Somerset Maugham
– 135 ani de la naştere

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

My heart’ s in the Highlands Medalion literar
(Robert Burns – 250 ani de la
naştere)

Serviciul Mediatecă

Драгоценности из
«Малахитовой шкатулки»
(Pavel Bažov – 130 ani de la
naştere)

Oră de lectură

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Творчество Павла Бажова
– гимн человеку
созидателю
Творить добро сегодня и
сейчас
(Pavel Bajov – 130 ani de la
naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

De ce fiecare an are ca
simbol un animal?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

V alorile moral-spirituale
strămoşeşti autentice în viaţa
tinerilor

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Criza financiară şi
consecinţele ei

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

O viaţă dăruită muzicii şi
şcolii
(Eugen Mamot – 45 ani de
activitate)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Deschideţi uşile – vine Anul
Nou Chinezesc

Întâlnire cu
reprezentanţii
Ambasadei Chinei
consacrată Anului
Nou Chinezesc

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

Cu Lidia Hlib în lumea
fermecată a copilăriei

Expoziţie
Revistă bibliografică

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

Lecturi comentate

FEBRUARIE

Lidia Hlib – scriitoarea celor Expoziţie
micuţi
Revistă bibliografică
(Lidia Hlib – 65 de ani)
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O zână bună a Copilăriei
(Medalion aniversar Lidia
Hlib)

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Felix Mendelsson-Bartholdy Expoziţie
– compozitor , pianist, dirijor
german
Romantismul unui muzician
Oră muzicală
de tradiţie
(Felix Mendelsson-Bartholdy
– 200 ani de la naştere)

Serviciul Mediatecă

Ma famille
A la maison

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

My family
At home

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Mica ei inimă vitează:
povestea căţeluşei Pichi

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Les écrivains du mondes des
enfants

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Писавший для детей о
природе
(Vitalij Bianki – 115 ani de
la naştere)

Expoziţie
Lecturi comentate
«Мышонок Пик»

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

В мир родной природы с
Виталием Бианки
(115 ani de la naştere)

Călătorie literară

Serviciul Mediatecă

Волшебная дверь в мир
природы, открытая нам
Виталием Бианки
Писатель натуралист –
Виталий Бианки
(Vitalij Bianki – 115 ani de
la naştere)

Lecturi comentate

Filiala nr. 1

T ogether with Andersen
through the world of fairy
tales

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

Poeta cu suflet frumos de
copil
(Otilia Cazimir – 115 ani de
la naştere)

Expoziţie
Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Otilia Cazimir – prietena
copiilor şi a copilăriei
(115 ani de la naştere)

Concurs de poezie

Serviciul Mediatecă

Expoziţie
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Graţioasă şi fragedă –
poezia Otiliei Cazimir
(115 ani de la naştere)

Oră de poezie

Filiala nr. 1

Poeta cu suflet frumos de
copil
(Otilia Cazimir – 115 ani de
la naştere)

Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

Poetul celor 5 simţuri
(Nicolae Popa – 50 de ani)

Poliţă tematică

Filiala nr. 1

Cuvântul tău este în inima
noastră
(În memoria lui Grigore
Vieru)

Medalion literar

Filiala nr. 2
Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Eu vin şi plec cu fulgii,
păsări călătoare
(Medalion aniversar Nelly
Raţuc)

Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Galilei, Galileo il
astronomo, il matimaticiano,
poeto e il filologo italiano

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

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

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

Un scriitor cu suflet de copil
(Erich Kästner – 110 ani de
la naştere)

Poliţă tematică
Revistă bibliografică

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

Expoziţie
Я верю в силу детей
Писатель с детской душой
(Erich Kästner – 110 ani de
la naştere)

Expoziţie
Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Erich Kästner – poet umorist
german

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

Zâmbet şi soare pentru cei
pe care îi iubim

Concurs de felicitări

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Dragobete - Ziua dragostei
şi a bunăvoinţei

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Felicitare de Dragobete în
stilul „Paint”

Concurs de desen pe
calculator

Serviciul Mediatecă

Dragostea – comoara

Expoziţie

Filiala nr. 1
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sufletului
Zidirea de sine şi creaţia

Ciclu de dezbateri

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Ce e bine să dăruieşti?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Virtuţile capitale şi faptele
bune. Esenţa şi importanţa
lor valorică pentru tineri

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Între scenă şi realitate
(Ninela Caranfil, actriţă)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Tu eşti asemeni cupei din
străvezii cristaluri ...
(Ziua dragostei şi
bunăvoinţei – Dragobete)

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Traducerea orală a
lucrărilor artistice

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Aparatul informativ al cărţii

Lecţie de cultură a
informării

Filiala nr. 1

Ecologia şi civilizaţia

Ring intelectual

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

S-adun flori în şezători

Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa
naţională”
Ciclu de dialoguri cu
copii şi adolescenţi
care au obţinut
performanţe în
diverse domenii

Filiala nr. 2

Pe aripi de primăvară iată
vine mărţişorul
Alb şi roşu – mărţişorul,
lângă inima ta cântă

Expoziţie

Filiala nr. 1

De ce purtăm mărţişoare?

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Tineri, talentaţi, creativi

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

MARTIE

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

1-7

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

Ciclu de activităţi

Miss Smărăndiţa – 2009, ed.
a VIII-a

Concurs de
inteligenţă şi
creativitate

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Creangă povestind copiilor
Mai dulce ca dânsul nimeni
n-a vorbit
Lumea eternă a lui Creangă

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

La presse quotidienne sur
Ion Creangă
V oyage par le pays des
contes du Creangă
Buchiile lui Creangă

Expoziţie

Ion Creangă în fonoteca de
aur a copilăriei
Ion Creangă pe ecranul
cinematografic
Proverbe şi ghicitori în
opera lui Ion Creangă

Victorină literară
Serviciul Carte
străină

Victorină literară
Şezătoare
Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Ciclu de vizionări de
filme comentate
Concurs

Nepreţuitul Creangă
Ion Creangă şi dragostea de
ţară
Fantasticul povestitor
O copilărie ideală

Expoziţie
Lecturi comentate

Creangă – lumea poveştilor
frumoase
Prin Creangă românul intră
în universalitate
Cel mai frumos mărţişor

Expoziţie

Природа-чудесница в
книгах Игоря Акимушкина
Потомственный биолог и
краевед и просто человек
понимающий природу
(Igor Akimuškin – 80 ani de
la naştere)

Expoziţie

Le corps
Les vetements

Lecţie interactivă de
limba franceză

Filiala nr. 1

Concurs de desene
Victorină literară
Filiala nr. 2

Revistă bibliografică
Şedinţa Salonului
literar - artistic ,,La
Creangă”
Filiala nr. 1

Revistă bibliografică
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Serviciul Carte
străină

The body
Clothes

Lecţie interactivă de
limba engleză

Povestea puişorului îngâmfat Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Carte
străină
Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani
Serviciul Carte
străină

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

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Ai două inimi, mamă

Toate serviciile
Concurs de ilustraţii
inspirate din versurile Activitate cu
publicul
lui Grigore Vieru
despre mamă

Cele mai frumoase poezii
pentru fiinţa care ne-a dat
viaţă
(Ziua Internaţională a
Femeii)

Expoziţie
Matineu

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Un mărţişor pentru mama

Matineu

Serviciul Mediatecă

Şi câte stele străluciră, ca să
răsară ochii ei
Sărut femeie mâna ta ...

Expoziţie

Filiala nr. 1

Мечтавший летать и
подаривший крылья всем
нам
Беспредельный восторг
полета с Александром
Беляевым
(Alexandr Belâev – 125 ani
de la naştere)

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice
Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

Alecu Russo – neostenit ostaş Expoziţie
al propăşirii
Trecut-au junele poet ca un
Discuţie asupra cărţii
meteor de-abia zărit
(Alecu Russo – 190 ani de la
naştere)

Filiala nr. 1

Trecut-au junele poet ca un
meteor de-abia zărit
(Alecu Russo – 190 ani de la
naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 2

La vie sur la Francophonie
La francophonie comme
dimension linguistique et
géographique

Expoziţie
Masă rotundă

Serviciul Carte
străină

Oră literar-muzicală
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Serviciul Mediatecă

Literatura franceză: audiem,
vizionăm
Panait Istrati. L’écrivain
vagabond

Expoziţie

Bine ai venit, frumoasă
Primăvară

Oră de ecologie

Serviciul Mediatecă

Gheorghe Vrabie – poet cu
penelul în mână
Gheorghe Vrabie – 70 ani)
Fascinat de culori şi poezie
(Medalion
aniversar
Gheorghe Vrabie)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Poezii multicolore pentru voi
iubiţi copii
(Ziua Internaţională a
Poeziei)

Expoziţie
Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

V ocea vie a poeziei

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Путешествие в страну
поэзия
(Ziua Internaţională a
Poeziei)

Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cântăreţ al „piciorului de
plai”
(Tudor Chiriac – 60 ani)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

O viaţă consacrată muzicii
(Modest Musorgskij – 170
ani de la naştere)

Expoziţie
Oră muzicală

Serviciul Mediatecă

Apa – parte din viaţă
(Ziua Internaţională a Apei)

Expoziţie
Lecţie de ecologie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Zidirea de sine şi creaţia

Ciclu de dezbateri

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Căsuţa din oală

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Importanţa omeniei în
cugetările umane. Criteriile
omeniei

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Traducerile comunicante

Şedinţa Clubului

Serviciul Carte

Vizionare comentată
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(engleză – franceză –
chineză)

tinerilor traducători

străină

Tineri, talentaţi, creativi

Ciclu de dialoguri cu
copii şi adolescenţi
care au obţinut
performanţe în
diverse domenii

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

Să râdem printre lacrimi
împreună cu Gogol
(Nikolaj Gogol – 200 ani de
la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

В поисках живой души
(Nikolaj Gogol – 200 ani de
la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Поэт жизни
действительной
(Nikolaj Gogol – 200 ani de
la naştere)

Serată muzical
teatralizată

Serviciul Mediatecă

APRILIE

Nikolaj Gogol – o celebritate Expoziţie
a literaturii ruse
Николай Васильевич Гоголь Lecturi comentate
– самая живая душа
русской литературы
(Nikolaj Gogol – 200 ani de
la naştere)

Filiala nr. 1

Ziua de naştere a glumei
(Ziua Umorului)

Expoziţie
Călătorie literară

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Despre prietenii noştri
înaripaţi
(Ziua Internaţională a
Păsărilor)

Expoziţie
Lecţie de ecologie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

1-5

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

Toate serviciile
Bibliotecii

1-7

Săptămâna Lecturii şi a
Cărţii pentru Copii

Ciclu de activităţi

Cartea – poartă deschisă
spre cunoaştere
(Ziua Internaţională a Cărţii
pentru Copii)

Expoziţie
Lecţie de cultură a
informării

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cartea – spirit etern al
vremurilor

Expoziţie complexă

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
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Lumea lecturii şi lectura
copiilor: Mai este lectura un
exerciţiu zilnic?
Les livres qui saint tout

ani
Masă rotundă
Expoziţie
Revistă bibliografică

Expoziţie
La mulţi ani, CARTE!
(Cărţi jubiliare în anul 2009)
Serată teatralizată
Страницы прекрасной
сказки
(„Crăiasa Zăpezii” de Hans
Christian Andersen – 165 ani
de la publicare)
Cartea copilăriei mele
Discuţie
Poveşti literare de Ioan
Slavici şi Petre Ispirescu
Citeşte o carte împreună cu
mine
Cărţile din raftul viselor
T e aşteaptă cărţile
Cărţi jubiliare - 2009
Carte frumoasă cinste cui tea scris
De la Cuvânt la Creaţie

Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină
Serviciul Mediatecă

Filiala nr. 1

Oră de lectură
Discuţie cu tineri
poeţi
Expoziţie
Expoziţie
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

Şedinţa Salonului
literar-artistic „La
Creangă”

De la Bogdan I pornire ...

Lansarea Concursului Serviciul Asistenţă
de eseuri
metodică şi de
specialitate

Un poet al inspiraţiei
autentice
(Ion Gheorghiţă – 70 ani de
la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Cântec de viaţă e-ntreaga
natură
A trece prin Natură cu
gândul la viaţă

Expoziţie
Concurs de desene

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Castelul de pe apă

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Adoptă un copac

Expoziţie
Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

The reviews – a source of

Revistă bibliografică

Serviciul Carte
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information for us
Les revues nous enrichissent
les connaissances

a publicaţiilor
periodice

străină

Sănătate fără medicamente
(Ziua Mondială a Sănătăţii)

Expoziţie
Concurs

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Sănătatea – comoară
nepreţuită

Discuţie

Serviciul Mediatecă

Cântecele învierii şi-ale
demnităţii
(Medalion aniversar Ion
Aldea-Teodorovici)

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

T ogether with Andersen
through the world of fairy
tales

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

Camil Petrescu – creatorul
romanului psihologic
modern
(115 ani de la naştere)

Poliţă tematică

Filiala nr. 1

O călătorie prin Sistemul
Solar şi dincolo de graniţele
sale
(Ziua Mondială a
Cosmonauticii)

Prezentare de site-uri
web

Serviciul Mediatecă

Космос – вымысел или
наука
Космос – связь с другими
мирами

Expoziţie

Filiala nr. 1

Anatol France – laureat al
Premiului Nobel
(165 ani de la naştere)

Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

Food and drinks

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

La nourriture et les boissons

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Monumentele şi locurile
istorice povestesc
(Ziua Internaţională a
monumentelor şi locurilor
istorice)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Activitate cu copii
de 11-16 ani

Hristos a înviat!

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Paştele – Lumina Sfântă

Victorină

Un nume de rezonanţă în

Lecţie de cultură a

Şedinţa Clubului
,,Generaţia NEXT”
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Activitate cu copii

informării
ştiinţa lingvistică
(Lazăr Şăineanu – 150 ani de
la naştere)

de 11-16 ani

T otul este adevărat dacă este
poetic
(William Shakespeare – 445
ani de la naştere)

Expoziţie
Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

O, brave new world that has
such people in it
(William Shakespeare – 445
ani de la naştere)

Expoziţie
Serată teatralizată

Serviciul Mediatecă

Les traditions et les costumes Expoziţie
des pâques

Serviciul Carte
străină

Zidirea de sine şi creaţia

Ciclu de dezbateri

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cartea – poartă deschisă
spre cunoaştere
(Ziua Mondială a Cărţii şi
Dreptului de Autor)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Cum să găsim cartea
necesară
(Ziua Mondială a
Informaţiei)

Expoziţie
Lecţie de cultură a
informării

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

O viaţă de baladă
Şedinţa Salonului
(Serghei Lunchevici – 75 ani Muzical
de la naştere)

Filiala nr. 2

De ce în lume există mai
multe religii?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Respectul şi datoriile
copiilor faţă de părinţi

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Activitate cu copii
de 11-16 ani

Traduire, c’est trahir?

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Forumul Copiilor – laureaţi
ai Concursului cărţii
manuscrise

Concurs

Serviciul Asistenţă
metodică şi de
specialitate

Tineri, talentaţi, creativi

Ciclu de dialoguri cu
copii şi adolescenţi

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
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care au obţinut
performanţe în
diverse domenii

coordonare şi
cooperare

Munca îl înnobilează pe om
(Ziua Internaţională a
solidarităţii oamenilor
muncii)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Explorer l’espace de la
bibliothèque

Excursii

Serviciul Carte
străină

«Конь с розовой гривой» на
берегу «Васюткина озера»
(Viktor Astafiev – 85 ani de
la naştere)

Victorină

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Сопричастный всему
живому, дар человечности
и правды
(Viktor Astafiev – 85 ani de
la naştere)

Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

Presa între drepturi şi
libertăţi
(Ziua Internaţională a
libertăţii presei)

Discuţie

Serviciul Mediatecă

Coliba Iepuraşului

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Le courses
A l’ecole

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Shopping
At school

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

9 mai - Ziua Europei şi a
reconcilierii naţiunilor
europene

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

La mulţi ani, Europa!
(Ziua Europei)

Convorbire în grup

Serviciul Mediatecă

Война – жесточе нету
слова
(Ziua Victoriei şi a
Comemorării Eroilor căzuţi
pentru Independenţa Patriei)

Discuţie

Serviciul Mediatecă

Noi suntem copiii Victoriei
Этих дней не смолкнет
слава
(Ziua Victoriei şi a

Întâlnire cu veteranii
Expoziţie

Filiala nr. 1

MAI
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Comemorării Eroilor căzuţi
pentru Independenţa Patriei)
Structura cărţii

Oră de cultură a
informării

Filiala nr. 1

Mens sano in corpore sano –
scutul securităţii şi protecţiei
personalităţii

Poliţă tematică

Serviciul Carte
străină

Familia – punctul meu de
sprijin
(Ziua Internaţională a
Familiei)

Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Fiecare copil are dreptul la
familie
(Ziua Internaţională a
Familiei)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Purtătorii de cuvânt – actorii Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
(Medalion aniversar Maria
Creangă”
Doni)

Filiala nr. 2

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

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

Umoristul Efim Tarlapan la
65 de ani

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Muzeele povestesc
(Ziua Internaţională a
Muzeelor)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Les muses - le temple de
l’histoire éternelle

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Călătorie prin muzeele lumii
şi cele din Moldova

Prezentare de site-uri
web

Serviciul Mediatecă

Cultura este un al doilea
soare pentru cei culţi
(Ziua Internaţională a
Culturii)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Arthur Conan Doyle “The
Adventures of Sherlock
Holmes”
Un corifeu al muzicii corale

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Carte
străină

Şedinţa Salonului

Filiala nr. 2
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(Teodor Zgureanu – 70 de Muzical
ani)
Salon literar
Молодые голоса
(Ziua Sfinţilor Chiril şi
Metodiu. Sărbătoarea
alfabetului chirilicşi a
culturii slave)

Serviciul Mediatecă

Здесь помнят гения и чтят Expoziţie complexă
(Alexandr Puşkin – 210 ani
de la naştere)

Serviciul Mediatecă

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Les lectures estivaux

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Să cunoaştem regulile de
circulaţie

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Lumină din lumină de-a
pururi să tot cearnă

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Balanţa faptelor bune şi
faptelor rele. Cu ce putem
combate faptele rele?

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

ABC-ul comportării perfecte

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

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

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

Un moştenitor al tradiţiilor
lăutăreşti
(Sergiu Ciuhrii, muzician,
dirijor)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Concurs pentru Titlul
,,Cititor – model”, ediţia a
IV-a

Concurs

Toate Serviciile
activitate cu
publicul

Tineri, talentaţi, creativi

Ciclu de dialoguri cu
copii şi adolescenţi
care au obţinut
performanţe în
diverse domenii

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

Explorer l’espace de la

Excursii

Serviciul Carte

IUNIE
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bibliothèque
1

străină

Ziua Internaţională a
Ocrotirii Copiilor

Ciclu de activităţi

Adevărul despre copii

Expoziţie
Întâlniri cu
personalităţi

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Copilul şi minunata lume a
cărţilor

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Pace, soare şi zâmbet de
copil

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Invitaţie la film
Carnavalul copilăriei

Expoziţie
Matineu

Serviciul Mediatecă

Ca o pasăre e copilăria

Concurs de desene

Filiala nr. 1

Cartea pentru copii – o lume
a magiei
Editura „Prut Internaţional”
şi cartea pentru copii
Ce frumoasă e copilăria
O carte este ca o poveste
Să cântăm copilăria

Expoziţie

Filiala nr. 2

Грусть разлитая по
строкам
(Anna Ahmatova – 120 ani
de la naştere)

Expoziţie

Campania „Lecturi de
vacanţă”

Ciclu de activităţi

Croitoraşul cel viteaz
Broasca ţestoasă şi raţele
sălbatice

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Opere jubiliare:
- „File din cartea naturii” de
Ion Agârbiceanu (50 ani)

Lecturi publice

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Expoziţie
Convorbire
Revistă bibliografică
Şedinţa Salonului
Muzical

- „Istoria unui galbân” de
V asile Alecsandri (165 ani)
- „Vrăjitorul din Oz” de L.
Frank Baum (110)
- „Mary Poppins” de Pamela L.
Travers (75 ani)
- „Cartea Junglei” de Rudyard
Kipling (115 ani)
- „Конек-горбунок” de Pëtr
Eršov (175 ani)
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Filiala nr. 1

Cum să ne odihnim frumos şi
cu folos

Reviste bibliografice, Serviciul Carte
străină
ore de lectură,
activităţi distractive

- “Sneedronningen” (Crăisa
Zăpezii) de Hans Christian
Andersen
- “The Jungle Book” (Cartea
Junglei) de Rudyard Kipling
- “Mary Poppins” de
Pamela L. Travers
- ”The Adventures of
Huckleberry Finn” de Mark
T wain

Ore de lectură

Serviciul Carte
străină

T oată vara în compania
cărţii
Всё лето – с книжкой под
мышкой

Lecturi publice

Serviciul Mediatecă

Lecturi estivale

Expoziţii
Ore de lectură

Filiala nr. 1

O carte pentru tine

Expoziţie

Filiala nr. 2

Vă mulţumim că n-aţi uitat
de noi

Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Citeşte, judecă şi dacă poţi
iartă ...
(Gheorghe Malarciuc – 75
ani de la naştere)

Poliţă tematică
Serviciul Activitate
Lecturi comentate ale cu preşcolari şi
nuvelei „Judecata cea copii de 7-10 ani
mare”

Scriitorul înfrăţit cu natura
Expoziţie
şi cu veşnicia patriei
(Mihail Gheorghe Cibotaru –
75 ani de la naştere)

Filiala nr. 2

Les sports
Les métiers
Récapitulation
Évaluation générale
En ville
Les courses
Les transport

Lecţie interactivă de
limbă franceză

Serviciul Carte
străină

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

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Ocrotit de „Arborele
Eminescu”

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La

Filiala nr. 2
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(Medalion aniversar Aurel
David)

Creangă”

Nu drogurilor!
(Ziua Internaţională contra
abuzului şi a traficului de
droguri)

Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Descoperiţi frumuseţea vieţii
fără droguri
Drogurile – fericire iluzorie

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Discuţie în grup

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Istoricii români despre
Ştefan cel Mare

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

Ziua comemorării lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

IULIE

În faţa lui s-a închinat istoria Expoziţie
(Ziua comemorării lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt)

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Mihail Sadoveanu “Viaţa lui
Ştefan cel Mare”
(75 ani de la publicare)
„Ştefan cel Mare” (film
artistic)
„Неизвестный Штефан”
(film documentar)

Serviciul Mediatecă

Oră literară

Vizionare de film

Ştefane, Măria T a,
Tu la Putna nu mai sta ...
Clopotul Nemuririi

Expoziţie

Ştefan cel Mare şi Sfânt –
suflet din sufletul neamului
meu
Bun al ţării şi al poporului
său
Răsfoind filele istoriei

Expoziţie

Filiala nr. 1

Serată literarmuzicală
Filiala nr. 2

Revistă bibliografică
Convorbire

Cum iepurele a învins balena Oră de poveste în
şi elefantul: poveste arabă
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Путешествие в мир

Serviciul Activitate

Ciclu de lecturi
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русской литературы

publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

cu copii de 11-16
ani

Человек изумительного
воображения
(Ernest Hemingway – 110
ani de la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Constituţia – legea societăţii
(Ziua Constituţiei Republicii
Moldova)

Expoziţie

Filiala nr. 1

AUGUST

24-31

Expoziţie
В стране вечных каникул
(Anatolij Aleksin – 85 ani de Lecturi comentate
la naştere)
„В стране вечных
каникул”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Талант человечности
Expoziţie
(Anatolij Aleksin – 85 ani de
la naştere)

Filiala nr. 1

Povestea împăratului
prefăcut în copac

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Смех для всех
(Mihail Zošenko – 115 ani
de la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Vârstele poeziei lui Ion
Hadârcă
(Ion Hadârcă – 60 de ani)

Expoziţie
Revistă bibliografică

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

Publicaţii periodice

Lecţie de cultură a
informării

Filiala nr. 1

Мой добрый папа
(Viktor Golâvkin – 80 ani de
la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Sărbătoarea Naţională Ziua
Republicii
Sărbătoarea Naţională
„Limba noastră”

Ciclu de activităţi

Limba este o istorie vie

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Redobândirea demnităţii
noastre

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
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Limba – temei al fiinţei şi al
unităţii naţional
Litere cu dor de casă
Duhul şi poezia sau măreţia
eternă a limbii

Expoziţie

Un pays, une maison, une
langue
Imaginea Moldovei în
cultura altor ţări

Expoziţie

Pe aleea clasicilor
O Ţară, un pământ avem

Expoziţie
Vizionare comentată
a filmelor despre
Moldova
Prezentare de site-uri
web

Serviciul Mediatecă

Lupta pentru independenţă –
o luptă sfântă
Limba – sufletul unei naţiuni
Un şirag de piatră rară

Întâlnire cu
combatanţii
Expoziţie
Oră literar-muzicală

Filiala nr. 1

Vrei viitorul a-l cunoaşte, te
întoarce spre trecut
Prin grai mai suntem, prin
grai vom fi
Limba este respiraţia unui
neam
(Medalion aniversar Ion
Hadârcă)

Expoziţie

Filiala nr. 2

Poezii de seama noastră

Recital de versuri de
Grigore Vieru

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

V orbesc corect – gândesc
corect

Concurs-maraton

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Карусель веселых историй
(Viktor Golâvkin – 80 ani de
la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Ziua Cunoştinţelor

Ziua uşilor deschise

Toate serviciile
Bibliotecii

Tinerilor cititori despre

Lecţie de cultura

Serviciul Activitate

Moldova pe paginile
Internet-ului

ani

Oră literar-muzicală
Revistă bibliografică
Serviciul Carte
străină

Oră literar-muzicală

Expoziţie
Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

SEPTEMBRIE
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lectură
Et la cloche
nouveau

informării
sonne

de Expoziţie

cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani
Serviciul Carte
străină

Lectura înaripează sufletul
Expoziţie
Avem un gând şi o credinţă – Expoziţie
să ne-apărăm hotarul sfânt

Filiala nr. 1

Eu al ţării mele sunt ostaş

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Ovidiu Drâmba – un distins
filozof al culturii
(Ovidiu Drâmba – 90 ani de
la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Felix Salten „Bembi”
(Felix Salten – 140 ani de la
naştere)

Audiţii comentate

Serviciul Mediatecă

Cei trei purceluşi

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

Bonjour!
Les nombres

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Hello!

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Bunicuţa mea cea dragă
(Sărbătoarea Naţională a
Bunicuţelor)

Oră de poezie
Convorbire tematică
în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

De ce anume vara plecăm în
vacanţa cea mare?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Nos amis les revues

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Zidirea de sine şi creaţia

Ciclu de dezbateri

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
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Serviciul Carte
străină

literar-muzicale

ani

Ion Luca Caragiale „O
noapte furtunoasă”
(130 ani de la publicare)

Vizionare comentată
a filmului

Serviciul Mediatecă

21 septembrie – Ziua
Internaţională a Păcii

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Fie Pace-ntruna

Recital de poezie

Serviciul Carte
străină

Pace tuturor popoarelor
lumii

Expoziţie

Filiala nr. 1

La un pas de prăpastie
(impactul drogurilor asupra
copiilor)

Discuţie în grup

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Difficultés lexico
grammaticales de traduction
du français en roumain et du
roumain en français

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Linguae portas aperiunt –
Limbile ne unesc, nu ne
dezbină

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Poeme în Piatră
(Medalion aniversar Iurie
Canaşin)

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Tineri, talentaţi, creativi

Ciclu de dialoguri cu
copii şi adolescenţi
care au obţinut
performanţe în
diverse domenii

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

Ce mai mari muzicieni ai
lumii
Восхождение в страну
музыки
(Ziua Internaţională a
Muzicii)

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Scriitorul care ne poartă
dincolo de imposibil
(Aurelian Silvestru – 60 de
ani)

Revistă bibliografică

OCTOMBRIE

Serată muzicală

Filiala nr. 1

Ispita cunoaşterii
Şedinţa Cenaclului
(Medalion aniversar Aurelian ,,Conştiinţa
naţională”
Silvestru)

Filiala nr. 2

Luminatu-s-a de carte,

Serviciul Activitate

Expoziţie
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cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

luminatu-s-a de grai ...
(Ziua Bibliotecarului, Ziua
Pedagogului)

Filiala nr. 1

Tu eşti călăuza mea spre
carte
Bibliotecari celebri
(Ziua Bibliotecarului)

Expoziţie

Dascălii sunt memoria
neamului şi înţelepciunea
graiului
(Ziua Pedagogului)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Numbers
Colours and shapes

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Les couleurs et les formes
Des jours et des mois

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Muzicanţii din Bremen
Abu-Hasan: poveste
orientală

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Rudyard Kipling „The
Jungle Book”
(115 ani de la publicare)

Vizionare comentată
a filmului

Serviciul Mediatecă

Времена года

Concurs al
declamatorilor

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Iubiţi-vă oraşul

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

Revistă bibliografică

V asile V oiculescu – artizan
Expoziţie
strălucit al versului
(V asile V oiculescu – 125 ani
de la naştere)

Filiala nr. 1

Путешествие в
фантастический мир Кира
Булычева
(Kir Bulyčov – 75 ani de la
naştere)

Poliţă tematică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

В гостях у «гостьи из
будущего»
(Kir Bulyčov – 75 ani de la
naştere)

Victorină

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
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Мир науки – мир
фантастики
(Kir Bulyčov – 75 ani de la
naştere)

Revistă bibliografică

Serviciul Mediatecă

Миллион приключений на
100 лет вперед
(Kir Bulyčov – 75 ani de la
naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

Turnat mi-e sufletu-n
cuvânt...
(Dumitru Matcovschi – 70
ani)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Expoziţie
Un poet pătimaş al dorului
(Dumitru Matcovschi – 70 de Oră literar-muzicală
ani)
Oră de poezie

Serviciul Mediatecă

Al nostru de-a pururi Poetul Expoziţie
(Dumitru Matcovschi – 70 de Revistă bibliografică
ani)

Filiala nr. 1

Creşti un pom, aduni o carte Revistă bibliografică
şi rămâi cu neamul tău
(Dumitru Matcovschi – 70 de
ani)

Filiala nr. 2

Daniel Defoe “Robinson
Crusoe”

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

Alexandre Dumas-tatăl “Les
Trois Mousquetaires”

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Carte
străină

Zidirea de sine şi creaţia

Ciclu de dezbateri

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

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

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Ce sunt superstiţiile?

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Părinţii în ochii copiilor la
diferite vârste

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Despre adevărul şi frumosul
traducerii cu scriitorul Leo

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină
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Filiala nr. 1

Butnaru
Eu şi interesele mele

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Săptămâna Cunoştinţelor

Ciclu de activităţi

Scurt periplu în împărăţia
cărţilor

Excursii

Cartea pentru copii – simbol Expoziţie complexă
al speranţei în viitor
Cunoaşterea – nectarul
Revistă bibliografică
sufletului ce ne uneşte cu
lumina

Filiala nr. 1

Toate serviciile
Activitate cu
publicul
Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Invitaţia la cunoaştere
Pentru un viitor mai bun,
trebuie să înveţi acum

Expoziţie
Convorbire în grup

Serviciul Mediatecă

Cartea este făclia luminoasă
a cunoaşterii
Cartea – popas al spiritului
în zborul spre împlinire
Rolul bibliotecii în formarea
copilului din sec. XXI

Expoziţie

Filiala nr. 2

De la Bogdan I pornire ...

Finalizarea
Serviciul Asistenţă
Concursului de eseuri metodică şi de
specialitate

Толкин Р. Р.
„Содружество
Властелина Колец”: книга
и фильм

Masă rotundă

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

Un cavaler în scenă şi viaţă
(Nicolae Darie, actor,
profesor)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Un destin trăit prin muzică
(Marian Stârcea)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Tineri, talentaţi, creativi

Ciclu de dialoguri cu
copii şi adolescenţi
care au obţinut
performanţe în
diverse domenii

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

Zilele Bibliotecii

Ciclu de activităţi

Cetatea cărţii şi invitaţii săi

Excursii

Revistă bibliografică
Masă rotundă
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Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Expoziţie

Biblioteca – vector al
educaţiei şi dezvoltării
Biblioteca – permanenţă şi
dăruire

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Biblioteca – depozit de valori Expoziţie
spirituale
Les livres qui saient-tout
Lecţie de cultură a
informării

Serviciul Carte
străină

Vă invităm în lumea cărţilor
Biblioteca în viaţa mea
Даже мишки читают
книжки

Expoziţie
Concurs de eseuri
Concurs de postere

Serviciul Mediatecă

Biblioteca Naţională pentru
Copii „Ion Creangă” – 65
ani de la fondare

Lecţie de cultură a
informării

Filiala nr. 1

Cărţi cu autograf la
Biblioteca Naţională pentru
Copii „Ion Creangă”
Biblioteca şi lumea ei
O casă a cărţii şi copilăriei
(Medalion jubiliar Biblioteca
Naţională pentru Copii „Ion
Creangă”)

Expoziţie

Filiala nr. 2

Iulia Hasdeu – lăstar din
tulpina Hasdeu
(Iulia Hasdeu - 140 ani de la
naştere)
Un nume rămas în literatură
– Iulia Hasdeu

Poliţă tematică
Lecturi comentate
„Prinţesa fluture”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

Icoana cu chipul fecioarei de
Cîmpina
(Iulia Hasdeu - 140 ani de la
naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Prinţesa fluture a literaturii
române
(Medalion aniversar Iulia
Hasdeu)
Viaţa fără droguri
(Ziua Internaţională a
Tineretului)
Freidrich Schiller: viaţa şi
opera
(250 ani de la naştere)
Freidrich Schiller – un
învăţător al poporului

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Discuţie

Serviciul Mediatecă

Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

Expoziţie

Filiala nr. 1

Expoziţie
Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”
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(250 ani de la naştere)
Eugen Ionescu – un Picasso
al teatrului universal
(Eugen Ionescu – 100 ani de
la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Un Picasso al teatrului
universal
(Medalion aniversar Eugen
Ionescu)
Michio Mado – un poet din
Ţara Soarelui Răsare

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Иван Крылов ”Басни”
(200 ani de la publicare)
V oltaire – poet, dramaturg,
eseist, romancier , istoric şi
filozof german
(315 ani de la naştere)
Alba ca făina ... şi cei şapte
covrigi

Şezătoare literară

Serviciul Mediatecă

Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Days and months
Who am I?
My family
Que suis-je?
Ma famille

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Un Clement Marot al nostru
Slujind poezia şi cele sfinte
(Dosoftei – 385 ani de la
naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Un plâns de lumină
(Leonida Lari - 60 de ani)

Poliţă tematică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Infinitul de aur al creaţiei
Leonidei Lari
(60 de ani)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Revistă bibliografică

Să învăţăm, să ne distrăm cu Expoziţie
ajutorul cărţilor
Discuţie asupra cărţii
(Ziua Mondială a Cărţii)

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cartea – miracol şi
eternitate
Новые книги нового
столетия
(Ziua Mondială a Cărţii)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Rădăcină de foc, de pământ

Concurs de eseuri
dedicate poetului

Oră de lectură
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Toate serviciile
Activitate cu

şi de lacrimă

Grigore Vieru

publicul

Timbrele şi legenda lor

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cum tratăm părţile corpului
nostru în plan moralspiritual
Traducerea poeziei, poezia
traducerii

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Problemele globale

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Zidirea de sine şi creaţia

Ciclu de dezbateri

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cel mai bun navigator în
Internet
(Ziua Internaţională a
Internet-ului)
Opera – dragostea mea
(Mihai Munteanu, interpret
de operă)

Concurs

Serviciul Mediatecă

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Tineri, talentaţi, creativi

Ciclu de dialoguri cu
copii şi adolescenţi
care au obţinut
performanţe în
diverse domenii

Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi
cooperare

SIDA: a cunoaşte şi a
combate
(Ziua Internaţională de
combatere şi profilaxie a
maladiei SIDA)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Idealul Neamului Meu

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Suntem alături de voi
(Ziua Internaţională a
persoanelor cu dizabilităţi)
V aleriu Popescu „Culegere
de sfaturi pentru un om de
lume”
A la maison

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Carte
străină

Lecţie interactivă de

Serviciul Carte
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Le corps

limba franceză

străină

At home
The body

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Să nu ne referim doar la
dreptul la joacă
(Ziua Internaţională a
Drepturilor Omului)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Drepturile omului între
teorie şi practică

Ring intelectual
Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

Cunoaşte-ţi drepturile,
cunoaşte-ţi obligaţiile

Expoziţie

Filiala nr. 1

Tu, mon livre – mon désire
ami!

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Три долi Марка Вовчка
(Marko V ovčok – 175 ani de
la naştere)

Convorbire

Serviciul Mediatecă

Omul care descoperă roua
veşniciei prin muzică
(Ştefan Andronic – 70 de
ani)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Poetul ce-a scris de dorul
vieţii, de dragul pământului
(Gheorghe V odă – 75 ani de
la naştere)

Poliţă tematică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

V odă al poeziei noastre
(Gheorghe V odă – 75 ani de
la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

John Ronald Revel Tolkien
„The Lord of the Rings”

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Carte
străină

Darul lui Moş Ger

Oră de poveste în
ciclul „O poveste
cum alta nu este”
Expoziţie
Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

O, ce veste minunată
Crăciunul pe glob

Expoziţie
Prezentare de site-uri
web

Serviciul Mediatecă

Aprinde-ţi luminile
Strop de ler

Recital de colinde

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Crăciunul în ţară şi peste

Discuţie

Filiala nr. 1

Datini de Anul Nou la
creştini
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hotare
Vine, şi Crăciunul vine!
Anul Nou curând va bate!

Concurs de desene

De ce anume de Anul Nou se
împodobeşte bradul?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Ce responsabilităţi şi datorii
are omul în viaţă? Urmările
acţiunilor lui

Şedinţa Cenaclului
,,Arta de a Deveni
Om

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Путешествие в мир
русской литературы

Ciclu de lecturi
publice, audieri
comentate, ore
literar-muzicale

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Tradiţii şi obiceiuri de
Crăciun la noi şi în lume
Să trăiţi, să înfloriţi, la anul
şi ... La mulţi ani!

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

E vremea colindelor

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

51

Anexa nr. 4
PROGRAME DE ACTIVITATE ALE CENACLURILOR,
CLUBURILOR ŞI SALOANELOR
SALONUL LITERAR-ARTISTIC ,,LA CREANGĂ”
Inaugurat în anul 1994, Cenaclul „La Creangă” (din 2006 Salon literar-artistic)
găzduieşte copii şi adolescenţi cu aptitudini literare şi artistice. Este, de fapt, o continuare a
activităţii Clubului literar republican „Peniţa fermecată” (1986-1991) şi a Cenaclului literar
„Florile dalbe” ( 1991-1993).
Prima moderatoare, bibliotecara Tatiana Costiuc, şi colaboratorii ziarului „Florile dalbe”
au fost cei care i-au încurajat pe copiii ce urmau să facă din scris o meserie: Steliana Grama,
Romana Iorga, Dorina Bohanţov, Igor Cobâleanschi şi alţii. Cenaclul „La Creangă” vine cu
pleiada nouă de talente: Ionel Martea, Corina Maxim, Steluţa Andrei, V aleriu Croitoru,
Dumitriţa Parfenie, Rodica Frimu, Olga Anghelici. Moderator al Salonului este poeta Claudia
Partole.
N/r
T emă
1. Urmaşi ai lui Mihai Eminescu

2.

O zână bună a Copilăriei

3.

Cel mai frumos mărţişor

4.

De la Cuvânt la Creaţie

5.

Purtătorii de cuvânt - actorii

6.

Ocrotit de „Arborele Eminescu”

7.

Limba este respiraţia unui neam

8.

Poeme în Piatră

9.

O casă a cărţii şi copilăriei

10. Un Picasso al teatrului universal

11

E vremea colindelor

Conţinut
Omagierea scriitorilor Leo Butnaru
(60 de ani) şi Lucia Purice (60 ani de
la naştere) Invitaţi: scriitorii Leo
Butnaru, Vlad Zbârciog
Omagierea scriitoarei Lidia Hlib (65
de ani) Invitaţi: scriitorii Lidia Hlib,
Victor Prohin
Invitaţi: discipolii profesoarei Elena
Bivol de la Şcoala de Arte „V aleriu
Poleacov
Dialog la tema „Ce înseamnă pentru
mine lectura?”
Omagierea actriţei Maria Doni (65
de ani)
Medalion aniversar Aurel David (75
ani de la naştere) Invitaţi: pictorii
Gheorghe Vrabie, V asile Dohotaru,
scriitoarea Galina Furdui
Omagierea scriitorului Ion Hadârcă
Invitaţi: scriitorii Ion Hadârcă, Mihai
Cimpoi, actorii Ninela Caranfil,
Nicolae Darie
Omagierea
sculptorului
Iurie
Canaşin
Invitaţi: artişti plastici, scriitori
Medalion
jubiliar
consacrat
Bibliotecii Naţionale pentru Copii
„Ion Creangă” (65 ani de la fondare)
Omagierea
scriitorului
Eugen
Ionescu (100 ani de la naştere)
Invitaţi: actori de la Teatrul „Eugen
Ionescu”
Invitată: cercetătoarea, interpreta
Maria Mocanu
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Termen
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie
Mai
Iunie

August

Septembrie

Octombrie

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
T emă
Conţinut
consacrată
Zilei
1. M-or troieni cu drag aduceri Şedinţă
Comemorării lui Mihai Eminescu.
aminte
Recital de poezie şi muzică.
2. Eu vin şi plec cu fulgii, păsări Medalion
literar
consacrat
călătoare ...
aniversării a 60-a a scriitoarei,
regizoarei Nelly Raţuc. Participă
scriitorii Ştefan Melnic, Victor
Prohin, Titus Ştirbu.
3. S-adun flori în şezători
Participă elevi şi profesori de la
Liceul din Cojuşna, r-nul Străşeni.
4 Fascinat de culori şi pozei
Medalion
consacrat
pictorului
Gheorghe Vrabie la 70 de ani.
5. Cântecele
învierii
şi-ale Şedinţă în memoria compozitorului
demnităţii
şi
interpretului
Ion
AldeaTeodorovici.
6. Lumină din lumină de-a pururi să Şedinţă de comemorare a scriitorilor
tot cearnă ...
Ion V atamanu, Gheorghe V odă,
Aurel Scobioală, Mihai Garaz,
Gheorghe Malarciuc. Participă Elena
V atamanu, Anatol Ciocanu, Ion
Ciocanu.
7. Vă mulţumim, că n-aţi uitat de Şedinţă în colaborare cu redacţia
noi
revistei „a”Mic” în Tabăra pentru
copii „Poieniţa veselă” (Dănceni,
Ialoveni).
8. Ispita cunoaşterii
Dialog cu pedagogul şi scriitorul
Aurelian
Silvestru.
Participă
scriitorii V asile Romanciuc, Ion
Vicol, Nicolae Dabija, profesori şi
liceeni, membri ai Ansamblului
„Prometeu”.
9. Prinţesa Fluture a literaturii Şedinţă consacrată aniversării a 140române
a de la naşterea Iuliei Hasdeu.
Participă elevi şi cadre didactice de
la Liceul „Iulia Hasdeu”, cercetătorii
literari Pavel Balmuş şi V asile
Malaneţchi.
10. Să trăiţi, să înfloriţi, la anul şi ... Program de colinde şi urături.
La mulţi ani!
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Termen
Ianuarie

Februarie

Februarie
Martie

Aprilie
Mai

Iunie

Octombrie

Noiembrie

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

T emă

Conţinut

Termen

Protagonist: Ninela Caranfil,
actriţă

Februarie

1.

Între scenă şi realitate

2.

Un moştenitor al tradiţiilor lăutăreşti Protagonist: Sergiu Ciuhrii,
muzician, dirijor

3.

Un cavaler în scenă şi în viaţă

Protagonist: Nicolae Darie,
actor, profesor

Octombrie

4.

Opera – dragostea mea

Protagonist:
Mihai
Munteanu, interpret de operă

Noiembrie
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Mai

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.

V alorile moral-spirituale strămoşeşti autentice în viaţa
elevilor , tineretului studios

Ianuarie

2.

Virtuţile capitale şi faptele bune. Esenţa şi importanţa lor
valorică pentru elevi, tineretul studios
Importanţa omeniei în cugetările umane. Criteriile
omeniei
Respectul, datoriile copiilor , tineretului studios către
părinţi, aproapele

Februarie

Mai

6.

Cântarul faptelor bune şi rele. Cu ce putem combate
faptele rele?
De la cine, cum şi ce putem învăţa pe parcursul vieţii?

Septembrie

7.

Părinţii în ochii copiilor la diferite vârste

Octombrie

8.

Cum tratăm părţile corpului nostru în plan moralspiritual

Noiembrie

9.

Ce responsabilităţi şi datorii are omul în viaţă? Urmările
acţiunilor lui

Decembrie

3.
4.

5.
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Martie
Aprilie

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
T ermen
1. Ianuarie

Temă
De ce fiecare an are ca simbol un animal?

2.
3.

Februarie
Martie

Ce e bine să dăruieşti?
De ce purtăm Mărţişoare?

4.

Aprilie

De ce în lume există mai multe religii?

5.

Mai

Să cunoaştem regulile de circulaţie

6.

Septembrie

De ce anume vara plecăm în vacanţa cea
mare?

7.

Octombrie

Ce sunt superstiţiile?

8.

Noiembrie

Timbrele şi legenda lor

9.

Decembrie

De ce anume de Anul Nou se împodobeşte
bradul?
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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
T emă
1. O viaţă dăruită muzicii

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

Conţinut
Eugen Mamot, dirijor, compozitor,
profesor, autor de manuale – 45 ani
de activitate
Cântăreţ al „piciorului de plai”
Tudor Chiriac, compozitor – 60 de
ani
O viaţă de baladă
Serghei Lunchevici, violonist, dirijor
– 75 ani de la naştere
Un corifeu al muzicii corale
Teodor
Zgureanu,
dirijor,
compozitor – 70 de ani
Să cântăm copilăria
Invitată – Daria Radu, compozitoare
Un destin trăit prin muzică
Dialog
cu
Marian
Stârcea,
compozitor
Omul care descoperă roua Ştefan Andronic, maestru de cor,
veşniciei prin muzică
profesor – 70 de ani
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Termen
Ianuarie

Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Octombrie
Decembrie

CLUBUL TINERILOR TRADUCĂTORI
A fost inaugurat în 1996, odată cu deschiderea Serviciului Carte străină în cadrul
Bibliotecii. În anul 2003 a fost relansat. Întruneşte elevi pasionaţi de studierea limbilor moderne,
de lectură şi traducere. La şedinţe participă ca invitaţi traducători notorii din republică, profesori
de la catedra de limbi străine a USM, reprezentanţi ai ambasadelor. Copiii traduc, de obicei, texte
la subiectele des solicitate de beneficiarii serviciului carte str
ăină.

N/r
T emă
1. Traduceri uitate din creaţia eminesciană

Termen
Ianuarie

2.

Traducerea orală a lucrărilor artistice

Februarie

3.

Traducerile comunicante

Martie

4.

Traduire, c’est trahir?

Aprilie

5.
6.

Traducerea – una din „fericirile” lui Emilian
Galaicu Păun?
Difficultés lexico grammaticales de traduction
du français en roumain et du roumain en
français

Septembrie

7.

Despre adevărul şi frumosul traducerii cu
scriitorul Leo Butnaru

Octombrie

8.

Traducerea poeziei, poezia traducerii

Noiembrie

9.

Tradiţie şi obiceiuri de Crăciun la noi şi în lume

Decembrie
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Mai

CLUBUL „GENERAŢIA NEXT”
Ritmul vieţii, resimţit uneori ca fiind prea alert, exigenţele tot mai variate şi mai noi, lipsa
unuia sau a ambilor părinţi din familie, complică deseori situaţia adolescenţilor prin lipsă de
informare motivată sau nemotivată. Adolescentul deseori rămâne faţă în faţă cu „Eu-l” său, cu
problemele sale, nereuşind să găsească o rezolvare.
Prin inaugurarea Clubului „Generaţia NEXT”, colaboratorii Filialei nr. 1 a Bibliotecii se
implică în câmpul relaţiilor dintre adolescent şi lumea înconjurătoare, prin a-i oferi întâlniri cu
diverse personalităţi ale vieţii publice, în stare să contribuie la dezlegarea unor sau altor
probleme.

N/r

T emă

Termen
Ianuarie

1.

Criza financiară şi consecinţele ei

2.

Tu eşti asemeni cupei din străvezii cristaluri ...

3.
4.
5.
6.

Космос – связь с другими мирами

Aprilie

ABC-ul comportării perfecte

Mai

Eu al ţării mele sunt ostaş

Septembrie

Eu şi interesele mele

7.

Problemele globale

8.

Idealul Neamului Meu

Februarie

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

59

Anexa nr. 5

ACTIVIT A TEA EDITORIALĂ
nr.
d/o
1.

Denumirea lucrării

Tipul publ.

Termen
(trim.)
I-IV

Volum
2 fasc.

Lb. publ.

Baza
poligr.
tipografie

Serviciile
responsabile
rom.-rus.
Asistenţă de
specialitate,
coord. şi
coop.
rom.- rus. tipografie Informare
bibliogr. şi
documentare;
Asistenţă de
specialitate,
coord. şi
coop.
rom.
tipografie Redacţie şi
secretariat –
arhivă
rom.-rus. xerox
Informare
bibliogr. şi
documentare
rom.-rus xerox
//-//
ş.a.

Cartea. Biblioteca.
Cititorul
Fascicula nr . 18, 19

buletin metod.
şi bibliogr.

2.

Aniversări culturale 2010

calendar

III

1 carte

3.

La Creangă
Nr. 23, 24

almanah literar

I-IV

2 fasc.

4.

Bibliografia literaturii
pentru copii. Anul 2008

buletin
informativ

II

1 fasc.

5.

În ajutor programei de
studiu (bibliografie
selectivă pentru lectura
extraşcolară a elevilor
din cl. IV-XII)
a) sem. II, 2008
b) sem. I, 2009
Carte Pentru Copii
(Ediţia a XIII-a a
Salonului de Carte pentru
Copii)
Paşi spre cunoaştere:
Publicaţii de referinţă în
colecţiile Bibliotecii
Naţionale pentru Copii
„Ion Creangă”
Cartea pentru copii
editată în Republica
Moldova (1975-2000)
Clasificarea Zecimală
Universală

buletin
informativ

I-IV

2 fasc.

breviar

II

nr. 1-4

rom.-rus

xerox

Redacţie şi
secretariat –
arhivă

index bibliogr.
adnotat

III-IV

1 carte

rom.,
rus., fr.,
engl. ş.a.

tipogr.

Informare
bibliogr. şi
documentare

index
cumulativ

I-II

1 carte

tipogr.

tabele
prescurtate

II

1 carte

rom., rus.
engl.,
fr. ş.a.
rom.

pliantă

I

rom.

xerox

11.

650 ani de la întemeierea
statului feudal
moldovenesc: mărturii în
timp
Constantin Dragomir

Informare
bibliogr. şi
documentare
Dezvoltare,
evidenţă,
catalogare şi
indexare
Informare
bibliogr. şi
documentare

biobibliografie

I

rom.

12.

Claudia Partole

biobibliografie

I

rom.

versiune
electroni
că
versiune
electroni
că

6.

7.

8.

9.

10.
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tipogr.

// - //

// - //

13.

Lidia Hlib – 65 ani

pliantă

I

rom.

xerox

// - //

14.

Alecu Russo –1900 ani

pliantă

I

rom.

xerox

//-//

15.

Ion Gheorghiţă –70 ani

pliantă

II

rom.

xerox

//-//

16.

Gheorghe Malarciuc – 75 pliantă
ani
Aurelian Silvestru – 60
pliantă
ani
Ştefan Andronic – 70 ani pliantă

II

rom.

xerox

// - //

IV

rom.

xerox

// - //

IV

rom

xerox

// - //

Activitatea cu publicul:
forme şi metode

III

rom

xerox

Asistenţă de
specialitate,
coord. şi
coop.

17.
18.
19.

ghid metodic

1
broşură
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Anexa nr. 6
PROGRAMUL
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC

Nr.
T emă
d/r
1 Migrarea de la programul TINLIB la
programul TINREAD

Termen

Responsabil

Februarie

Eugenia Bejan

Martie

Claudia Balaban

Mai

Lilia Tcaci

2

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

3

Evidenţa şi
Bibliotecă

4

Utilizarea CZU în bibliotecă

Septembrie

Lilia Tcaci
Nina Crasnopolschi

5

Regulamentul serviciilor pentru publicîn
Bibliotecă: rezultatele aplicării

Octombrie

Eugenia Bejan

6

Imaginea BNC „Ion Creangă”: realizări şi
perspective

Noiembrie

Claudia Balaban

gestiunea

colecţiilor în
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Anexa nr. 7
PROGRAMUL
ŞCOLII DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
A SALARIAŢILOR BIBLIOTECII

Nr.
T emă
Termen
d/r
1 Noi intrări în colecţiile În fiecare a doua
bibliotecii: reviste bibliografice
zi de Joi

Grup ţintă

Responsabil

Personalul de
specialitate

Şefii de servicii
(coord. Elizaveta
Smochină)

2

Utilizarea
modulului
Catalogare în TINREAD

Pe parcursul
anului

Personalul
implicat în
catalogare

Reprezentant al
firmei IMESOFT
Olesea Boico

3

Utilizare OP AC cu interfaţă
TINREAD

Pe parcursul
anului

Personalul de
specialitate

Olesea Boico
Eugenia Bejan

4

Internet pas cu pas
Forme şi metode de promovare
a imaginii bibliotecii
Aplicarea
formatului
UNIMARC

Personalul de
specialitate
Personalul de
specialitate
Personalul
implicat în
catalogare
Personalul de
specialitate
Personalul de
specialitate
Personalul de
specialitate
Şefii de
servicii

Filip Crijanovschi

5

Pe parcursul
anului
Februarie

6

7
8
9
10

Evidenţa
şi
gestiunea
colecţiilor de bibliotecă
Etica
profesională
a
bibliotecarului
Activitatea cu publicul: forme
de activităţi
Programarea 2010: obiective şi
direcţii prioritare

Martie

Mai
Septembrie
Octombrie
Noiembrie

Claudia Balaban,
Director general
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Lilia Tcaci
Formator invitat

Lilia Tcaci
Eugenia Bejan
Zinaida Ursu
Claudia Balaban

