MINISTERUL CULTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ
PENTRU COPII “ION CREANGĂ”

PROGRAM
2010

Aprob
Ministrul Culturii
al Republicii Moldova
Boris Focşa
“_____”_______________2010
Aprob
Directorul general al Bibliotecii Naţionale
pentru Copii “Ion Creangă”
Claudia Balaban
“_____”_______________2010

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ
PENTRU COPII “ION CREANGĂ”

PROGRAM
2010

Chişinău, 2009

2

SUMAR
Misiunea Bibliotecii ..................................................................... 4
Obiective principale .................................................................... 4
Activităţi de amploare .................................................................. 5
Dezvoltarea şi organizarea colecţiilor ........................................ 7
Activitatea cu publicul .................................................................... 9
Beneficiarii Bibliotecii ................................................................. 9
Comunicarea colecţiilor şi servicii pentru beneficiari ................. 10
Activităţi cultural-educative şi informaţionale ............................ 11
Activitatea informaţională şi bibliografică ................................... 13
Activitatea biblioteconomică, coordonare şi cooperare ............... 16
Automatizare şi informatizare ........................................................ 18
Anexe:
Anexa nr. 1. Măsurători principali ................................................ 20
Anexa nr. 2. Activităţi cultural-educative şi informaţionale ........ 21
Anexa nr. 3. Calendarul activităţilor cultural-educative şi
informaţionale ............................................................................. 23
Anexa nr. 4. Programul „Învaţă să te informezi”…………........... 57
Anexa nr. 5. Programe de activitate ale cenaclurilor, cluburilor şi
saloanelor ...................................................................................... 59
Anexa nr. 6. Activitatea editorială ............................................... 66
Anexa nr. 7. Programul şedinţelor Consiliului Ştiinţific ............. 68
Anexa nr. 8. Programul Şcolii de perfecţionare profesională a
salariaţilor Bibliotecii ................................................................... 69

3

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 2010 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 2010 următoarele obiective principale:
 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 Bibliotecii prin
integrarea în Sistemul Informaţional al Bibliotecilor din Moldova –
SIBIMOL;
 Diversificarea serviciilor oferite on-line copiilor şi adolescenţilor prin
intermediul site-ului web al instituţiei (www.bncreanga.md) şi unor
site-uri publice în scopul susţinerii procesului de studiu şi informare;
 Extinderea şi sistematizarea serviciilor oferite persoanelor
dezavantajate, diversificarea activităţilor extramuros;
 Promovarea culturii informaţionale printre copii, părinţi, cadre
didactice, pentru a le cultiva cunoştinţe şi abilităţi necesare într-o
societate a informaţiei, inclusiv abilităţi 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, finalizarea
reconstrucţiei edificiului Bibliotecii.
În scopul realizării acestor obiective Biblioteca va desfăşura o serie de
activităţi de amploare atât la nivel local, cât şi cel republican.
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ACTIVITĂŢI DE AMPLOARE
 Finalizarea Proiectului Dotarea şi amenajarea Serviciului Activitate cu
preşcolari şi copii de 7-10 ani în stil modern, desfăşurat în colaborare cu
Institutul Suedez din Stockholm;
 Participarea la realizarea Catalogului Naţional Colectiv Partajat şi la alte
activităţi în cadrul proiectului SIBIMOL;
 Participarea la campania ABRM Cultura informaţională – brand-ul anului
2010 în bibliotecile din Republica Moldova;
 Participarea la realizarea Proiectului Naţional Spre cultură şi civilizaţie prin
lectură;
 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIV-a (21-25
aprilie);
 Forumul Copiilor – întrunirea laureaţilor Concursului republican de
dramatizări „Descoperă povestea prin teatru”, în cadrul Salonului
Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret;
 Concursul literar republican La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XX-a, consacrat
scriitorului Grigore Vieru (ianuarie – iulie);
 Concursul republican de dramatizări Descoperă povestea prin teatru (ianuarie –
aprilie);
 Concursul de promovare a lecturii Enter pe carte, desfăşurat în colaborare cu
revista „a”Mic” (septembrie 2009 – mai 2010);
 Concursul republican radiofonic Statele Unite ale Americii – o lume nouă
(octombrie 2009 – martie 2010);
 Concursul Cititor-model, ediţia a V-a, în colaborare cu Fondul Copiilor din
Moldova (mai);
 Campania Lecturi de vacanţă (iunie-august);
 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 Ziua
Independenţei şi „Limba noastră”(23-31 august), Săptămâna Cunoştinţelor
(octombrie), Zilele Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”
(noiembrie);
 Realizarea unui program de activităţi destinate copiilor din şcolile-internat,
spitale, centre de amplasament;
 Realizarea ciclului de emisiuni radiofonice Carte, dragă, luminezi ca un soare
în amiezi, în colaborare cu Redacţia emisiuni radio pentru copii a CPNA
„Teleradio-Moldova”
 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”;
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 Activităţi consacrate aniversărilor de la naşterea unor personalităţi culturale:
Ion Iachim – 60, Iacob Grimm – 225, Nicolae Esinencu – 70, Mihai Eminescu –
160, Evgenij Nosov – 85, Anton Cehov – 150, Maria Cebotari – 100, Petru
Cărare – 75, Grigore Vieru – 75, Frédéric Chopin – 200, Liviu Damian – 75,
Dante Alighieri – 745, Lucian Blaga – 115, James Barrie – 150, Isai Cârmu –
70, Tudor Arghezi – 130, Anatol Ciocanu – 70, Claudia Partole – 55, Ion
Ungureanu – 75, Maria Bieşu – 75, Radij Pogodin – 85, Donald Bisset – 100,
Titus Jucov – 60, Daniel Defoe – 350, Sergej Esenin – 115, Gianni Rodari – 90,
Mihail Sadoveanu – 130, Mihail Garaz – 80, Lev Tolstoj – 100, Mark Twain –
175, Nicolae Labiş – 60, Ion Anton – 60;
 Realizarea unui ciclu de activităţi consacrate aniversării a 65-a de la încheierea
Celui de-al Doilea Război Mondial;
 Realizarea programului de formare a culturii informaţionale Învaţă să te
informezi;
 Lansarea serviciului de referinţe on-line, a unui blog şi a unui forum pe site-ul
web al Bibliotecii;
 Lansarea on-line a bazei de date bibliografice constituite în cadrul proiectului
Centrul Internaţional de Informare Bibliografică „Ion Creangă”;
 Simpozionul Bibliotecile în arealul cultural-informaţional modern al copilului
(aprilie);
 Conferinţa video Moldova-SUA Servicii de bibliotecă on-line pentru copii
(aprilie);
 Atelierul Modern vs tradiţional în serviciile de bibliotecă pentru copii
(noiembrie);
 Participarea la realizarea studiilor Statutul social al bibliotecarului, Instruirea
beneficiarilor în biblioteci: realizări, probleme existente;
 Topul celor mai citite cărţi: sondaj de opinie;
 Editarea publicaţiilor:
o Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi bibliografic, nr. 19
o Aniversări culturale 2011: Calendar
o Activitatea cu publicul: forme şi metode: Ghid metodic
o Bibliografia cărţii pentru copii 2009: Buletin informativ
o În ajutor programei de studiu: Bibliografie selectivă pentru lectura
extraşcolară a elevilor din cl. IV-XII
o Grigore Vieru: biobibliografie, ediţia a II-a, revizuită şi completată
o Eugen Mamot: biobibliografie
o Claudia Partole: web biobibliografie
o Paşi spre cunoaştere: Publicaţii de referinţă în colecţiile Bibliotecii
Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”: index bibliografic adnotat
o La Creangă: Almanah literar
o Carte Pentru Copii : Buletinul Salonului Internaţional de Carte pentru
Copii.
 Actualizarea web biobibliografiilor Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Arcadie
Suceveanu, Vasile Romanciuc.
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DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA
COLECŢIILOR
Dezvoltarea colecţiilor este una dintre activităţile de bază ale Bibliotecii.
Fondul info-documentar, format în concordanţă cu interesele şi necesităţile de
lectură şi informare ale beneficiarilor şi având o structură echilibrată ca conţinut,
destinaţie şi tipologie, constituie componenta principală care asigură buna
funcţionare a instituţiei. Conţinutul şi calitatea colecţiilor determină, de asemenea,
atractivitatea Bibliotecii pentru utilizatorii actuali şi potenţiali.
Dezvoltarea colecţiilor se va realiza ţinându-se cont de mai mulţi factori,
printre care: misiunea şi funcţiile Bibliotecii; contingentul de beneficiari şi
caracterul necesităţilor de informare ale acestora; ofertele editoriale destinate
copiilor şi adolescenţilor; mijloacele financiare disponibile pentru achiziţie,
posibilităţile de utilizare a altor surse şi modalităţi de completare; structura
funcţională a Bibliotecii; spaţiile destinate amplasării şi comunicării colecţiilor.
Activitatea de dezvoltare a colecţiilor include completarea permanentă cu
documente noi şi excluderea sistematică a documentelor perimate, organizarea şi
gestionarea colecţiilor pentru o mai bună păstrare şi comunicare a lor.
Completarea colecţiilor se va face prin trei modalităţi de bază:
achiziţionarea în baza mijloacelor bugetare, recepţionarea exemplarului de depozit
legal, obţinerea de donaţii.
Ţinând cont de faptul că bugetul micşorat substanţial, destinat achiziţiei, şi
creşterea continuă a preţurilor la cărţi şi alte tipuri de documente au dus la
reducerea posibilităţilor de cumpărare, intrările în 2010 se programează într-un
volum mai redus faţă de anii precedenţi şi vor constitui 4000 ex. cărţi, seriale,
documente audiovizuale, documente electronice şi alte tipuri de publicaţii.
În structura tipologică a intrărilor vor predomina documentele pe suport
tradiţional, în special cărţile şi publicaţiile seriale. Din aceleaşi considerente
menţionate mai sus, numărul de abonamente la publicaţiile periodice pentru anul
2010 s-a redus la 35 titluri reviste şi ziare, din ele 17 publicaţii editate în Republica
Moldova, 4 - în România, 10 - în Rusia, 4 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.
Structura intrărilor pe domenii şi pe limbi nu se va deosebi esenţial de
situaţia din anii trecuţi. Colecţiile se vor completa preferenţial cu documente din
domeniile aflate în raza de interes al copiilor şi adolescenţilor, precum şi al
îndrumătorilor de lectură. De rând cu achiziţionarea textelor incluse în lecturile
şcolare şi celor recomandate pentru lectura extracurriculară, o atenţie aparte se va
acorda completării cu cărţile premiate la saloanele şi târgurile de carte, precum şi
cărţile „în top” ale autorilor autohtoni şi străini, care scriu pentru copii şi
adolescenţi. Achiziţia va urmări, de asemenea, creşterea ponderii documentelor în
limba română şi în limbile moderne de largă circulaţie.
7

Se va acorda o atenţie deosebită completării cu titlurile editate pe parcursul
anului 2009 care, din cauza lipsei de mijloace financiare, nu au putut fi
achiziţionate la momentul apariţiei, în special cele editate în seriile şi colecţiile pe
care Biblioteca le completează continuu de la momentul apariţiei lor.
Principalii parteneri ai Bibliotecii în acest domeniu de activitate rămân a fi în
continuare editurile, care editează cărţi pentru copii şi adolescenţi, asociaţiile de
distribuţie a cărţii, ambasadele, bibliotecile, organizaţiile şi instituţiile donatoare
din ţară şi de peste hotare, autorii şi alte persoane particulare dispuse să ofere
donaţii de carte. Deoarece constituirea repertoriului exhaustiv al publicaţiilor
pentru copii editate pe teritoriul Republicii Moldova este unul dintre obiectivele
cele mai importante ale Bibliotecii, se va colabora activ cu Camera Naţională a
Cărţii, cu autorii, editorii, redacţiile publicaţiilor periodice pentru copii şi
adolescenţi în vederea completării curente şi retrospective a titlurilor care fac
obiectul Depozitului legal.
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 2010 vor fi casate aproximativ 4000 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, altor instituţii solicitante de donaţii. Astfel, Fondul schimbrezervă se va completa pe parcursul anului cu 3000 exemplare excluse din
colecţiile Bibliotecii sau intrate ca donaţii, iar distribuirea publicaţiilor din acest
fond se programează în număr de 4000 exemplare. În acelaşi timp, se va efectua o
analiză a fondului respectiv pentru a exclude titlurile nesolicitate pe parcursul mai
multor ani.
Organizarea şi 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 păstrare.
O atenţie deosebită va fi acordată reorganizării fondului în Serviciul
Activitate cu copii de vârstă preşcolară şi de 7-10 ani, în legătură cu implementarea
proiectului de modernizare a acestui serviciu realizat în colaborare cu Institutul
Suedez.
Gestionarea colecţiilor speciale (Depozit legal, Crengiana, Cărţi cu
autograf, Ediţii bibliofile) va include completarea/re-completarea lor sistematică cu
titluri noi intrate în Bibliotecă, precum şi cu titluri editate anterior, care urmează să
fie selectate din fondul uzual şi incluse în aceste colecţii speciale.
Activitatea de dezvoltare a colecţiilor va include şi monitorizarea periodică a
conţinutului şi gradului de utilizare a colecţiilor, analiza cererilor neonorate,
implicarea permanentă a serviciilor Activitate cu publicul în procesul de achiziţie,
casare, distribuire/redistribuire a documentelor.
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De rând cu verificările selective ale colecţiilor serviciilor în cazurile stabilite
de Instrucţiunea privind evidenţa colecţiilor, în 2010 va fi efectuată verificarea
generală a fondului de carte la Filiala nr. 2.

ACTIVITATEA CU PUBLICUL
Condiţiile, oferite beneficiarilor Bibliotecii în anul 2010, nu vor putea fi
îmbunătăţite în egală măsură în toate compartimentele instituţiei în virtutea
faptului că, lucrările de reconstrucţie a edificiului central nu au fost finalizate.
Totuşi, un eveniment deosebit se va produce anume în acest sens – Serviciul de
activitate cu copii de vârstă preşcolară şi de 7-10 ani îşi va redeschide uşile pentru
beneficiari într-o nouă formulă de dotare şi amenajare, rezultată din proiectul
finanţat de Institutul Suedez din Stockholm. Spre regret, Serviciul Carte străină îşi
va servi cititorii în continuare în spaţiile Serviciului Activitate cu copii de 11-16
ani, având la dispoziţie doar o mică parte din colecţii.
În pofida situaţiei curente a spaţiului, 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.
BENEFICIARII BIBLIOTECII
Se prognozează ca în anul 2010 să frecventeze Biblioteca 11880 beneficiari,
iar numărul vizitelor să ajungă la 120930.
Problema atragerii noilor beneficiari la Bibliotecă rămâne a fi una foarte
importantă, având în vedere multiplele atracţii oferite copiilor şi tinerilor de
instituţiile media şi Internet. Informarea potenţialilor beneficiari - copiilor de
vârstă preşcolară, elevilor din şcoli şi licee, educatorilor şi profesorilor, părinţilor despre serviciile şi activităţile, pe care le oferă instituţia noastră, se va face prin
afişe, pliante, fluturaşi, ghiduri, prin intermediul mijloacelor mass-media. Se vor
organiza sistematic excursii în Bibliotecă pentru toate grupele şi clasele de elevi de
la, respectiv, instituţiile preşcolare şi cele de învăţământ din zona de servire. Cu
prilejul Zilelor Creangă, Săptămânii Cunoştinţelor, Zilelor Bibliotecii se vor
organiza zile ale uşilor deschise.
În 2010 Biblioteca va continua să ofere servicii şi activităţi copiilor cu
dezabilităţi aflaţi în instituţii speciale, dar îşi propune în mod special şi
întreprinderea unor acţiuni de atragere printre beneficiarii săi a copiilor aflaţi în
dificultate şi fără posibilitatea de a părăsi domiciliul.
Copiii cu deficienţe, precum şi cei de vârstă preşcolară, vor fi scutiţi în
continuare de taxa compensatorie pentru permisul de utilizator.
În vederea instruirii beneficiarilor Bibliotecii şi formării culturii
informaţionale la copii se va desfăşura Programul de acţiuni Învaţă să te informezi.
Acest program are ca scop cultivarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare într-o
societate a informaţiei, inclusiv a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor
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informaţionale moderne. Fiecare serviciu de activitate cu publicul va oferi un ciclu
de lecţii pentru câteva clase din liceele şi şcolile din zona de servire.
COMUNICAREA COLECŢIILOR ŞI
SERVICII PENTRU BENEFICIARI
Beneficiarii se vor putea informa asupra documentelor deţinute de Bibliotecă
prin intermediul OPAC (catalogul on-line pentru public) la sediu şi prin catalogul
pe web la distanţă.
Sperăm foarte mult ca în anul 2010 accesul beneficiarilor la resursele
Bibliotecii să fie posibil şi prin Catalogul Naţional Partajat, parte integrantă a
Sistemului Informaţional al Bibliotecilor din Moldova – SIBIMOL.
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.
Se planifică diversificarea serviciilor oferite on-line copiilor şi adolescenţilor
prin intermediul site-ului web al instituţiei (www.bncreanga.md) în scopul
susţinerii procesului de studiu şi informare. Noile servicii vor fi elaborate în
conformitate cu conceptul actual Biblioteca 2.0 şi Web 2.0. Se prevăd următoarele
servicii noi: serviciu de referinţe on-line „Agenţia ŞtieTot”; un blog al bibliotecii
cu informaţii despre noile achiziţii, despre activităţile organizate, despre scriitori şi
cărţi pentru copii; un forum pentru a obţine feedback-ul din partea utilizatorilor şi
vizitatorilor. Biblioteca îşi va deschide un cont pe site-urile publice YouTube,
Flickr şi Slideshare pentru a publica în Internet fragmente de film, fotografii,
prezentări despre bibliotecă, serviciile oferite şi activităţile organizate.
Şi în anul 2010 Biblioteca va oferi beneficiarilor următoarele servicii
tradiţionale: 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 OPAC, baze de date, colecţie de CD-uri şi DVD-uri, programe şi
aplicaţii de computer; utilizarea serviciilor de referinţe tradiţional; solicitarea
serviciilor de informare bibliografică şi documentare; acces la Internet; organizarea
activităţilor de formare a culturii informaţionale; efectuarea de copii pe hârtie şi pe
suport electronic după documentele existente în colecţiile Bibliotecii; tipărirea la
imprimantă a documentelor; scanarea documentelor (texte, imagini, fotografii etc.).
Numărul documentelor împrumutate sau consultate în Bibliotecă în anul
2010 este prognozat a fi de 390.700 u.m.
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ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE
Programul activităţilor cultural-educative şi informaţionale al Bibliotecii în
anul 2010 include în total 979 acţiuni (Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4,
Anexa nr. 5). Scopurile acestor activităţi sunt diverse: promovarea cărţii şi a
lecturii printre copii; formarea deprinderilor de lectură permanentă şi a culturii
informaţionale a beneficiarilor; răspândirea cunoştinţelor şi informaţiei de ordin
cultural şi ştiinţific; satisfacerea intereselor şi cerinţelor de informare, studiu şi
delectare a beneficiarilor; atragerea noilor beneficiari la Bibliotecă; promovarea
serviciilor Bibliotecii; valorificarea fondului documentar al Bibliotecii; sporirea
imaginii Bibliotecii şi a bibliotecarului în societate.
Biblioteca va desfăşura programe culturale atât la nivel naţional cât şi local.
Programele şi activităţile culturale de nivel republican sunt descrise în
compartimentul „Activitatea biblioteconomică, coordonare şi cooperare”: Salonul
Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Concursul literar La izvoarele
înţelepciunii, Concursul de dramatizări Descoperă povestea prin teatru, Concursul
de promovare a lecturii Enter pe carte, Concursul republican Statele Unite ale
Americii – o lume nouă.
În anul 2010, declarat Anul cultural Grigore Vieru, Biblioteca va organiza o
serie de activităţi dedicate ilustrului poet: ediţia a XX-a a Concursului literar
republican La izvoarele înţelepciunii, şedinţa Cenaclului „Conştiinţa Naţională” cu
genericul Graiul grâului, graiul neamului …, Concursul declamatorilor Grigore
Vieru – poet prin excelenţă al Mamei şi al Maternităţii, numeroase expoziţii, ore
de poezie, ore literar-muzicale şi altele.
Mai multe subdiviziuni ale Bibliotecii vor iniţia sau vor continua în 2010
diverse cicluri de activităţi: ciclu de ore de poveste Înşiră-te, mărgăritare, discuţii
asupra cărţilor (serviciul Activitate cu copii de vârstă preşcolară şi 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
Putešestvie v mir russkoj literatury (serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani);
ciclu de lecţii interactive de limba franceză şi limba engleză, ore de lectură
(serviciul Carte străină).
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 asupra cărţilor, concursuri de eseuri,
medalioane literare şi muzicale, audiţii şi vizionări comentate, prezentări de site-uri
web, ring-uri intelectuale Căsătoria „de probă” – pro sau contra? şi Extravertiţii
şi introvertiţii în societatea modernă, masa rotundă La francophonie comme
dimension linguistique et géographique.
Cu prilejul aniversării a 65-a de la încheierea Celui de-al Doilea Război
Mondial, Biblioteca va organiza o serie de activităţi: expoziţia de cărţi şi lucrări de
artă plastică a copiilor Copiii lumii doresc pace, Concursul recitatorilor de poezie
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Vojnoj opalënnye stroki, Concursul articolelor publicistice Destine frânte de
război.
Ciclurile tradiţionale de acţiuni pentru promovarea lecturii şi a serviciilor
Bibliotecii se vor organiza şi în anul 2010: Zilele Creangă, Zilele Francofoniei,
Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii, Ziua Internaţională a Ocrotirii
Copiilor, Sărbătorile Naţionale Ziua Independenţei şi „Limba noastră”,
Săptămâna Cunoştinţelor, Zilele Bibliotecii.
În cadrul Zilelor Creangă va avea loc ediţia a IX-a a Concursului de
inteligenţă şi creativitate Miss Smărăndiţa.
La sfârşitul lunii mai, în preajma Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copiilor, va
avea loc a V-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.
În anul precedent, în baza revistei „Talent Plus” a fost creată în Bibliotecă
Academia „Talent Plus”, care îşi va desfăşura activitatea în anul 2010 şi are ca
scop promovarea copiilor talentaţi în diverse domenii.
Cenaclurile, cluburile şi saloanele, care vor activa în Bibliotecă în 2010, şiau stabilit programe concrete de şedinţe (Anexa nr. 4).
Salonul literar-artistic La Creangă va avea şedinţe tradiţionale, consacrate
poetului Mihai Eminescu, Zilei Limbii Române, lecturilor de vară şi câteva şedinţe
speciale, în care se vor ţine discuţii despre genuri literare aparte, cum ar fi poezia,
eseul, iar unii scriitori vor susţine lecturi publice din noile cărţi aflate deocamdată
în manuscris.
Cenaclul Conştiinţa Naţională va continua promovarea contribuţiei
numeroaselor personalităţi la sporirea valorilor noastre naţionale şi celor general
umane. În cadrul şedinţelor vor avea loc medalioane aniversare Mihail Sadoveanu,
Nicolae Labiş, Anatol Ciocanu, Titus Jucov.
Tinerii antrenaţi în Cenaclul Dialogul generaţiilor se vor întâlni cu oamenii
de afaceri Aurelia şi Iurie Dicusar, actriţa Silvia Luca, medicul Aurel Penu,
fotograful şi operatorul de film Pavel Bălan, jurnalistele Silvia Hodorogea şi Maria
Bulat-Saharneanu, scriitorii Mihail Gheorghe Cibotaru şi Vlad Pohilă, istoricul
Silvia Grosu.
Temele puse în discuţie de membrii Cenaclului Arta de a Deveni Om se vor
axa pe calităţile umane, relaţia de prietenie şi de vecinătate, scopul vieţii unui om.
Curioşii membri ai Clubului Deceluş vor căuta răspuns la diverse întrebări
despre fenomenele naturii, realizările tehnicii, sensul unor sentimente şi trăiri
umane.
În cadrul Salonului Muzical vor avea loc şedinţe consacrate diferitor genuri
de muzică: folclorică, lăutărească, religioasă, ritualică, de operă.
Membrii Clubului tinerilor traducători vor discuta diverse aspecte ale artei
traducerii: traducerea titlurilor, numelor de personaje, a dialogurilor;
particularităţile traducerii textelor din cărţile non-ficţiune, enciclopedii şi
dicţionare. Oaspeţi ai clubului vor fi scriitorii şi traducătorii Andrei Burac, Adrian
Ciubotaru, Emilian Galaicu-Păun, Dorin Onofrei.
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Membrii Clubului Generaţia NEXT vor discuta împreună cu specialiştii
invitaţi despre dragoste, sănătate, ştiinţă, ecologie, religie, Internet.
În anul 2010 prin diverse activităţi vor fi marcate aniversările de la naşterea
mai multor personalităţi culturale: Ion Iachim – 60, Iacob Grimm – 225, Nicolae
Esinencu – 70, Mihai Eminescu – 160, Evgenij Nosov – 85, Anton Cehov – 150,
Maria Cebotari – 100, Petru Cărare – 75, Grigore Vieru – 75, Frédéric Chopin –
200, Liviu Damian – 75, Dante Alighieri – 745, Lucian Blaga – 115, James Barrie
– 150, Isai Cârmu – 70, Tudor Arghezi – 130, Anatol Ciocanu – 70, Claudia
Partole – 55, Ion Ungureanu – 75, Maria Bieşu – 75, Radij Pogodin – 85, Donald
Bisset – 100, Titus Jucov – 60, Daniel Defoe – 350, Sergej Esenin – 115, Gianni
Rodari – 90, Mihail Sadoveanu – 130, Mihail Garaz – 80, Lev Tolstoj – 100, Mark
Twain – 175, Nicolae Labiş – 60, Ion Anton – 60.

ACTIVITATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ
Activitatea informaţională şi bibliografică contribuie la valorificarea
optimală a potenţialului informativ al Bibliotecii, facilitând accesul la informaţiile
disponibile, oferind beneficiarilor şi bibliotecarilor instrumente efective de
informare, de regăsire a informaţiilor, de orientare în masivul info-documentar.
Promovarea colecţiilor Bibliotecii, popularizarea celor mai bune surse de
informaţie pe suport tradiţional, audiovizual şi electronic, cunoaşterea cu producţia
editorială din ţară şi de peste hotare sunt prioritare pentru acest domeniu de
activitate.
În anul 2010 se vor realiza următoarele obiective şi sarcini:
 Catalogarea în regim tradiţional şi automatizat
În rezultatul catalogării curente, Catalogul electronic se va completa cu
circa 7000 înregistrări, inclusiv 2000 înregistrări titluri cărţi, documente
electronice, audiovizuale şi 5000 înregistrări articole din culegeri şi publicaţii
periodice. Se va intensifica procesul de catalogare retrospectivă a colecţiilor care
nu sunt reflectate în baza de date, actualizarea şi redactarea datelor. O atenţie
deosebită se va acorda redactării fişierului de autoritate în conformitate cu
Instrucţiunea Centrului de coordonare bibliografică SIBIMOL „Crearea fişierelor
de autoritate auctoriale (autori persoane fizice)”.
În perioada vizată Catalogul alfabetic general în format tradiţional se va
completa cu înregistrări ale titlurilor noi intrate în colecţii, va suporta în
permanenţă intervenţii de intercalare şi excludere a fişelor, de actualizare şi
redactare.
 Participarea la realizarea proiectului SIBIMOL
În legătură cu demararea procesului de realizare în practică a proiectului,
Biblioteca va colabora cu alte biblioteci participante la proiect la constituirea
Catalogului Naţional Colectiv Partajat. În vederea instalării versiunii finale a
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programului TINREAD va continua testarea actualizărilor şi vor fi înaintate
propuneri de perfecţionare a programului. La ordinea zilei va fi şi instruirea
personalului în vederea exploatării soft-ului respectiv.
Reprezentanţii Bibliotecii vor continua să activeze în structurile SIBIMOL:
Consiliul coordonator SIBIMOL, Grupul asigurare lingvistică, Grupul logistic şi
ingineresc.
 Constituirea bazei de date bibliografice „Ion Creangă”
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, România şi alte ţări, este un proiect realizat în colaborare de
către Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” şi Biblioteca Judeţeană
„G.T. Kirileanu” din Piatra Neamţ. În 2010 va continua constituirea bazei de date
locale care va cuprinde toate publicaţiile de şi despre scriitor aflate în colecţiile
Bibliotecii, inclusiv articolele din culegeri şi periodice. Se intenţionează publicarea
acestei baze de date în Internet.
 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 2009 va fi editat în semestrul I
al anului 2010 şi va include producţia editorială pentru copii din Republica
Moldova, editată pe parcursul anului precedent. Concomitent se va selecta
informaţia despre cărţile editate în RM în anul 2010;
- se va cumula informaţia despre publicaţiile pentru copii editate în republică
pe parcursul ultimilor 10 ani şi se va pregăti pentru redactare indexul
cumulativ Cartea pentru copii editată în Republica Moldova. 2001-2010;
- buletinul semestrial În ajutor programei de studiu (fasciculele 52, 53 şi 54)
va reflecta publicaţiile recomandate pentru lectura extraşcolară a elevilor din
cl. V-XII, întrate în colecţiile Bibliotecii în semestrul II 2009 şi semestrul I,
II 2010;
- va fi elaborată şi amplasată pe site-ul Bibliotecii varianta electronică a
indexului adnotat Paşi spre cunoaştere: Publicaţii de referinţă în colecţiile
Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, a cărui editare nu s-a
reuşit în anul 2009 din cauza reducerii bugetului pentru editare;
- Calendarul Aniversări culturale – 2011 elaborat în colaborare de către
serviciul Informare bibliografică şi documentară şi serviciul Asistenţă de
specialitate, coordonare şi cooperare va include liste bibliografice, informaţii
cu caracter metodic referitoare la date memorabile şi personalităţi jubiliare
ale anului;
- va fi editată în format tradiţional pe hârtie ediţia a II-a, revăzută şi
completată, a biobibliografiei Grigore Vieru, consacrată aniversării a 75-a
de la naşterea poetului;
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- va fi elaborată biobibliografia Eugen Mamot, consacrată celor 70 de ani de
la naşterea cunoscutului compozitor, pedagog, dirijor de cor pentru copii;
- biobibliografia Claudia Partole, editată în 2005, va fi completată şi
transpusă în format electronic;
- e-biobibliografia Grigore Vieru va fi revăzută şi completată substanţial, se
vor completa sistematic cu noi înregistrări biobibliografiile electronice
Spiridon Vangheli, Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, care pot fi
accesate pe site-ul Bibliotecii;
- seria de pliante Scriitorii Moldovei – copiilor se va completa în 2010 cu
următoarele titluri: Grigore Vieru – 75 ani de la naştere, Vlad Ioviţă – 75
ani de la naştere, Nicolae Esinencu – 70 ani de la naştere;
- de asemenea, vor fi elaborate un şir de pliante (bibliografii de orientare
pentru elevii din ciclul gimnazial) consacrate unor personalităţi notorii din
arta Moldovei: Maria Cebotari – 100 ani de la naştere, Maria Bieşu – 75
ani de la naştere şi Isai Cârmu – 70 ani de la naştere.
 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. Serviciul de referinţe
on-line Agenţia ŞtieTot va fi coordonat, de asemenea, de Serviciul Informare
bibliografică şi documentară.
 Formarea culturii informaţionale a beneficiarilor
Urmând recomandările Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Biblioteca va activa în anul 2010 sub marca Cultura informaţională, acest domeniu
de activitate urmând a fi orientarea profesională strategică a anului în bibliotecile
din republică.
În Bibliotecă va fi realizat programul de formare a culturii informaţionale
Învaţă să te informezi, care va include lecţii şi activităţi de instruire pentru diferite
categorii de beneficiari, cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului şi Internetului şi alte acţiuni de instruire în conformitate cu programa Cursului de iniţiere în
bibliologie şi cultura informării pentru învăţământul preuniversitar, concursuri de
cultură informaţională (Concursul info-navigatorilor, Cel mai rapid navigator în
internet etc.). În acest context se va înscrie şi promovarea logo-ului internaţional
„Cultura informaţională”, elaborat de IFLA şi UNESCO (afişarea la biroul de
referinţe şi în alte spaţii ale Bibliotecii, afişarea pe web site-ul Bibliotecii,
imprimarea pe pliante, afişe şi alte publicaţii de bibliotecă, promovarea în cadrul
seminarelor şi altor acţiuni de instruire pentru utilizatori şi bibliotecari, imprimarea
pe certificate, diplome, promovarea prin intermediul publicaţiilor profesionale
etc.).
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ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ,
COORDONARE ŞI COOPERARE
În calitate de centru biblioteconomic naţional în domeniul organizării lecturii
publice a copiilor şi adolescenţilor, Biblioteca va realiza un şir de activităţi în
sprijinul bibliotecilor pentru copii şi şcolare din republică. Aceste acţiuni vor fi
orientate spre coordonarea şi perfecţionarea activităţii bibliotecare cu copiii,
intensificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între biblioteci şi alte instituţii
preocupate de educarea copiilor, optimizarea sistemului de asistenţă de specialitate,
instruire şi comunicare profesională, promovarea experienţei avansate în domeniul
activităţii bibliotecare cu copiii, realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale
de promovare a bibliotecii şi lecturii pentru copii.
 Coordonare şi cooperare
Reprezentanţii Bibliotecii vor participa la elaborarea şi perfecţionarea
documentelor de reglementare a activităţii bibliotecare în republică, vor continua
să activeze în cadrul structurilor profesionale de nivel naţional (Consiliul
Biblioteconomic Naţional, Consiliul, Biroul şi comisiile Asociaţiei Bibliotecarilor
din Republica Moldova, Comitetul tehnic nr. 1 pentru standardizare, diverse
grupuri de lucru etc.).
Biblioteca se va implica activ în realizarea unor proiecte şi campanii
naţionale, precum Proiectul SIBIMOL, campania ABRM Cultura informaţională –
brand-ul anului 2010 în bibliotecile din Republica Moldova ş.a.
Biblioteca va susţine organizatoric activitatea Secţiei Naţionale a Consiliului
Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), se va implica activ în
realizarea unor acţiuni iniţiate de IBBY la nivel naţional şi internaţional, printre
care Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret organizat în fiecare an la
Chişinău. În anul 2010 va participa în continuare la realizarea Proiectului Naţional
Spre cultură şi civilizaţie prin lectură.
 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 etc.
Angajaţii Bibliotecii vor prezenta comunicări în cadrul seminarelor naţionale
şi raionale, întrunirilor metodice ale bibliotecarilor din bibliotecile publice şi
şcolare din republică şi din municipiul Chişinău.
O atenţie sporită se va acorda completării, catalogării curente şi retrospective
în regim automatizat a Bibliotecii de specialitate, care este gestionată de Serviciul
Asistenţă de specialitate, coordonare şi cooperare şi reprezintă o sursă importantă
de informare şi documentare pentru specialiştii din domeniu.
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 Comunicare şi instruire profesională
În 2010 Biblioteca va organiza un şir de întruniri profesionale la care vor
participa specialişti din bibliotecile publice şi de învăţământ din republică şi din
alte ţări.
În cadrul ediţiei a XIV-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi
Tineret (21-25 aprilie 2010) se va desfăşura simpozionul Bibliotecile în arealul
cultural-informaţional modern al copilului. Programul Salonului va include şi o
conferinţă video Moldova-SUA cu tema Servicii de bibliotecă on-line pentru
copii, organizată în colaborare cu Centrul de Resurse Informaţionale al Ambasadei
SUA în Republica Moldova.
Programul Zilelor Bibliotecii, organizate tradiţional în fiecare an, va include
atelierul profesional Modern vs tradiţional în serviciile de bibliotecă pentru copii
(noiembrie).
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” se va implica activ în
organizarea unor întruniri de specialitate de nivel naţional, iniţiate de alte biblioteci
şi structuri profesionale (Anul Bibliologic 2009, Seminarul Naţional al directorilor
de biblioteci publice, Conferinţa anuală ABRM ş.a.).
Colaboratorii Bibliotecii vor susţine cicluri de lecţii în cadrul Cursurilor de
perfecţionare a bibliotecarilor şcolari şi în cadrul acţiunilor de formare continuă a
bibliotecarilor din bibliotecile publice. Un program de instruire profesională a
angajaţilor Bibliotecii va fi realizat în cadrul Şcolii de perfecţionare a salariaţilor
Bibliotecii.
 Publicaţii de specialitate
Publicaţiile de specialitate sunt o formă eficientă de comunicare, de
diseminare a informaţiilor de interes profesional şi a experienţei avansate în
domeniu. În 2010 va fi editată fascicula 19 a buletinului metodic-bibliografic
Cartea. Biblioteca. Cititorul, care va 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 - 2011, 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 unor date
memorabile sau personalităţi jubiliare ale anului.
Pentru a sprijini bibliotecarii din serviciile de servire a publicului va fi
elaborat ghidul metodic Activitatea cu publicul: forme şi metode.
 Studii şi sondaje
Activitatea de cercetare va avea ca obiect de studiu situaţia în domeniul
activităţii bibliotecare cu copiii în republică (studiul Activitatea bibliotecilor
pentru copii din Republica Moldova în anul 2009, realizat în baza rapoartelor
statistice şi textuale din teritoriu), preferinţele de lectură ale tinerilor beneficiari
(Topul celor mai citite cărţi), calitatea şi eficienţa activităţilor de promovare a
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cărţii printre copii (sondajul Salonul Internaţional de Carte pentru Copii în
viziunea participanţilor şi vizitatorilor), 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, a gradului de satisfacere a necesităţilor de informare.
Specialiştii Bibliotecii vor participa, de asemenea, la realizarea studiilor
Statutul social al bibliotecarului, Instruirea beneficiarilor în biblioteci: realizări,
probleme existente, iniţiate de comisiile ABRM.
 Promovarea cărţii şi lecturii pentru copii
În şirul acţiunilor de promovare a cărţii şi lecturii printre copii, pe care
Biblioteca le va desfăşura în 2010, se înscriu concursurile de lectură şi creativitate
destinate copiilor din întreaga republică.
Ediţia a XX-a a Concursului literar La izvoarele înţelepciunii va avea ca
temă viaţa şi activitatea regretatului poet Grigore Vieru, de la a cărui naştere în
2010 se vor împlini 75 de ani. Concursul se va desfăşura în perioada ianuarie iulie şi va întruni elevi din clasele VII-IX din toate raioanele republicii.
Elevii din clasele V-IX vor participa la Concursul republican de dramatizări
Descoperă povestea prin teatru, organizat în colaborare cu Baştina Radog S.R.L.,
Revista „a”Mic”, Uniunea Teatrală din Moldova şi Săptămânalul „Florile dalbe”.
Concursul se va desfăşura în perioada ianuarie - martie 2010 şi va avea ca scop
încurajarea sensibilităţii artistice creative prin intermediul literaturii. 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 XIV-a
(aprilie).
În anul 2010 se vor finaliza câteva concursuri lansate în 2009: Concursul de
lectură Enter pe carte, în colaborare cu revista „a”Mic (septembrie 2009 – mai
2010), Concursul republican radiofonic Statele Unite ale Americii – o lume nouă,
în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii (octombrie 2009 – martie
2010).
Vor fi continuate câteva proiecte având ca scop promovarea lecturii:
Suplimentul literar al revistei „a”Mic”, ciclul de emisiuni radiofonice Carte,
dragă, luminezi ca un soare în amiezi şi ciclul de prezentări de carte pentru copii şi
adolescenţi Biblioghid (în colaborare cu Redacţia emisiuni pentru copii a
Companiei publice Teleradio-Moldova).
AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE
În legătură cu faptul că resursele financiare ale Bibliotecii în 2010 sunt
reduse substanţial, va fi dificil de a extinde şi a întreţine reţeaua şi sistemul
informatic locale. Serviciul de specialitate şi celelalte compartimente ale instituţiei
vor avea ca sarcină importantă să asigure funcţionalitatea echipamentelor şi
programelor existente în prezent. Scopul principal va fi de a susţine implementarea
unor servicii noi pentru beneficiari, bazate pe tehnologiile informaţionale, în
limitele posibilităţilor disponibile. Se va acorda mai multă atenţie ridicării
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nivelului de cunoştinţe ale personalului Bibliotecii în utilizarea tehnologiilor
informaţionale şi formării culturii informaţionale la beneficiari.
În 2010, în cazul când va fi posibil să beneficiem de noul program integrat
de bibliotecă TINREAD, va continua procesul de migrare spre acest nou sistem de
la programul integrat TINLIB. Problemele care vor condiţiona acest proces vor fi
furnizarea de către firma IMESOFT a unei versiuni finalizate a programului
TINREAD şi posibilitatea ca Biblioteca să poată achita taxa de asistenţă tehnică.
Rezultatul principal urmărit prin această migrare este obţinerea unui suport
informatic care ar permite plasarea catalogului electronic al bibliotecii pe web şi
oferirea beneficiarilor a unui OPAC cu interfaţă modernă.
Condiţiile de asigurare a accesului la Internet în Bibliotecă în anul 2010 vor
fi optimizate: la sediul central viteza de acces la sursele din Internet va fi de 12
/12Mbps, viteza de acces la sursele din Intranet 100/100Mbps, trafic inclus 100
GB, iar la filiale viteza de acces la sursele din Internet va fi 4/1 Mbps, viteza de
acces la sursele din Intranet de 8/1 Mbps, trafic inclus de 15 GB la fiecare filială.
Serviciile Internet vor fi asigurate de firma Orange Moldova 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. De asemenea, se prevede activarea serviciului
de referinţe on-line Agenţia ŞtieTot şi crearea unui blog al bibliotecii cu informaţii
despre noile achiziţii, despre activităţile organizate, despre scriitori şi cărţi pentru
copii, a unui forum pentru a obţine feedback-ul din partea utilizatorilor şi
vizitatorilor. Modernizarea site-ului web al Bibliotecii va urmări îmbunătăţirea
design-ului site-ului şi adaptarea lui la cerinţele conceptului Web 2.0 şi Biblioteca
2.0. Serviciul de specialitate va contribui la promovarea imaginilor foto şi video de
prezentare a bibliotecii pe site-urile publice YouTube, Flickr şi Slideshare şi altele.
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, OPAC, CD-ROM în cadrul programului „Învaţă să te
informezi”, precum şi prin consultarea individuală la cerere. Se va elabora un set
de materiale pentru orientarea beneficiarilor în noile tehnologii şi în sistemul de
servicii ale Bibliotecii.
În anul 2010 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

51000

4.

Serviciul Mediatecă

1300

14000

29200

5.

Filiala nr. 1

1500

15000

51000

6.

Filiala nr. 2

2100

21000

71400

7.

Serviciul Depozit central

80

1930

4500

8.

Total pe Bibliotecă

11880

120930

390700
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Anexa nr. 2
ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE ŞI INFORMAŢIONALE
Nr.
d/r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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
Reviste bibliografice
Reviste ale presei
Reviste bibliografice a siteurilor web, a CD-urilor
Lansări de carte
Discuţii asupra cărţii
Lecturi comentate
Lecturi publice
Călătorii literare
Ore de poveste
Ore de poezie
Ore muzicale
Ore literare
Ore literar-muzicale
Lecţii de ecologie
Jocuri didactice
Lecţii de cultură a
informării „Învaţă să te
informezi”
Audieri, vizionări
Matinee literare
Serate muzical-teatralizate
Şezători literare
Medalioane literare,
muzicale
Salon literar
Convorbiri tematice în grup
Concursuri şi victorine
Concursuri de desene
Întâlniri cu personalităţi
Dezbateri
Ringuri intelectuale
Mese rotunde
Lecţii de limbi străine
Bibliomozaic
Salonul literar-artistic “La
Creangă”
Cenaclul “Conştiinţa
naţională”
Cenaclul „Dialogul
generaţiilor”
Cenaclul “Arta de a Deveni
Om”
Salonul Muzical
Clubul tinerilor traducători
Clubul “Deceluş”
Clubul „Generaţia Next”
Ziua editurii
Salonul Internaţional de
Carte pentru Copii

44
1

9
2
3
38
17

20

15
1

15
1

25
3

19
6
16

22

56
6

35
20

128
8
3
185
51

15
2

7

7

6
13
4
3
39
4

3
2

1
15
4

2

21

22

22

3
1

2

23

23

1
1

43
5
3
2
7

2
4
1
1
1
2
2
5
19

1
3
4

40
3
3
1
1

5
1
6
4
2
9

2

3
3

12

12

6

2

9
22
50
27
10
46
15
1
1
10
2
5
130

4
30

11
3

4
2

2
2

1
10
7
2

1

4
5
6
4

11

2
38
22
11
14
2
3
2
34
1
11

11

11

9

9

3
1
1
1

1
1
34

1

1

6

6
7
9

9
9

21

7
9
9
9
1
1

46

47
48
49

50
51

52

1

Concursul
literar
republican „La izvoarele
înţelepciunii”
Concursul
republican
„SUA – o lume nouă”
Concursul de lectură „Enter
pe carte”
Concursul republican de
dramatizări
„Descoperă
povestea prin teatru”
Concursul „Cititor-model”
Concursul
de
articole
publicistice „Destine frânte
de război”
Concursul recitatorilor de
poezie „Vojnoj opalennâe
stroki”

TOTAL

1
1
1

1
1

1

183

155

147

22

185

145

170

979

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

Termen
realizare

Temă

Activităţi

Realizatori

IANUARIE
Pace tuturor popoarelor
lumii
(Ziua Mondială a Păcii)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Un povestitor cu har de la
Dumnezeu
(Ion Iachim – 60 ani de la
naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

Ion Iachim – unire în spirit
Povestitor cu har de la
Dumnezeu

Expoziţie
Călătorie literară

Filiala nr. 1

Vasilij Ân „Nikita i Mikitka”
(135 ani de la naştere)

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Citim poveşti şi mic şi mare
Expoziţie
(Iacob Grimm – 225 ani de la Oră de poveste
naştere)

Serviciul Mediatecă

Un scriitor de Renaştere
timpurie într-o Renaştere
întârziată
(Ion Budai-Deleanu – 250
ani de la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Bezymânnymi tropami
prirody
(Nikolaj Sladkov – 90 ani de
la naştere)

Lecturi comentate

Filiala nr. 1

Gerald Durrell – naturalist
şi scriitor
(85 ani de la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cum reuşeşte Moş Crăciun
să împartă cadouri?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Poet şi ocrotitor al naturii
(Valentin Roşca – 85 ani de

Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
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la naştere)

copii de 7-10 ani

Unicul, vulcanicul Valentin
Roşca

Expoziţie

Filiala nr. 1

Nicolae Esinencu între
poezie şi proză
(70 ani de la naştere)

Convorbire

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Nicolae Esinencu – „copilul
teribil”

Expoziţie

Filiala nr. 1

„Copilul teribil”al literaturii
basarabene
(Nicolae Esinencu – 70 ani
de la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

Ziua lui Mihai Eminescu
(160 ani de la naştere)

Ciclu de activităţi

Poet naţional şi universal

Expoziţie
Oră literar-muzicală

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Eminescu – punte sigură
între trecut şi viitor
Prin Eminescu spre valorile
europene
Eminescu – icoana care ne-a
trezit

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Eminescu sur le globale
meridian
Eminescu on the earth’s
meridian

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Eminescu – luceafărul
românismului
Peste nemărginirea timpului
– Emine(t)sciana
Amintiri despre Eminescu

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Făuritorul limbii literare
Poetul nepereche

Expoziţie
Oră de poezie

Filiala nr. 1

Mihai Eminescu – punte
sigură între trecut şi viitor
Mihai Eminescu – spirit din
spiritul neamului românesc
Eminescu să ne judece

Expoziţie

Filiala nr. 2

Revistă bibliografică
Oră literar-muzicală

Prezentare de site-uri
web
Oră literar-muzicală

Revistă bibliografică

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”
Vremea trece, vremea vine,
Şedinţa Cenaclului
Toate-s vechi şi nouă toate ... ,,Conştiinţa
24

naţională”
I dym Otečestva nam sladok i Discuţie asupra cărţii
priâten
(Aleksandr Griboedov – 215
ani de la naştere)

Filiala nr. 1

Evgenij Nosov „Gde
prosypaetsâ sonlce; Hitrûga;
Moâ Dzomolungma;
Zimorodok”
(85 ani de la naştere)

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Volšebnik i drug detej –
Evgenij Nosov

Călătorie literară

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

O viaţă în cuvânt, din cuvânt
şi întru cuvânt
(Ion Ciocanu – 70 ani de la
naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

Rene Guillot „Crin-Blanc”
(110 ani de la naştere)

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

„Busuioc Făt-Frumos şi
Ileana Cosânzeana”

Oră de poveste din
ciclul „Înşiră-te,
mărgăritare”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Čehov pisal pečal’nye knigi
Expoziţie
dlâ vesëlyh lûdej
(Anton Cehov – 150 ani de la
naştere)

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Anton Cehov – corifeu al
literaturii şi teatrului rus
Anton Čehov – čelovek
bol’šoj duši i velikij master
pera

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Expoziţie
Revistă bibliografică
Medalion literar în
ciclul „Putešestvie v
mir russkoj
literatury”

Duša moâ prositsâ všir’ i
Serată teatralizată
vvys’
(Anton Cehov – 150 ani de la
naştere)

Serviciul Mediatecă

Un reprezentant de seamă al
realismului rus
Cehov este un Puşkin în
proză

Expoziţie

Filiala nr. 1

Nesfârşitul basmelor lui
Petre Ispirescu
(180 ani de la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

„Legendele sau basmele

Expoziţie

Filiala nr. 1

Discuţie asupra
cărţilor
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românilor” – şirag de pietre
scumpe din averea naţională
(Petre Ispirescu – 180 ani de
la naştere)
Qui suis-je?
Ma famille

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Who am I ?

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Take the stand and inform
yourself through magazines
Dans le monde de revues

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

Basarabeanca. Vatra de
cântec şi dor
(Aurelia şi Iurie Dicusar,
întreprinzători)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Europa are nevoie de tine

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Cum traducem un titlu de
carte

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

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

Les écrivains du monde des
enfants

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

„Făt-Frumos şi Ileana
Rozoleana”

Oră de poveste din
ciclul „Înşiră-te,
mărgăritare”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Prietenii noştri - revistele

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Maria Cebotari – o lacrimă
din memoria unui neam
Marele cântec pe nume
Maria Cebotari
(100 ani de la naştere)

Expoziţie
Oră literar-muzicală

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Ultima stea rătăcitoare
(Maria Cebotari – 100 ani de
la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Petru Cărare sub pălăria
gândurilor sale
(75 ani de la naştere)

Călătorie literară
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

FEBRUARIE
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Petru Cărare sub pălăria
gândurilor sale
Sunt şi vesel, sunt şi trist …

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Petru Cărare sub pălăria
gândurilor sale

Expoziţie

Filiala nr. 2

Petru Cărare – poetul social
şi satiric

Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

À la maison
Les corps

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

My family
At home

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Cel mai iubit poet al copiilor
(Grigore Vieru – 75 ani de la
naştere)

Expoziţie
Oră de poezie
Audierea CD-ROM
„Mi-e dor de tine,
mamă”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Poet cu lira-n lacrimi –
Grigore Vieru

Expoziţie
Recital de poezie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Poetul deşteptării noastre
E sunt poetu-acestui neam
(Grigore Vieru – 75 ani de la
naştere)

Oră literar-muzicală
Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Eu sunt poetu-acestui neam .. Expoziţie
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

De suflet, de gând şi de dor
de poet
Graiul grâului, graiul
neamului …
(Medalion aniversar Grigore
Vieru)

Oră de poezie

Un mare şi adevărat poet
Grigore Vieru – poet prin
excelenţă al Mamei şi al
Maternităţii

Expoziţie
Concurs al
declamatorilor

Filiala nr. 1

Vsevolod Garšin „To čego
ne bylo”
(155 ani de la naştere)

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

O viaţă dedicată folclorului
(Victor Cirimpei – 75 ani de
la naştere)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Marele educator al naţiunii
(Titu Maiorescu – 170 ani de

Expoziţie

Filiala nr. 1

Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa
naţională”
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la naştere)
Limba este cartea de nobleţe
a unui neam
(Ziua Internaţională a Limbii
Materne)

Convorbire în grup

Filiala nr. 2

Limba – comoară
nepieritoare a poporului

Concurs de eseuri

Filiala nr. 1

O întâlnire cu Alice şi
prietenii ei

Vizionare comentată
a filmului

Serviciul Mediatecă

Grigore Alexandrescu – un
romantic printre clasici
(200 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Poetul şi fabulistul cu un
Expoziţie
extraordinar simţ al realităţii
(Grigore Alexandrescu – 200
ani de la naştere)

Filiala nr. 1

Together with Andersen
through the world of fairy
tales

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

Dragostea e peste tot
Îţi dăruiesc inima mea!
(Ziua dragostei şi a
bunăvoinţei – Dragobete)

Concurs de eseuri
Concurs de
confecţionare a
inimioarelor

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

În aşteptarea miracolului:
Expoziţie
Ziua Dragostei
Iubire – ram cu rouă sfântă .. Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Dragobete – ziua dragostei
şi a bunăvoinţei

Filiala nr. 2

Expoziţie

Ne bate primăvara-n inimi … Expoziţie
Iubirea mişcă sori şi stele
Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Dragobete – Cupidon al
românilor

Concurs de desene pe
calculator în Paint

Serviciul Mediatecă

Dragostea – izvor de
inspiraţie

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Ce este prietenia?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Este puţin să spui „Fi-i om!” Şedinţa Cenaclului
„Arta de a Deveni
Om”
Take the stand and inform

Revistă bibliografică
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Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Carte

yourself through magazines
Dans le monde de revues

a publicaţiilor
periodice

străină

Oscar Wilde „The happy
prince and other stories”

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

Cremene şi brânduşă, între
scenă şi ecran
(Silvia Luca, actriţă)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Traducerea poeziei

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Cântec întrerupt sau viaţa lui Expoziţie
Chopin
Medalion muzical
(Frédéric Chopin – 200 ani
de la naştere)

Serviciul Mediatecă

O, vino primăvară!
(Sărbătoarea Mărţişorului)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Mărţişor – simbol etern al
tinereţii
Cel mai original mărţişor

Expoziţie

Filiala nr. 1

Bine-ai revenit în ţară,
Primăvara mea!

Oră de ecologie

Serviciul Mediatecă

Să ştim cum să acordăm
primul ajutor
(Ziua Mondială a Protecţiei
Civile)

Discuţie în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

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

Ciclu de activităţi

În căutarea comorilor
sufleteşti

Excursii

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Miss Smărăndiţa – 2010, ed.
a IX-a

Concurs de
inteligenţă şi
creativitate
Bibliomozaic
Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Expoziţie
Concurs

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

MARTIE

1-7

Ghici povestea
Creangă cu neamuri
Creangă cu poveşti
Proverbe de-ale lui Ion
Creangă
Din creaţia lui Ion Creangă

Concurs de
confecţionare a
mărţişoarelor

Audieri, vizionări
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La presse quotidienne sur
Ion Creangă
Voyage par le pays des
contes du Creangă

Expoziţie

În lumea eternă a lui
Creangă
Reîntâlnirea cu Ion Creangă
pe ecranul cinematografic
În lumea poveştilor lui Ion
Creangă

Expoziţie

Ion Creangă între marii
povestitori ai lumii
Coboară eroii lui Creangă
spre noi glumeţi şi tot atât de
vii
Pe paginile poveştilor lui Ion
Creangă
Personajul preferat din
poveştile lui Creangă

Expoziţie

Creangă – lumea poveştilor
frumoase
Cu gândul la sfătosul bunic
din Humuleşti
Creangă ne-a poftit la
şezătoare

Expoziţie

Michelangelo “Poezii”

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

„Bollero” Ravelâ –
simfoničeskij šlâger XX veka
(Maurice Ravel – 135 ani de
la naştere)

Audiţii comentate

Serviciul Mediatecă

Take the stand and inform
yourself through magazines
Dans le monde de revues

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

De ziua ta, mămico!
(Ziua Internaţională a
Femeii)

Expoziţie
Matineu

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Floare cu nume de mamă

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Mărţişor pentru mama

Matineu

Serviciul Mediatecă

Dulcea mea măicuţă
Chipul scump şi minunat

Expoziţie
Matineu

Filiala nr. 1

„Stan Polozan”

Oră de poveste din

Serviciul Activitate

Serviciul Carte
străină

Victorină literară
Serviciul Mediatecă

Ciclu de vizionări de
filme
Concurs de desene
Filiala nr. 1

Victorină

Concurs de desene
Ora poveştilor
Filiala nr. 2

Revistă bibliografică
Şezătoare literarartistică
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seria „Înşiră-te,
mărgăritare”

cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Pamât’ detstva – magičeskij
klûč vremeni
(Anatolij Moškovskij – 85
ani de la naştere)

Călătorie literară în
ciclul „Putešestvie v
mir russkoj
literatury”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Les vêtements

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

The body
Clothes

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Liviu Damian: un poet de
azi, un poet de mâine
(75 ani de la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Poetul cu cântecul frunzei pe
buze
(Liviu Damian – 75 ani de la
naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

În lumea curioşilor

Victorină

Serviciul Mediatecă

Ion Barbu – clasic al
spiritualităţii
(115 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Zilele Francofoniei

Ciclu de activităţi

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

Expoziţie
Masă rotundă

Serviciul Carte
străină

Univers francofon

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

O limbă a viitorului şi a
dezvoltării
„Panait Istrati. L’écrivain
vagabond”

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Poezii pentru cei mai mititei
(Ziua Internaţională a
Poeziei)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Frumoase clipe de poezie cu
Iulian Filip

Oră de poezie

Serviciul Mediatecă

Vsâ moâ muzyka prinadležit
Bogu
(Johann Sebastian Bach –
325 ani de la naştere)

Expoziţie
Serată muzicală

Serviciul Mediatecă

Vremena goda

Concurs al

Serviciul Activitate

Vizionare comentată
a filmului
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declamatorilor în
ciclul „Putešestvie v
mir russkoj
literatury”

cu copii de 11-16
ani

Desăvârşire prin voinţă şi
devotament

Dezbateri în ciclul
„Zidirea de sine şi
creaţia”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

De ce bem apă?
(Ziua Internaţională a Apei)

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Toate pornesc din inimă

Şedinţa Cenaclului
„Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cântecul şi poezia

Şedinţa Salonului
literar-artistic „La
Creangă”

Filiala nr. 2

Cum traducem numele de
personaje?
Omul cu mai multe inimi
(Aurel Penu, medic)

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Şedinţa Cenaclului
,,Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Minunile ştiinţei

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Finalizarea Concursului
Concurs
republican „Statele Unite ale
Americii – o lume nouă”

Toate serviciile
Bibliotecii

APRILIE
1-7

Săptămâna Lecturii şi a
Cărţii pentru Copii

Ciclu de activităţi

În căutarea comorilor
sufleteşti

Excursii

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Împreună cu Andersen prin
lumea basmelor
H.Ch. Andersen „Basmele
povestite pentru copii”
(Hans Christian Andersen –
205 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Am o carte pentru tine
(Cărţi jubiliare în 2010)
Cartea – prieten fidel şi
oportun
2 aprilie – Ziua
Internaţională a Cărţii
pentru Copii

Expoziţie

Discuţie asupra cărţii

Expoziţie complexă
Expoziţie
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Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

„Cartea-i far în larg de mare
Când e timpul furtunos”
Convorbire în grup
Victorie prin sacrificiu şi
durere
Dezbateri în ciclul
„Zidirea de sine şi
creaţia”
Les livres qui saint tout
Cartea e un univers secret
creat de un om înzestrat cu
geniu
Hans Christian Andersen
„La Reine des neiges”

Expoziţie
Revistă bibliografică
Expoziţie
Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

Expoziţie
Convorbire în grup

La mulţi ani, CARTE!
(Cărţi jubiliare în anul 2010)
Împreună cu Andersen prin
lumea basmelor
Cartea – prietenul meu
Moj lûbimyj skazočnik

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Cea mai frumoasă
îndeletnicire - lectura
Cel mai iubit personaj din
carte
Velikij skazočnik
Regele poveştilor
(Hans Christian Andersen –
205 ani de la naştere)

Expoziţie

Cărţi jubiliare – 2010
Cu Hans Christian Andersen
prin lumea basmelor
Cartea – cea mai perfectă
creaţie a omului
Cartea este darul cel mai
sfânt

Expoziţie
Expoziţie

Emil Zola „Au bonneur des
dames”
(170 ani de la naştere)

Lecturi publice

Serviciul Carte
străină

Să râdem, dacă avem …
simţul umorului!

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Smeûtsâ vzroslye i deti
Concurs de desene
Cea mai hazlie istorioară din Ora poveştilor

Filiala nr. 1

Călătorie literară
Discuţie
Şezătoare literară
Filiala nr. 1

Concurs de desene
Ora poveştilor
Expoziţie

Filiala nr. 2

Revistă bibliografică
Şedinţa Salonului
literar-artistic „La
Creangă”
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copilărie
(Ziua Umorului)
Minunata lume a păsărilor
(Ziua Internaţională a
păsărilor)

Expoziţie

Filiala nr. 1

De ce ne cad dinţii?
(Ziua Mondială a Sănătăţii)

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Omul şi sănătatea în
societatea modernă

Convorbire

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Modul sănătos de viaţă

Discuţie

Serviciul Mediatecă

Kosmos – svâz’ s drugimi
mirami
Kosmos – vymysel ili nauka
(Ziua Mondială a
Cosmonauticii)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Food and drinks

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

La nourriture et les boissons

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

O călătorie prin univers

Prezentare de site-uri
web

Serviciul Mediatecă

Take the stand and inform
yourself through magazines
Dans le monde de revues

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

Veronica Micle – legendă şi
adevăr
Când te-am văzut, Verena …

Expoziţie
Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Poeta şi muza lui Eminescu
(Veronica Micle – 160 ani de
la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

„Valea fricii”

Oră de poveste în
ciclul „Înşiră-te,
mărgăritare”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Sem’ cvetov radugi

Oră de poezie în
ciclul „Putešestvie v
mir russkoj
literatury”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

„Hai la şcoală!”

Ciclu de jocuri
didactice

Serviciul Mediatecă

Together with Andersen
through the world of fairy

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

Discuţie
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tales
Prietenia omenească în
cugetările înţelepţilor

21-15

Şedinţa Cenaclului
„Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Poetul imaginii
Şedinţa Cenaclului
(Pavel Bălan, artist fotograf, ,,Dialogul
operator de film)
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Ai doar o viaţă

Filiala nr. 1

Şedinţa Clubului
,,Generaţia NEXT”

Les traditions et les costumes Expoziţie
des pâques

Serviciul Carte
străină

Hristos a înviat!
Paştele – Sărbătoarea
Învierii Domnului

Expoziţie
Concurs de desene

Serviciul Mediatecă

Lumină din Lumină

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Pashal’nye tradicii narodov
mira

Discuţie în grup

Filiala nr. 1

Traducerea cărţilor nonficţiune

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Salonul Internaţional de
Carte pentru Copii şi
Tineret, ediţia a XIV-a

Toate serviciile
Bibliotecii

Forumul Copiilor –
laureaţilor Concursului
republican de dramatizări
„Descoperă povestea prin
teatru”

Concurs

Toate serviciile
Bibliotecii

Explorer l’espace de la
bibliothèque

Excursii

Serviciul Carte
străină

La ce foloseşte dansul?
(Ziua Mondială a Dansului)

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Dante Alighieri – 745 ani de
la naştere

Expoziţie

Filiala nr. 1

Dante Alighieri „Divina
comedie”

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

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

Expoziţie

Filiala nr. 1

Muzică în piatră
(Lazăr Dubinovschi – 100

Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16

MAI
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ani de la naştere)

ani

Presa – a patra putere în stat Discuţie în grup
(Ziua Internaţională a
Libertăţii Presei)

Serviciul Mediatecă

Între teamă şi speranţă
(Ziua Internaţională a
lumânărilor aprinse în
memoria victimelor SIDA)

Discuţie în grup

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

În pas cu Europa
(Ziua Europei)

Convorbire în grup

Serviciul Mediatecă

Europa – un mit care se
realizează
Europa – o definiţie şi o
perspectivă

Convorbire în grup

Filiala nr. 2

Eu şi Europa

Expoziţie

Filiala nr. 1

9 mai – triumful Victoriei pe
continentul european

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Copiii lumii doresc pacea

Expoziţie de cărţi şi
lucrări de artă
plastică ale copiilor

Filiala nr. 2

Ètih dnej ne smolknet slava
Noi suntem copiii Victoriei

Expoziţie
Întâlnire cu veteranii

Filiala nr. 1

Vojnoj opalënnye stroki

Concurs al
Toate serviciile
recitatorilor de poezie Activitate cu
publicul

Destine frânte de război

Totalizarea
Concursului de
articole publicistice

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Lucian Blaga: dor şi
eternitate
N-a murit un poet, ci a pierit
un univers
(115 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Expoziţie

Medalion literar

Poet al sufletului
Expoziţie
(Lucian Blaga – 115 ani de la
naştere)

Filiala nr. 1

James Barrie „Peter Pan”
(J.M. Barrie – 150 ani de la
naştere)

Discuţie asupra cărţii
Călătorie literară

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Alphonse Daudet
„Aventurile miraculoase ale
lui Tartarin din Tarascon”

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani
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(170 ani de la naştere)
Alphonse Daudet „Aventures
prodigieuses de Tartarin de
Tarascon”, „Contes du
lundi”, „Lettres de mon
moulin”, „Le secret de
maître Cornille”

Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

Familia – cheia fericirii
(Ziua Internaţională a
Familiei)

Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Fiecare copil are dreptul la
familie
Familia este şcoala unde eşti
deopotrivă şi profesor şi elev

Expoziţie

Filiala nr. 1

„Maeştrii cunoaşterii”

Prezentarea colecţiei
de CD-uri

Serviciul Mediatecă

Isai Cârmu – un vrăjitor al
penelului
Cărţi citite prin culorile lui
Isai Cârmu
(70 ani de la naştere)

Revistă bibliografică
Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Olga Berggol’c – 100 let s
roždeniâ

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Muzeele – autografe vii ale
istoriei
(Ziua Internaţională a
Muzeelor)

Prezentare de site-uri
web

Serviciul Mediatecă

Les muses - le temple de
l’histoire éternelle

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Cultura este arta înălţată la
un set de credinţe
(Ziua Internaţională a
Culturii)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Universul poetic al lui Tudor
Arghezi
(130 ani de la naştere)

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cavalerul gloriei ţării –
Tudor Arghezi
Un poet al profunzimilor

Expoziţie
Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Universul poetic al lui Tudor
Arghezi

Expoziţie

Filiala nr. 2

Etalonul de aur al poeziei
româneşti
Un poet al profunzimilor

Expoziţie

Filiala nr. 1

Concurs de desene
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(Tudor Arghezi – 130 ani de
la naştere)

Oră de poezie

Promotori ai culturii
(Lucian Blaga şi Tudor
Arghezi)

Călătorie literară

Serviciul Mediatecă

Take the stand and inform
yourself through magazines
Dans le monde de revues

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

„Sugur-Mugur”

Oră de poveste din
ciclul „Înşiră-te,
mărgăritare”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

„Inogda â čuvstvuû sebâ
Shakespeare …”
(Iosif Brodskij – 70 ani de la
naştere)

Medalion literar în
ciclul „Putešestvie v
mir russkoj
literatury”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Molodye golosa
(Ziua Sfinţilor Kiril şi
Metodiu)

Salon literar

Serviciul Mediatecă

Le courses
A l’ecole

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Shopping
At school

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Eseul – genul meditaţiei şi al
cunoaşterii de sine

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Cum traducem dialogurile?

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Muzica e viaţa mea

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Muzica de operă ca gen

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Tineretul este un soare careşi prelungeşte răsăritul

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Permanenţa culturii
(Silvia Hodorogea, jurnalist
TV)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Un poet al tinereţii
(Medalion aniversar Anatol
Ciocanu)

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Faza republicană a
Concurs
Concursului literar
,,La izvoarele înţelepciunii”,
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Serviciul Asistenţă
de specialitate,
coordonare şi

ed. a XX-a

cooperare

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

Concurs

Toate Serviciile
activitate cu
publicul

Ziua Internaţională a
Ocrotirii Copiilor

Ciclu de activităţi

O călătorie imaginară într-o
ţară de vis
Nu tăiaţi aripile copiilor,
lăsaţii să zboare!

Expoziţie de desene

Copilărie – dulce feerie

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Pace, soare şi zâmbet de
copil

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Cinemateca copiilor
Dulcea mea copilărie

Expoziţie
Matineu

Serviciul Mediatecă

Copilăria – un viitor
dezvăluit
Copilăria este inima tuturor
vârstelor

Expoziţie

Filiala nr. 1

Cartea pentru copii – o lume
a magiei
Editura „Prut Internaţional”
şi cartea pentru copii
Popas în lumea copilăriei
Copilăria – vârsta cea mai
nevinovată, cea mai
cerească, cea mai îngerească
Cartea pentru copii –
creativitate şi sărbătoare

Expoziţie

Campania „Lecturi de
vacanţă”

Ciclu de activităţi

Colecţiile „Cheiţa de aur”,
„Poveşti de peste mări şi
ţări”, „Cele mai frumoase
poveşti”, „Înşiră-te,
mărgăritare”

Ore de poveste

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Copiii se adresează copiilor
prin carte

Ciclu de lecturi
publice

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cum să ne odihnim frumos şi
cu folos

Reviste bibliografice,
ore de lectură,

Serviciul Carte
străină

IUNIE
1

Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Concurs de desene
Filiala nr. 2

Expoziţie
Oră literar-muzicală
Convorbire în grup

Revistă bibliografică
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(„Aventures prodigieuses de
Tartarin de Tarascon”,
„Contes du lundi”, „Lettres
de mon moulin”, „Le secret
de maître Cornille” de
Alphonse Daudet; “The
Jungle Book” de Rudyard
Kipling ; „Bel-Ami”, „La
parure”, „Pierre et Jean” de
Guy de Maupassant; ”The
Adventures of Huckleberry
Finn” de Mark Twain)

activităţi distractive

Toată vara în compania
cărţii
Всё лето – с книжкой под
мышкой

Lecturi publice

Serviciul Mediatecă

Citim în vacanţă

Expoziţii
Ore de lectură

Filiala nr. 1

O călătorie prin cărţi
Biblioteca pentru toţi copiii
(Lewis Carroll „Alice în
Ţara Minunilor”, Mark
Twain „Aventurile lui
Huckleberry Finn”, Jules
Verne „Insula misterioasă”,
Astrid Lindgren „Pippi
Şoseţica”, Herbert Well
„Maşina timpului”, A.A.
Milne „Cartierul WinniePuh”, C.S. Lewis „Ultima
bătălie”, C.S. Lewis „Jilţul
de argint”, J.M. Barrie
„Peter Pan în Grădina
Kensington”, F.H. Burnett,
Karl May „Comoara din
lacul de argint”, Hector
Malot „Singur pe lume”)

Expoziţie
Lecturi comentate

Filiala nr. 2

Anatol Ciocanu: elegant
cavaler al liricii noastre
(70 ani de la naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Planeta are nevoie de tine

Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cel mai mare romancier al
secolului nostru
(Thomas Mann – 135 ani de
la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1
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Robert Schumann – celebru
compozitor romantic
(200 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Popas în lumea Copilăriei cu Expoziţie
Claudia Partole
Întâlnire cu
(55 ani de la naştere)
scriitoarea

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cuvintele vrăjite din poeziile
Claudiei Partole

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Expoziţie

Popas în lumea Copilăriei cu Medalion aniversar
Claudia Partole

Filiala nr. 2

Un mesager al copilăriei –
Claudia Partole
Gândurile mele – păsări
rătăcite

Expoziţie

Filiala nr. 1

Ghiceşte ghicitoarea mea

Concurs

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Antoine de Saint-Exupéry
„Micul Prinţ”
(110 ani de la naştere)

Lecturi comentate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Saint-Exupéry – un prinţ
care ne însoţeşte mereu

Călătorie literară

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Călători pe aceeaşi corabie
(Antoine de Saint-Exupéry –
110 ani de la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

O poezie din cerul verii

Oră de poezie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

„Krujilis’ belye berezki …”
(Aleksandr Tvardovskij –
100 ani de la naştere)

Oră de poezie în
ciclul „Putešestvie v
mir russkoj
literatury”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Čto-to vnov’ tebe napomnit,
Čego voveki zabyvat’ nel’zâ
(Aleksandr Tvardovskij –
100 ani de la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Drogurile – o fericire
iluzorie
Descoperiţi frumuseţea vieţii
fără droguri
(Ziua Internaţională contra
abuzului şi a traficului de

Expoziţie

Filiala nr. 2

Întâlnire cu
scriitoarea

Revistă bibliografică
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droguri)
Poezia – rugăciune a
sufletului

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Cu soarele şi cântecul la
drum …

Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Fost-au acest Ştefan-Vodă
(Ziua comemorării lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt)

Expoziţie
Discuţie în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Ştefan cel Mare şi Sfânt –
eternă emblemă a neamului

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Mihail Sadoveanu “Viaţa lui
Ştefan cel Mare”
„Ştefan cel Mare” (film
artistic)
„Neizvesthyj Ştefan” (film
documentar)

Oră literară

Serviciul Mediatecă

Ştefan cel Mare în
istoriografia străină

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

Idealul virtuţilor – Ştefan cel
Mare
Clopotul Nemuririi

Expoziţie

Filiala nr. 1

IULIE

Vizionare de film

Oră literar-muzicală

Ştefan cel Mare şi Sfânt –
Expoziţie
marele părinte al Moldovei
Fosta-au acest Ştefan-Vodă
Revistă bibliografică
Închinare lui Ştefan cel Mare Convorbire în grup
şi Sfânt

Filiala nr. 2

Campania „Lecturi de
vacanţă”

Ciclu de activităţi

Colecţiile „Cheiţa de aur”,
„Poveşti de peste mări şi
ţări”, „Cele mai frumoase
poveşti”, „Înşiră-te,
mărgăritare”
Recunoaşte povestea

Ore de poveste

Copiii se adresează copiilor
prin carte

Ciclu de lecturi
publice

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Cum să ne odihnim frumos şi
cu folos
(„Aventures prodigieuses de

Reviste bibliografice,
ore de lectură,
activităţi distractive

Serviciul Carte
străină

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Concurs
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Tartarin de Tarascon”,
„Contes du lundi”, „Lettres
de mon moulin”, „Le secret
de maître Cornille” de
Alphonse Daudet; “The
Jungle Book” de Rudyard
Kipling ; „Bel-Ami”, „La
parure”, „Pierre et Jean” de
Guy de Maupassant; ”The
Adventures of Huckleberry
Finn” de Mark Twain)
Toată vara în compania
cărţii
Всё лето – с книжкой под
мышкой

Lecturi publice

Serviciul Mediatecă

Citim în vacanţă

Expoziţii
Ore de lectură

Filiala nr. 1

O călătorie prin cărţi
Biblioteca pentru toţi copiii
(Lewis Carroll „Alice în
Ţara Minunilor”, Mark
Twain „Aventurile lui
Huckleberry Finn”, Jules
Verne „Insula misterioasă”,
Astrid Lindgren „Pippi
Şoseţica”, Herbert Well
„Maşina timpului”, A.A.
Milne „Cartierul WinniePuh”, C.S. Lewis „Ultima
bătălie”, C.S. Lewis „Jilţul
de argint”, J.M. Barrie
„Peter Pan în Grădina
Kensington”, F.H. Burnett,
Karl May „Comoara din
lacul de argint”, Hector
Malot „Singur pe lume”)
Lecturi de vară

Expoziţie
Lecturi comentate

Filiala nr. 2

André Maurois „Cei trei
Dumas”

Oră de lectură

Serviciul Carte
străină

29 iulie – Ziua Constituţiei
Republicii Moldova

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Constituţia – legea societăţii

Expoziţie

Filiala nr. 1

Constituţia – legea supremă
a statului
(Ziua Constituţiei Republicii

Expoziţie

Filiala nr. 2

Şedinţa Salonului
literar-artistic „La
Creangă”
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Moldova)
Les métiers récapitulation
Évaluation générale
Les sports
En ville
Les courses
Les transport

Lecţie interactivă de
limbă franceză

Serviciul Carte
străină

Ion Ungureanu – unicul şi
irepetabilul
(75 ani de la naştere)

Medalion aniversar

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Maria Bieşu – o legendă a
operei moldoveneşti
(75 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Maria Bieşu – Primadona
Operei Naţionale

Oră muzicală

Serviciul Mediatecă

Tu, ce din mila Sfântului
regină eşti a cântului
(Maria Bieşu – 75 ani de la
naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Citiţi-l pe Maupassant
(Guy de Maupassant – 160
ani de la naştere)

Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

Mihail Zošenko „Samoe
glavnoe”
(115 ani de la naştere)

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Mihail Zoŝenko ne tol’ko
smešil, no i učil žit’

Expoziţie

Filiala nr. 1

Iurie Colesnic –
descoperitorul Basarabiei
necunoscute

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Ernest Seton Thompson
„Čink”
(150 ani de la naştere)

Lecturi comentate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

V gostâh u Seton Thompson

Convorbire în grup
Victorină

Serviciul Mediatecă

Radij Pogodin „Šutka”
(85 ani de la naştere)

Lecturi comentate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Rithari meciti
(Aleksandr Grin – 130 ani de
la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

AUGUST
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24-31

O călătorie prin cărţi
Biblioteca pentru toţi copiii
(Lewis Carroll „Alice în
Ţara Minunilor”, Mark
Twain „Aventurile lui
Huckleberry Finn”, Jules
Verne „Insula misterioasă”,
Astrid Lindgren „Pippi
Şoseţica”, Herbert Well
„Maşina timpului”, A.A.
Milne „Cartierul WinniePuh”, C.S. Lewis „Ultima
bătălie”, C.S. Lewis „Jilţul
de argint”, J.M. Barrie
„Peter Pan în Grădina
Kensington”, F.H. Burnett,
Karl May „Comoara din
lacul de argint”, Hector
Malot „Singur pe lume”)
Lecturi de vară

Expoziţie
Lecturi comentate

Donald Bisset i ego lučšij
drug R.rrr
(Donald Bisset – 100 ani de
la naştere)

Oră de poveste

Serviciul Mediatecă

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

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Sărbătoarea Naţională Ziua
Independenţei
Sărbătoarea Naţională
„Limba noastră”

Ciclu de activităţi

Am o ţară, un neam, o casă
Frumoasă-i limba mea

Oră de poezie
Oră literar-muzicală

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cântare Patriei, Pământului
şi Vieţii
Limba română – cartea
înţelepciunii noastre
Aşa am fi vorbit
(Cărţi din anii 30 ai sec. XX
din RASSM)
Drumul nostru spre Europa
trece prin … limba română!

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Un pays, une maison, une

Expoziţie

Filiala nr. 2

Şedinţa Salonului
literar-artistic „La
Creangă”

Expoziţie
Expoziţie

Convorbire în grup
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Serviciul Carte

străină

langue
Imaginea Moldovei în alte
ţări

Revistă bibliografică

Clasicii – temelia Cetăţii
Graiului
Moldova – colţ de rai peacest pământ

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

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

Moldova pe paginile
Internet-ului
Lupta pentru independenţă –
o luptă sfântă
Limba e singura avere
comună a unui neam
Fie-ţi dragă limba ta …

Întâlnire cu
combatanţii
Expoziţie

Patria – neliniştea fericită a
inimilor noastre
Limba – frumuseţea veşnică
a Patriei
Limba noastră cea română

Expoziţie

Cântecele care ne-au însoţit
istoria

Filiala nr. 1

Oră literar-muzicală
Filiala nr. 2

Expoziţie
Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”
Şedinţa Cenaclului
„Conştiinţa
Naţională”

Vorbesc corect – gândesc
corect

Concurs-maraton

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Ziua Cunoştinţelor

Ziua uşilor deschise

Toate serviciile
Bibliotecii

SEPTEMBRIE

Et la cloche
nouveau

sonne

de Expoziţie

Serviciul Carte
străină

„Grăunţaş de Aur şi mândria Oră de poveste din
Câmpului”
ciclul „Înşiră-te,
mărgăritare”
Galeria
personajelor Oră literară
preferate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Călătorii minunate prin
pagini de carte

Oră de poveste

Serviciul Mediatecă

Educaţia este dobândirea
artei de a utiliza cunoştinţele

Expoziţie

Filiala nr. 1

Take the stand and inform

Revistă bibliografică

Serviciul Carte
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Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

yourself through magazines
Dans le monde de revues

a publicaţiilor
periodice

străină

Gimn krasote čelovečeskih
čuvstv
(Aleksandr Grin – 130 ani de
la naştere)

Oră literară în ciclul
„Putešestvie v mir
russkoj literatury”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Albert Lihanov „Muzyka”
(75 ani de la naştere)

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Pacea – visul de aur al
umanităţii
Toleranţa – calea spre pace
(Ziua Internaţională a Păcii)

Convorbire în grup
Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Pacea – bunul suprem
Pacea – visul de aur al
umanităţii

Expoziţie
Concurs de eseuri

Filiala nr. 2

Limbile deschid uşile
(Ziua Limbilor Europene)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Europa – o casă, multe limbi

Prezentare de CD-uri

Serviciul Mediatecă

Linguae portas aperiunt –
Limbile ne unesc, nu ne
dezbină

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Mareşalul păpuşilor
(Titus Jucov – 60 ani de la
naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Bonjour!
Les nombres

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

Hello!

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Teatrul copilăriei de basm

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Filiala nr. 2

Cine a sărat marea?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Vecinul nostru şi al tuturora

Şedinţa Cenaclului
„Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Jurnalismul ca stare de spirit Şedinţa Cenaclului
(Silvia Grosu, doctor în ,,Dialogul
istorie)
generaţiilor”
A ruginit frunza din vii
Şedinţa Salonului
Muzical
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Filiala nr. 2

Filiala nr. 2

Eu al ţării mele sunt ostaş

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Traducerea şi comunicarea
culturală

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Daniel Defoe – întemeietorul
romanului englez
(350 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

OCTOMBRIE

Părintele romanului englez
Revistă bibliografică
(Daniel Defoe – 350 ani de la
naştere)

Filiala nr. 1

Daniel Defoe „Robinson
Crusoe”

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

Întâlnire cu muzica
(Ziua Internaţională a
Muzicii)

Expoziţie
Serată muzicală

Serviciul Mediatecă

Paul Goma – destin
basarabean
(75 ani de la naştere)

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Paul Goma – un Soljeniţân
român

Expoziţie

Filiala nr. 1

Sergej Esenin „Čeremuha”
(115 ani de la naştere)

Lecturi comentate

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

„Slovno â vesennej gulkoj
ran’û
Proskakal na rozovom kone”
(Sergej Esenin – 115 ani de
la naştere)

Medalion literar în
ciclul „Putešestvie v
mir russkoj
literatury”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Â vsë takoj že, serdcem â vsë
takoj že
(Sergej Esenin – 115 ani de
la naştere)

Expoziţie

Serviciul Meditecă

Sergej Esenin – russkaâ duša Oră de poezie

Filiala nr. 1

Take the stand and inform
yourself through magazines
Dans le monde de revues

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

Animalele de lângă noi

Expoziţie
Concurs de desene
Lecţie de origami

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Animalele exotice
(Ziua Internaţională a
Animalelor)
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Animalele din jurul nostru

Lecţie de ecologie

Serviciul Mediatecă

Printre cărţi cu sufletul
(Ziua Bibliotecarului)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Bibliotecarul – organizator
al universului cunoaşterii
Gânduri pentru bibliotecar

Expoziţie
Concurs de eseuri

Filiala nr. 1

Eusebiu Camilar – scriind în
piatră drama vieţii
(100 ani de la naştere)

Călătorie literară

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

„Voinicul din lume fără
nume”

Oră de poveste din
ciclul „Înşiră-te,
mărgăritare”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Chişinău – casa copilăriei
mele
Să cunoaştem oraşul
împreună

Expoziţie
Convorbire în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Numbers
Colours and shapes
Days and months
Les couleurs et les formes
Des jours et des mois

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

În lumea lui Gianni Rodari
(90 ani de la naştere)
Gianni Rodari „Planeta
pomilor de Crăciun”

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

În ospeţie la Gianni Rodari

Oră literară

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Smešnye i grustnye skazki
Gianni Rodari

Convorbire în grup

Serviciul Mediatecă

Gianni Rodari „Histoires a
la courte Paille”

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Carte
străină

Slăvitul povestitor de la
Roma
În lumea lui Gianni Rodari
( 90 ani de la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Internet-ul în viaţa mea

Concurs

Săptămâna Cunoştinţelor

Ciclu de activităţi

Scurt periplu în împărăţia
cărţilor

Excursii

Discuţie asupra cărţii

Discuţie asupra
cărţilor
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Serviciul Mediatecă
Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Cartea – „podul de flori”
dintre milenii şi generaţii
Cartea – creativitate

Expoziţie complexă

Căsătoria „de probă” – pro
sau contra?

Ring intelectual

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

Zbor continuu prin sufletul
cărţilor
Cartea de aur a celor mai
frumoase poveşti

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

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

Expoziţie

Serviciul Carte
străină

Cartea – izvor de cunoştinţe
şi prieten devotat
Cartea – prieten fidel şi
oportun
Biblioteca şi şcoala – cele
mai solide repere în drumul
spre acumularea
cunoştinţelor

Expoziţie

Filiala nr. 2

Primul cronicar al Moldovei
(Grigore Ureche – 420 ani de
la naştere)

Convorbire

Serviciul Mediatecă

Cum plouă?

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Raţionalitatea structurii
universului astrofizic

Şedinţa Cenaclului
„Arta de Deveni Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Traducerea textelor din
dicţionare şi enciclopedii

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Situaţia alarmantă a râului
Bîc

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

E iarăşi toamnă în calendar

Şedinţa Salonului
literar-artistic „La
Creangă”

Filiala nr. 2

Ctitorind cetatea verbului
matern
(Mihail Gh. Cibotaru,
scriitor)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Bucurii pe portativ

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Oră de poveste

Revistă bibliografică
Masă rotundă
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NOIEMBRIE
Zilele Bibliotecii

Ciclu de activităţi

În căutarea comorilor
sufleteşti

Excursii

Toate serviciile
Activitate cu
publicul

Cartea – semn al perenităţii
spirituale
Biblioteca – templu al
spiritualităţii

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Extravertiţii şi introvertiţii în
societatea modernă

Ring intelectual

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani
Serviciul Mediatecă

Casa cu suflet de lumină biblioteca
Biblioteca ideală în viziunea
mea

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Cărţi cu autograf la
Biblioteca Naţională pentru
Copii „Ion Creangă”
O casă fără bibliotecă e o
casă fără demnitate
Biblioteca – locul unde se dă
viaţă cărţii

Expoziţie

Čelovek – éto veličajšaâ
cennost’
(Nikolaj Dubov – 100 ani de
la naştere)

Convorbire în grup în
ciclul „Putešestvie v
mir russkoj
literatury”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Mihail Sadoveanu „Nada
florilor”
(130 ani de la naştere)

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Dor de Sadoveanu

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Lumea operei lui Sadoveanu
„Baltagul”

Expoziţie
Vizionare comentată
a filmului

Serviciul Mediatecă

Un poet excepţional al
naturii basarabene
A fost mai mult decât un om,
a fost un secol
Ceahlăul prozei româneşti
(Mihail Sadoveanu – 130 ani

Expoziţie

Filiala nr. 2

Expoziţie complexă

Concurs de eseuri
Filiala nr. 2

Convorbire în grup
Oră literar-muzicală

Revistă bibliografică
Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
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de la naştere)

naţională”

Maestrul scrisului românesc
Mihail Sadoveanu „Zodia
cancerului”
(Mihail Sadoveanu – 130 ani
de la naştere)

Expoziţie
Lecturi comentate

Filiala nr. 1

Fumatul – ciuma sec. XX
(Ziua Internaţională a
Tineretului)

Discuţie

Serviciul Mediatecă

„Apa sâmbetei”

Oră de poveste din
ciclul „Înşiră-te,
mărgăritare”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Astrid Lindgren „Piciul şi
Karlsson care trăieşte pe
acoperiş”, „Pippi Şoseţica”

Discuţie asupra
cărţilor

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Astrid Lindgren „Piciul şi
Karlsson care trăieşte pe
acoperiş”, „Pippi Şoseţica”

Vizionare comentată
a filmului

Serviciul Mediatecă

Da, sunt copac, niciodată nu
plâng
Mihail Garaz – un om, o
viaţă, un destin
Străjer al naturii şi-al gliei
poet
(Mihail Garaz – 80 ani de la
naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 2

Revistă bibliografică
Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”

Robert Louis Stevenson – Expoziţie
reprezentant de seamă al
neoromantismului
în
literatura engleză

Serviciul
străină

Să învăţăm ce este toleranţa

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Convorbire în grup

Carte

Toleranţa
este
virtutea Discuţie în grup
omului fără convingeri?

Filiala nr. 1

Pisatel’ s mirovoj dušoj
Expoziţie
(Lev Tolstoj – 100 ani de la Călătorie literară
moarte)

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Lev Tolstoi – Etern în Război
şi Pace

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Velikaâ nadežda russkoj
literatury
(Lev Tolstoj – 100 ani de la

Revistă bibliografică

Filiala nr. 1
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moarte)
Liviu Rebreanu: realism şi
modernitate
(125 ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Liviu Rebreanu: realism şi
modernitate
„Ion”

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Rebreanu şi poetica
romanului
Rebreanu – realism şi
modernitate
(Liviu Rebreanu – 125 ani de
la naştere)

Expoziţie

Romancier de tip
monumental
Liviu Rebreanu – creator al
romanului modern

Expoziţie

Take the stand and inform
yourself through magazines
Dans le monde de revues

Revistă bibliografică
a publicaţiilor
periodice

Serviciul Carte
străină

Aleksandr Blok –
svidetel’stvo čistoj lûbvi
(130 ani de la naştere)

Oră de poezie în
ciclul „Putešestvie v
mir russkoj
literatury”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Mark Twain „Aventurile lui
Huckleberry Finn”
(175 ani de la naştere)
Mark Twain – scriitorul
copiilor

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Mark Twain – 175 ani de la
naştere
Mark Twain „How to tell a
story”

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină

Genialul povestitor Mark
Twain
Fabulosul erou al culturii
americane
Jules Verne „Insula
misterioasă”
(135 ani de la publicare)
Who am I?
My family

Expoziţie

Filiala nr. 1

Que suis-je?

Vizionare comentată
a filmului
Filiala nr. 2

Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

Lecturi comentate

Revistă bibliografică
Vizionare comentată
a filmului

Serviciul Mediatecă

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Lecţie interactivă de

Serviciul Carte
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Ma famille

limba franceză

străină

De ce toamna cad frunzele?

Şedinţa Clubului
„Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Care ar fi scopul suprem al
vieţii unui om şi cum să-l
realizăm?

Şedinţa Cenaclului
„Arta de a Deveni
Om”

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Limba este darul sfânt al
fiecărui neam

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2

Instrumentele de lucru ale
unui traducător

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

Eşti dependent de Internet?

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Tentaţia perfecţiunii
(Vlad Pohilă, scriitor)

Şedinţa Cenaclului
„Dialogul
generaţiilor”

Filiala nr. 2

SIDA – cea mai grea
moştenire a sec. XXI
(Ziua Internaţională de
combatere şi profilaxie a
maladiei SIDA)

Convorbire

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

SIDA – flagelul secolului
Un mod sănătos de viaţă
SIDA – cea mai grea
moştenire a secolului

Expoziţie
Concurs de desene
Întâlnire cu specialist
de la Centrul SIDA

Filiala nr. 2

Dumnezeu te iubeşte,
schimbarea este posibilă

Discuţie în grup

Filiala nr. 1

Victor Hugo „Notre-Dame
de Paris”

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Carte
străină

Nicolae Labiş „Păcălici şi
Tândăleţ”
(60 ani de la naştere)
Copilul teribil al unui veac
furtunos
Moartea şi nemurirea unui
poet
(Medalion aniversar Nicolae
Labiş)
Stropit de slavă ca de sânge
Pe urmele poetului Nicolae
Labiş
(75 ani de la naştere)

Discuţie asupra cărţii

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Expoziţie

Filiala nr. 2

DECEMBRIE

Şedinţa Cenaclului
,,Conştiinţa
naţională”
Expoziţie
Oră de poezie
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Filiala nr. 1

Ion Anton – 60 ani de la
naştere

Întâlnire cu poetul

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Poetul care face sentimentul
să cugete, iar gândul – să
simtă
(Ion Anton – 60 ani de la
naştere)

Expoziţie
Revistă bibliografică

Filiala nr. 2

Cavalerul florilor dalbe
Ion Anton – „laureat al
dorului”
(Ion Anton – 60 ani de la
naştere)

Expoziţie
Întâlnire cu scriitorul

Filiala nr. 1

Magicianul dansului popular
(Vladimir Curbet – 80 ani de
la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Alfred de Musset
„Lorenzaccio”
(200 ani de la naştere)

Convorbire în grup

Serviciul Carte
străină

Dumnezeu te-a făcut artist
(Barbu Lăutarul – 230 ani de
la naştere)

Expoziţie

Filiala nr. 1

Rapsod al neamului
(Barbu Lăutarul – 230 ani de
la naştere)

Şedinţa Salonului
Muzical

Filiala nr. 2

O stea a cinematografiei
româneşti
(Stela Popescu – 75 ani de la
naştere)

Convorbire în grup

Serviciul Mediatecă

„Mieluşica argatului”

Oră de poveste din
ciclul „Înşiră-te,
mărgăritare”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Numai cântec, numai dor
(Alexandru Lozanciuc – 60
ani de la naştere)

Expoziţie

Serviciul Mediatecă

Rudyard Kipling – poetul
junglei şi al mărilor
(145 ani de la naştere)

Revistă bibliografică

Serviciul Activitate
cu copii de 11-16
ani

Ty i â – odnoj krovi
(Rudyard Kipling – 145 ani
de la naştere)

Convorbire în grup

Serviciul Mediatecă

Poveşti pentru copii de-o
şchioapă
(Rudyard Kipling – 145 ani

Expoziţie
Revistă bibliografică

Serviciul Carte
străină
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de la naştere)
Poetul Imperiului
(Rudyard Kipling – 145 ani
de la naştere)

Revistă bibliografică

Filiala nr. 1

A la maison
Le corps

Lecţie interactivă de
limba franceză

Serviciul Carte
străină

At home
The body

Lecţie interactivă de
limba engleză

Serviciul Carte
străină

Astăzi s-a născut Hristos
Crăciunul în lume: sărbători
pe continente
De urat tot vom ura

Expoziţie
Prezentare de site-uri
web
Matineu

Serviciul Mediatecă

Vine şi Crăciunul, vine!
Anul Nou curând va bate

Expoziţie
Concurs de desene

Filiala nr. 1

Anul Nou la uşă bate …

Audieri, vizionări
Discuţie în grup

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Cum încap atâţia oameni în
televizor?

Şedinţa Clubului
,,Deceluş”

Serviciul Activitate
cu preşcolari şi
copii de 7-10 ani

Rostire şi dăruire
Şedinţa Cenaclului
(Maria
Bulat-Saharneanu, ,,Dialogul
publicist)
generaţiilor”

Filiala nr. 2

Istoria religiilor

Şedinţa Clubului
„Generaţia NEXT”

Filiala nr. 1

Tradiţii şi obiceiuri de
Crăciun la noi şi în lume

Şedinţa Clubului
tinerilor traducători

Serviciul Carte
străină

La răscruce de ani

Şedinţa Salonului
literar-artistic ,,La
Creangă”

Filiala nr. 2
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Anexa nr. 4
PROGRAMUL
„ÎNVAŢĂ SĂ TE INFORMEZI”
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion
Creangă”: structură, reguli de utilizare şi
servicii oferite
Tipurile de documente aflate în colecţiile
Bibliotecii, reguli de împrumut pentru fiecare
tip de documente
Structura aranjării colecţiilor de documente în
Bibliotecă
Structura cărţii
Aparatul auxiliar şi de referinţă al cărţii

Cartea electronică: varietăţi de prezentare
Publicaţiile periodice ca sursă de informare,
dezvoltare intelectuală şi delectare
Publicaţiile de referinţă şi specificul utilizării
lor

Toate serviciile Activitate cu publicul

Toate serviciile Activitate cu publicul

Toate serviciile Activitate cu publicul
Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 710 ani, Filiala nr. 1, Filiala nr. 2
Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 710 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16
ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala
nr. 2
Serviciul Mediatecă
Toate serviciile Activitate cu publicul

Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 710 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16
ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala
nr. 2
Enciclopedii şi dicţionare electronice
Serviciul Mediatecă
Cartea cognitivă ca suport în procesul de
Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 7studiu
10 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16
ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala
nr. 2
Formularea cerinţei de lectură şi informare
Toate serviciile Activitate cu publicul
OPAC – catalogul electronic al Bibliotecii: Toate serviciile Activitate cu publicul
prezentare generală
Căutarea documentelor în OPAC după autor
Toate serviciile Activitate cu publicul
Căutarea documentelor în OPAC după titlu
Toate serviciile Activitate cu publicul
Căutarea documentelor în OPAC după subiect Toate serviciile Activitate cu publicul
şi cuvânt cheie
Căutarea combinată a documentelor în OPAC Toate serviciile Activitate cu publicul
Completarea unei cerinţe de împrumut pentru Toate serviciile Activitate cu publicul
diferite tipuri de documente
Lucrările bibliografice – instrumente de Serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani,
regăsire a informaţiei
Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr.
2
Iniţiere în utilizarea Internet-ului
Serviciul Mediatecă
Varietatea surselor Web
Serviciul Mediatecă
Tehnici de căutare a informaţiei în Internet
Serviciul Mediatecă
Criterii
de
evaluare
a
resurselor Toate serviciile Activitate cu publicul
informaţionale
Metode de sintetizare a informaţiei: adnotarea, Toate serviciile Activitate cu publicul
rezumatul, referatul, comentariul
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Alcătuirea
şi
prezentarea
referinţelor Toate serviciile Activitate cu publicul
bibliografice
Din istoria cărţii, scrisului şi bibliotecilor
Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 710 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16
ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala
nr. 2
Tehnica lecturii rapide
Serviciul Activitate cu copii de 11-16 ani,
Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala nr.
2
Completarea unui jurnal de cititor
Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 710 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16
ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala
nr. 2
Organizarea unei biblioteci personale
Serviciul Activitate cu preşcolari şi copii de 710 ani, Serviciul Activitate cu copii de 11-16
ani, Serviciul Carte Străină, Filiala nr. 1, Filiala
nr. 2

58

Anexa nr. 5
PROGRAME DE ACTIVITATE ALE CENACLURILOR,
CLUBURILOR ŞI SALOANELOR
SALONUL LITERAR-ARTISTIC ,,LA CREANGĂ”
Inaugurat în anul 1994, Cenaclul „La Creangă” (din 2006 Salon literar-artistic)
găzduieşte copii şi adolescenţi cu aptitudini literare şi artistice. Este, de fapt, o continuare a
activităţii Clubului literar republican „Peniţa fermecată” (1986-1991) şi a Cenaclului literar
„Florile dalbe” ( 1991-1993).
Prima moderatoare, bibliotecara Tatiana Costiuc, şi colaboratorii ziarului „Florile dalbe”
au fost cei care i-au încurajat pe copiii ce urmau să facă din scris o meserie: Steliana Grama,
Romana Iorga, Dorina Bohanţov, Igor Cobâleanschi şi alţii. Cenaclul „La Creangă” vine cu
pleiada nouă de talente: Ionel Martea, Corina Maxim, Steluţa Andrei, Valeriu Croitoru,
Dumitriţa Parfenie, Rodica Frimu, Olga Anghelici. Moderator al Salonului este poeta Claudia
Partole.
N/r
Temă
1. Eminescu să ne judece

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Conţinut
Recital poetic şi muzical consacrat
Luceafărului poeziei româneşti.
Invitaţi: scriitorii Mihai Cimpoi,
Vlad Zbârciog, actriţa Ninela
Caranfil.
Dragostea – izvor de inspiraţie
Expoziţia „Femeia cântată în versul
curcubeic” de Andrei Mudrea.
Invitaţi: elevi de la Şcoala „Valeriu
Poleacov, Şcoala de arte din
Cojuşna.
Cântecul şi poezia
Recital muzical poetic. Invitaţi:
interpreta Larisa Arsene, scriitorul
Titus Ştirbu, elevi de la Colegiul
„Ştefan Neaga”.
Concurs-fulger de meditaţii şi
Cartea este darul cel mai sfânt
versuri consacrate cărţii. Invitaţi:
scriitorii Ion Anton, Nicolae Rusu,
tineri pictori de la Liceul Republican
de Arte Plastice „Igor Vieru”.
Eseul – genul meditaţiei şi al Expoziţia
pictoriţei
Eleonora
cunoaşterii de sine
Romanescu. Invitat: poetul Arcadie
Suceveanu.
Poezia – rugăciune a sufletului
Recital poetic. Concurs de poezie.
Invitat – preotul Ioan Ciuntu.
Lecturi de vară
Deplasări în taberele de odihnă
pentru copii. Lecturi publice din
manuscrise de Victor Dumbrăveanu,
Victor Prohin, Claudia Partole,
Marcela Mardare, Ada Zaporojan,
Manole Neagu.
Limba noastră cea română
Serată de poezie şi cântec românesc.
Premierea membrilor activi ai
Salonului.
Invitaţi:
Valentina
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Termen
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie
August

August

Butnaru, preşedintă a Societăţii
„Limba noastră cea română”, Ion
Hadârcă, Valeriu Matei
9. E iarăşi toamnă în calendar
Recital poetic şi discuţii critice.
Lecturi publice din creaţia lui Victor
Prohin. Invitat – criticul literar Ion
Ciocanu
10. Limba este darul sfânt al fiecărui Discuţii despre corectitudinea rostirii
neam
şi scrierii limbii române. Invitaţi:
lingvistul Vlad Pohilă, scriitorii
Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu.
11. La răscruce de ani
Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun.
Invitaţi:
folcloristul
Andrei
Tamazlâcaru, ansamblul „Tălăncuţa”

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

CENACLUL ,,CONŞTIINŢA NAŢIONALĂ”
Acest Cenaclu a fost inaugurat în anul 1993 cu scopul popularizării valorilor naţionale,
istoriei, tezaurului cultural şi spiritual al neamului. Întruneşte elevi de la diverse şcoli şi licee din
Chişinău. Din anul 2002 este un Cenaclu de familie. Îşi desfăşoară şedinţele în incinta Filialei nr.
2. Moderator: scriitorul Constantin Dragomir.
N/r
Temă
1. Vremea trece, vremea vine,
Toate-s vechi şi nouă toate …

2.

3.

4.

5.

6.

Conţinut
Şedinţă
consacrată
Zilei
Comemorării lui Mihai Eminescu.
Recital de poezie şi muzică.
Participă elevi de la diferite licee cu
profil artistic, de la Şcoala de Arte
„Valeriu Poleacov”.
Graiul grâului, graiul neamului
Medalion literar-muzical consacrat
aniversării a 75-a de la naşterea
poetului Grigore Vieru. Participă
profesori şi elevi de la Şcoala
primară „Grigore Vieru” (Ciocana).
Să râdem, dacă avem … simţul Invitaţi: scriitorii Ion Diordiev, Efim
umorului
Bivol, Grigore Drăgan, Gheorghe
Postolache ş.a.
Muzica e viaţa mea
Medalion
consacrat
Zilei
Internaţionale a Familiei. Întâlnire cu
membrii familiei Negură din
Chişinău.
Un poet al tinereţii
Medalion
aniversar
consacrat
poetului şi publicistului Anatol
Ciocanu la 70 de ani. Participă
scriitorii Titus Ştirbu, Vlad Zbârciog,
elevi de la Liceul „Onisifor Ghibu”.
Cu soarele şi cântecul la drum
Şedinţă în tabăra de odihnă pentru
copii „Poieniţa veselă” (Dănceni).
Invitaţi: colaboratori ai revistei
„Alunelul”.
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Termen
Ianuarie

Februarie

Aprilie

Mai

Mai

Iunie

7.

Cântece care ne-au însoţit istoria

8.

Teatrul copilăriei de basm

9.

Ceahlăul prozei româneşti

10. Străjer al naturii şi-al gliei poet

11. Moartea şi nemurirea unui poet

Program
literar-muzical
cu
participarea celor mai activi membri
ai cenaclului..
Întâlnire cu colectivul de creaţie al
Teatrului de Păpuşi „Licurici”.
Medalion aniversar consacrat lui
Titus Jucov la 60 de ani.
Şedinţă consacrată aniversării a 130a de la naşterea prozatorului Mihail
Sadoveanu. Invitaţi: cercetătorii
literari Pavel Balmuş şi Vasile
Malaneţchi, elevi de la Liceul „M.
Sadoveanu” din Chişinău.
Şedinţă consacrată aniversării a 80-a
de la naşterea poetului, prozatorului
şi publicistului Mihail Garaz.
Participă: elevi de la Colegiul
Ecologic din Chişinău.
Medalion literar-muzical consacrat
aniversării a 75-a de la naşterea
poetului Nicolae Labiş. Participă
studenţi de la AMTAP, elevi de la
Liceul „Nicolae Iorga”

August

Septembrie

Noiembrie

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 – jurnalista, criticul de teatru şi film Larisa Turea.

Temă

N/r

Conţinut

Termen

1.

Basarabeanca. Vatra de cântec şi
dor

Protagonişti: Aurelia şi Iurie
Dicusar, întreprinzători

Ianuarie

2.

Cremene şi brânduşă, între scenă şi
dor

Protagonist: Silvia Luca,
actriţă, Artistă a Poporului

Februarie

3.

Omul cu mai multe inimi

Protagonist: Aurel Penu,
medic, doctor în ştiinţe
medicale

Martie

4.

Poetul imaginii

Protagonist: Pavel Bălan,
artist fotograf, operator de
film

Aprilie

5.

Permanenţa culturii

Protagonist:
Hodorogea,
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Silvia
jurnalist

Mai

cultural, prezentator TV
6.

Jurnalismul ca stare de spirit

Protagonist: Silvia Grosu,
doctor în istorie, prodecan
USM

Septembrie

7.

Ctitorind cetatea verbului matern

Protagonist:
Mihail
Gheorghe Cibotaru, scriitor,
ex-ministru al culturii

Octombrie

8.

Tentaţia perfecţiunii

Protagonist: Vlad
scriitor, publicist

Pohilă,

Noiembrie

9.

Rostire şi dăruire

Protagonist: Maria BulatSaharneanu, publicist, exconsilier prezidenţial

Decembrie

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.
Temă

N/r

Termen

1.

Este puţin să spui „Fii om!”

2.

Toate pornesc din inimă

Martie

3.

Prietenia omenească în cugetările înţelepţilor

Aprilie

4.

Vecinul nostru şi al tuturora

Septembrie

5.

Raţionalitatea structurii universului astrofizic

Octombrie

6.

Care ar fi scopul suprem al vieţii unui om şi cum să-l
realizăm?

Noiembrie

Februarie

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.
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N/r
Termen
1. Ianuarie

Temă
Cum reuşeşte Moş Crăciun să împartă
cadouri?

2.
3.

Februarie
Martie

Ce este prietenia?
De ce bem apă?

4.

Aprilie

De ce ne cad dinţii?

5.

Mai

La ce foloseşte dansul?

6.

Septembrie

Cine a sărat marea?

7.

Octombrie

Cum plouă?

8.

Noiembrie

De ce toamna cad frunzele?

9.

Decembrie

Cum încap atâţia oameni în televizor?

SALONUL MUZICAL
Salonul Muzical a fost inaugurat în noiembrie 1997. Iniţial a fost condus de muzicologul
Svetlana Bivol. În 2002, după o perioadă de întrerupere a activităţii, a renăscut sub bagheta
iscusită a compozitorului Eugen Mamot. Prin această formă de activitate se urmăreşte
promovarea cunoştinţelor muzicale generale, indispensabile fiecărui om cult, a resurselor
informaţionale despre muzicieni, compozitori, interpreţi naţionali şi universali, a diverselor
genuri muzicale. Evenimentul cheie în activitatea Salonului Muzical a fost lansarea imnului
Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” pe versuri de Constantin Dragomir şi muzica
de Eugen Mamot.
N/r
Temă
1. O viaţă dedicată folclorului

2.

O, vino, primăvară!

3.

Lumină din Lumină

Conţinut
Victor Cirimpei, folclorist – 75 ani
de naştere. Participă: Ansamblul
folcloric „Opincuţa”, condus de Iulia
Osoianu,
Andrei
Tamazlâcaru,
folclorist
Anotimpul primăvara în creaţia
compozitorilor
contemporani.
Sărbătoarea Mărţişorului. Participă:
grupul coral al clasei a II-a „K” de la
Liceul „Mihai Viteazul”
Muzica religioasă – factor important
în educaţia moral-spirituală a tinerei
generaţii. Participă: grupul coral al
Studioului
„Lia-Ciocârlia”,
conducător artistic Luminiţa Istrati
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Termen
Februarie

Martie

Aprilie

4.

Muzica de operă ca gen

5.

A ruginit frunza din vii

6.

Bucurii pe portativ

7.

Rapsod al neamului

Demonstrarea şi analiza opereipoveste „Moş Martin şi vulpea” de
compozitorul M. Crasev pe motivele
poveştilor lui C. Ciukovski
Cântece autumnale din creaţia
compozitorilor
contemporani.
Participă: grupul coral al clasei a IIIa „K” de la Liceul „Mihai Viteazul”
Ziua Internaţională a Muzicii.
Participă: grupul coral al clasei a IIIa „K” de la Liceul „Mihai Viteazul”
Barbu Lăutarul la 230 ani de la
naştere. Participă: elevi de la Liceul
„Ciprian Porumbescu”

Mai

Septembrie

Octombrie

Decembrie

CLUBUL TINERILOR TRADUCĂTORI
A fost inaugurat în 1996, odată cu deschiderea Serviciului Carte străină în cadrul
Bibliotecii. În anul 2003 a fost relansat. Întruneşte elevi pasionaţi de studierea limbilor moderne,
de lectură şi traducere. La şedinţe participă ca invitaţi traducători notorii din republică, profesori
de la catedra de limbi străine a USM, reprezentanţi ai ambasadelor. Copiii traduc, de obicei, texte
la subiectele des solicitate de beneficiarii serviciului carte străină.
N/r
Temă
1. Cum traducem un titlu de carte?
2.
3.

Termen
Ianuarie

Traducerea poeziei. Invitat – Andrei Burac, poet,
prozator, dramaturg, traducător
Cum traducem numele de personaje?

Februarie
Martie

4.

Traducerea cărţilor non-ficţiune. Invitat –
Adrian Ciubotaru, redactor la Editura „Arc”,
traducător

5.

Cum traducem dialogurile?

6.

Traducerea şi comunicarea culturală. Invitat –
Emilian Galaicu-Păun, redactor-şef la Editura
„Cartier”, poet, traducător

Septembrie

7.

Traducerea textelor din dicţionare şi
enciclopedii
Instrumentele de lucru ale unui traducător.
Invitat – Dorin Onofrei, traducător, redactor la
Editura „Cartier”

Octombrie

8.

Aprilie

Mai
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Noiembrie

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.
Temă

N/r
1.

Europa are nevoie de tine

2.

Iubirea mişcă sori şi stele

3.
4.
5.
6.

Termen
Ianuarie
Februarie

Minunile ştiinţei

Martie

Ai doar o viaţă

Aprilie

Tineretul este un soare care-şi prelungeşte
răsăritul
Eu al ţării mele sunt ostaş

Mai
Septembrie

7.

Situaţia alarmantă a râului Bâc

Octombrie

8.

Eşti dependent de Internet?

Noiembrie

9.

Istoria religiilor

Decembrie

65

Anexa nr. 6

ACTIVITATEA EDITORIALĂ
nr.
d/o

Denumirea lucrării

Tipul publ.

Termen
(trim.)

Volum

Lb. publ.

Baza
poligr.

Serviciile
responsabile
Asistenţă
de
specialitate
, coord. şi
coop.
Informare
bibliogr. şi
documenta
re;
Asistenţă
de
specialitate
, coord. şi
coop.
Redacţie şi
secretariat
–arhivă
Informare
bibliogr. şi
documenta
re
//-//

1.

Cartea. Biblioteca.
Cititorul
Fascicula nr. 19

buletin metod. şi
bibliogr.

I

1 fasc.

rom.-rus.

tipografie

2.

Aniversări culturale
2011

calendar

III

1 carte

rom.- rus.

tipografie

3.

La Creangă
Nr. 24, 25

almanah literar

I-IV

2 fasc.

rom.

tipografie

4.

Bibliografia cărţii
pentru copii. Anul
2009

buletin
informativ

II

1 fasc.

rom.-rus.

xerox

5.

În ajutor programei de
studiu (bibliografie
selectivă pentru
lectura extraşcolară a
elevilor din cl. IV-XII)
a) sem. II, 2009
b) sem. I, 2010
Carte Pentru Copii
(Ediţia a XIV-a a
Salonului de Carte
pentru Copii)
Paşi spre cunoaştere:
Publicaţii de referinţă
în colecţiile Bibliotecii
Naţionale pentru Copii
„Ion Creangă”
Clasificarea Zecimală
Universală

buletin
informativ

I-IV

2 fasc.

rom.-rus
ş.a.

xerox

breviar

II

nr. 1-4

rom.-rus

xerox

Redacţie şi
secretariat
– arhivă

indice bibliogr.
adnotat

III-IV

rom.,
rus., fr.,
engl. ş.a.

versiune
electroni
că

Informare
bibliogr. şi
documenta
re

tabele
prescurtate

II

1 carte

rom.

Xerox

9.

Grigore Vieru

biobibliografie,
ediţia a II-a

I

1 carte

rom.

tipografie

10.

Eugen Mamot

biobibliografie

IV

1 carte

rom.

tipografie

11.

Claudia Partole

biobibliografie

II

rom.

versiune

Dezvoltare
, evidenţă,
catalogare
şi indexare
Informare
bibliogr. şi
documenta
re
Informare
bibliogr. şi
documenta
re
// - //

6.

7.

8.
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12.

Grigore Vieru – 75 ani

pliantă

I

rom.

electroni
că
xerox

13.

Nicolae Esinencu – 70
ani
Maria Cebotari –100
ani
Isai Cârmu – 70 ani
Maria Bieşu – 75 ani
Vlad Ioviţă – 75 ani

pliantă

I

rom.

xerox

//-//

pliantă

I

rom.

xerox

//-//

pliantă
pliantă
pliantă

II
III
IV

rom.
rom.
rom

xerox
xerox
xerox

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

14.
15.
16.
17.
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Anexa nr. 7
PROGRAMUL
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC
Nr.
Temă
d/r
1 Inaugurarea
Proiectului
„Biblioteca
Suedeză – Serviciul Activitate cu copii de
vârstă preşcolară şi 7-10 ani”, finanţat de
Institutul Suedez

Termen

Responsabil

Februarie

Claudia Balaban
Eugenia Bejan

Martie

Claudia Balaban

Mai

Lilia Tcaci

Septembrie

Lilia Tcaci
Nina Crasnopolschi

2

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

3

Evidenţa şi
Bibliotecă

4

Utilizarea CZU în bibliotecă

5

Legislaţia dreptului de autor
drepturilor conexe şi biblioteca

a

Noiembrie

Lolita Caneev
Eugenia Bejan

6

Respectarea Regulamentului serviciilor
pentru public în Bibliotecă: rezultatele
evaluării

Octombrie

Eugenia Bejan

gestiunea

colecţiilor în

şi
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Anexa nr. 8
PROGRAMUL
ŞCOLII DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
A SALARIAŢILOR BIBLIOTECII
Nr.
Temă
d/r
1 Noi intrări în colecţiile
bibliotecii: reviste bibliografice

Grup ţintă

Responsabil

În fiecare a doua
zi de Joi

Personalul de
specialitate

Şefii de servicii
(coord. Elizaveta
Smochină)

Pe parcursul
anului

Personalul
implicat în
catalogare
Personalul de
specialitate

Olesea Boico

2

Utilizarea
Catalogare

3

Utilizare OPAC

Pe parcursul
anului

4

Internet pas cu pas

5

Aplicarea
UNIMARC

Pe parcursul
anului
Martie

6

Evidenţa
şi
gestiunea
colecţiilor de bibliotecă
Programul de formare a culturii
informaţionale „Învaţă să te
informezi”
Activitatea cu publicul: forme
de activităţi
Programarea 2011: obiective şi
direcţii prioritare

7

8
9

modulului

Termen

formatului

Mai
Septembrie

Octombrie
Noiembrie
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Olesea Boico
Eugenia Bejan

Personalul de
specialitate
Personalul
implicat în
catalogare
Personalul de
specialitate
Personalul de
specialitate

Filip Crijanovschi

Personalul de
specialitate
Şefii de
servicii

Zinaida Ursu

Formator invitat

Lilia Tcaci
Eugenia Bejan

Claudia Balaban

