
Totalurile Lunarului Internaţional al 
Bibliotecilor Şcolare în raionul Soroca, 

ediţia a V-a



IMPLEMENTAREA  LUNARULUI  ÎN ACTIVITATEA  
BIBLIOTECILOR  SOROCENE

• Din anul 2008 Comitetul IASL a propus şi UNESCO a aprobat în 
luna octombrie desfăşurarea  LUNARULUI INTERNAŢIONAL AL 
BIBLIOTECILOR ŞCOLARE, care include activităţi dedicate 
bibliotecilor şcolare şi rolului lor în educaţia copiilor. 

• La una din şedinţele Filialei BIN (Biblioteci din Învăţământ din 
Nord) a ABRM, din anul 2012 colegii noştri de la Biblioteca 
Ştiinţifică a US „A. Russo” Bălţi au venit cu iniţiativa şi cu 
propunerea de implementare a acestei forme de promovare a 
imaginii bibliotecilor şcolare.

• Noi, echipa de bibliotecari şcolari din raionul Soroca, am răspuns 
provocării şi pe parcursul ultimilor cinci ani,  2013-2017,
bibliotecile şcolare din Soroca realizează activităţi dedicate 
susţinerii şi promovării bibliotecii, cărţii şi bibliotecarului. 



Obiective propuse:
 Stimulare interesului elevilor pentru literatură, familiarizarea 

elevilor cu biblioteca şi cu activitatea desfăşurată de bibliotecar.
 Apropierea elevilor de carte şi de cuvântul scris. 
 Crearea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra 

în bună stare, pentru ca să poată fi citită de cât mai mulţi elevi.
 Exprimarea în stil personal a unor trăiri şi impresii din textele 

literare lecturate.    
 Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în formarea şi 

dezvoltarea deprinderilor de citire a copilului.
 Realizarea de programe extracurriculare şi stimularea interesului 

elevilor pentru  lectură. 
 Sensibilizarea părinţilor şi a altor factori în vederea realizării unor 

acte de donaţii şi sponsorizări.

 Formarea deprinderilor de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi 
sau alte informaţii pe care aceasta le oferă.

 Organizarea bibliotecii şi formarea cadrului bibliotecar.



Activităţi de realizare
Dacă la primele ediţii activităţile din cadrul Lunarului se limitau 

numai la cele tradiţionale: expoziţii, convorbiri, victorine
ajunşi la ediţia a V-a putem relata că activităţile au devenit 
mult mai complexe şi diverse:

Lansări şi prezentări de carte, conferinţe 
literare, întâlniri cu scriitori, medalioane 
literare, ateliere de discuţii şi dezbateri, 
spectacole literare, concursuri de desene şi 
poezie,  ore de “Formare a culturii 
informaţionale”,  bibliotecar pentru o oră/zi, 
vernisări de expoziţii, achiziţii şi donaţii de 
carte



Pregătirile pentru Lunar se încep încă la
întrunirea metodică din august (23.08.17)



Propuneri pentru servicii/forme noi
în activitatea bibliotecii şcolare



Lucru în echipe



Lucru în echipe



Lucru în echipe



Prezentarea rezultatelor 



Prezentarea rezultatelor 



Acţiuni de organizare şi desfăşurare 
a Lunarului în instituţii 

Paşii pentru desfăşurarea Lunarului în instituţie:

• Elaborarea planului de acţiuni de către bibliotecar, discutat  la 
comisia metodică “Limbă şi comunicare” şi aprobat de directorul 
instituţiei

• Anunţarea desfăşurării Lunarului:                                                                 
- distribuirea unor materiale promoţionale în clase
- afişă la panoul informativ din şcoală
- anunţul deschiderii Lunarului la careul organizat 

cu toţi elevii 
- amenajarea bibliotecii şi căile de acces spre ea
- invitaţie la intrarea în instituţie                    



Lunarul Internaţional al Bibliotecilor Şcolare 

la Liceul Teoretic “P. Rareş”, Soroca

1 – 31 octombrie 2017



Deschiderea Lunarului la LT “P. Rareş”



Prezentări de carte: 
Melnic Elena ”Cartea - leac pentru suflet”;
Vangheli Spiridon ”Guguță și prietenii săi”



CAMPANIA  ”SĂ CITIM ÎMPREUNĂ”   

NICOLAE POPA ”GHIOZDANUL ZBURĂTOR”: 

Atelier de lectură și discuții: Concurs. –clasele a V-a”A”, V-a”C”

Profesoară de limbă română: Bunescu Lucia, bibliotecar Cebanu Ala



LANSARE DE CARTE 

Ana Goian “Eşecul logicii”



Medalion aniversar “AMBASADORII CULTURII NAȚIONALE ÎN 
LUME: DOINA și ION ALDEA TEODOROVICI și EUGEN DOGA  

(cl. X-XII)  



Premierea: Cel mai bun cititor al clasei
Cel mai activă clasă în cadrul Lunarului 



Lunarul Internaţional al Bibliotecilor Şcolare 

la Liceul Teoretic “I. Creangă”, Soroca

1 – 31 octombrie 2017



DESCHIDEREA  FESTIVĂ A SĂLII DE LECTURĂ  
LA LICEUL TEORETIC ”ION CREANGĂ”, 19.10.2017



SALA DE LECTURĂ  
A LICEULUI TEORETIC ”ION CREANGĂ”



Sala de lectură plină de cititori 
şi oaspeţi



Cu daruri pentru bibliotecă 
şi beneficiarii ei



Cu recunoştinţă de la 
Consiliul de Elevi din instituţie



Lunarul Internaţional al Bibliotecilor Şcolare 

la gimnaziul Schineni

1 – 31 octombrie 2017



Va invita in fiecare zi de joi orele 
14.00 in  incinta bibliotecii la o doza 

de lectura!

Vă așteptăm ...



Teme

Conţinuturi

Mod de

realizare

Data şi locul

desfăşurării

Resurse

umane şi

materiale

Evaluare

Biblioteca

școlară-un 

miracol 

-elaborare de 

pliante,afișe,

Conceperea 

unui jurnal de 

impresii, poze 

din timpul 

activităților

Pe tot 

parcursul 

lunii

-consiliul 

elevilor

Postări pe 

pagina 

instituției 

facesbook

,,Jurnalul 

grupei,,

Activitatea 1





Activitatea 2

Bibliotecar

pentru o zi

-activitate 

practică de 

promovare a 

profesiei de 

bibliotecar

5 

octombrie

-elevi

doritori

din 

gimnaz

iu

- impresii

consemnat

e în

„Jurnalul

grupei”  





Miracolul cărţilor

Elevii clasei întîi

• vizitarea bibliotecii

• prezentarea serviciilor pe

care le prestează biblioteca

• informare privind

condiţiile acceptării

împrumutului de carte

Elevii claselor II-IV-a

• tehnici de aşezare a 

cărţilor în bibliotecă

• cum se face o carte

• cartea de-a lungul

timpului

• structura unei cărţi

- vizită la

bibliotecă

6 octombrie

Biblioteca

13octombie

Biblioteca

- elevi, 

diriginte, 

bib-tecar

- imagini, 

pliante

- impresii

consemnate în

„Jurnalul

grupei”             

Activitatea 3









Spitalul cărților!

• organizarea

bibliotecii

• tehnici de aşezare a 

cărţilor în bibliotecă

- repararea

unor cărţi

deteriorate

17-21 

octombrie

Biblioteca

- elevi, 

diriginte, 

bib-tecar

- reamenaja-

rea

bibliotecii

Activitatea  4









Activitatea  6

Atelier de dezbateri:

“Lectura este o formă a fericirii?”  elevii cl.VIII-IX şi 

membrii clubului iubitori de carte

Membrii clubului iubitorilor de 
carte



Biblioteca în aşteptarea oaspeţilor



Lansarea cărţii “Satul Schineni: ieri şi azi”

Activitatea  7

Oleg Ursan,doctor în stiințe istorice,



,,Cinema pentru elevi,,

Activitatea  8

Un film pentru copii sau un desen animat vizionat la cinema reprezinta o experienta

cu totul deosebită pe care eleviii o vor agrea cu sigurantă si pe care nu o vor putea uita

foarte usor.





O carte pentru cel de-al 50-lea cititor! 
Să savurezi în continuu din nectarul cuvintelor.



Flash Mob:Sunt o 

carte a tot ceea ce 

citesc.



Premierea celor mai activi participanți
în cadrul Lunarului



Lunarul Internaţional al Bibliotecilor Şcolare 

la gimnaziul “D. Matcovschi”, Soroca

1 – 31 octombrie 2017



BIBLIOTURISM 
– o călătorie literară prin ţările lumii



Fiecare clasă prezintă secvenţe teatrale 
din opera celui mai îndrăgit scriitor



Acţiuni de organizare şi desfăşurare 
a Lunarului la nivel de raion

• Formarea şi sensibilizarea cadrelor bibliotecare 
- la întrunirea metodică din august

• Consiliere metodică în vederea organizării Lunarului în instituţii– septembrie
• Promovarea activităţilor din cadrul Lunarului

- În mass-media: 
Făclia “Pauză de lectură la Vădeni”,  S. Vataman, gimn. Vădeni, 13.10.2017 

Observatorul de Nord “Doar citind, creierul nostru va deveni un laborator de    
idei” (M. Eminescu), E. Pîrlog, gimn. “D. Matcovschi”, 03.11.2017 

“Cartea este bucuria vieţii mele”, V. Şterbate, E. Cociurca
13.10.2017

- Pe reţele de socializare: 
Facebook - LT “C. Stere”, “P. Rareş”, gimn. Bădiceni, Schineni, Rubleniţa,  

site-ul DÎ 
• Organizarea preluării lotului de carte de la şcoala specială Soloneţ închisă în urma 

incluziunii 
13.10.2017, LT “P. Rareş”, “A.Puşkin”, gimn. “D. Matcovschi”

• Organizarea Workshop-ului de totalizarea – 01.11.2017
Secvenţe pe site-ul DÎ     edusoroca.md

• Premierea învingătorilor



“Cartea este bucuria vieţii mele” 
articol în ziarul “Observatorul de Nord”, 13.10.2017



Articol despre cea mai tînără bibliotecară 
şcolară din Soroca

“Octombrie este recunoscut la nivel interstatal ca 
“Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare”. 

Iar pentru ca în bibliotecă să persiste o atmosferă 
plăcută, nu este nevoie doar de cărţi bune, dar 
şi de bibliotecari care să depună suflet în ceea 
ce fac. Cea mai tânără bibliotecară şcolară din 
raionul Soroca este Olga Oreşina de la Liceul 
“Constantin Stere”. Are doar doi ani de când 
activează aici, dar este fericită, fiindcă şi-a găsit 
vocaţia…”



Vasile Baş, directorul liceului “C. Stere”:

“Olga este o tânără specialistă care a 

absolvit specialitatea Biblioteconomie. Este o 

bibliotecară foarte bravo şi activă, se implică 

în toate activităţile care sunt, ba chiar şi în 

activităţile extraşcolare. Contribuie mult în 

organizarea şi desfăşurarea evenimentelor şi 

ajută elevii, diriginţii şi profesorii. Vreau să 

menţionez că este o bibliotecară de 

perspectivă, am crezut şi cred în ea, fiindcă 

este un exemplu pentru toţi bibliotecarii”.



AGENDA  

Workshop-ului „ Totalurile  Lunarului Internaţional al Bibliotecilor Şcolare” 

 

 

Data desfăşurării: 01.11.20117             Locul desfăşurării: LT ”Ion Creangă” 

 

Obiective: 

• Identificarea şi diseminarea celor mai relevante activităţi de promovare a Cărţii, Bibliotecii şi Lecturii 

realizate în cadrul Lunarului Internaţional al Bibliotecilor Şcolare 

• Promovarea imaginii şi rolului bibliotecii şi bibliotecarului în comunitatea şcolară 

• Familiarizarea bibliotecarilor şcolari cu noutăţi în domeniul biblioteconomic, acoperirea necesităţilor 

informaţională a elevilor în anul de studii 2017-2018 

 

 

Timpul Conţinutul Responsabil  

8.30 – 9.00 Înregistrarea participanţilor. Discuţii. Sugestii.  

9.00 – 9.10 Deschiderea workshop-lui. Obiectivele şi agenda atelierului E. Cociurca  

9.10 – 9.30 Deschiderea sălii de lectură la LT „I. Creangă” cea mai originală acţiune în 

cadrul Lunarului Internaţional al Bibliotecilor Şcolare” 

A.Cveatcovschi 

9.30 – 10.45 Trecerea în revista a celor mai frumoase activităţi organizate  în cadrul 

Lunarului Internaţional al Bibliotecilor Şcolare: 

 Prezentarea şi evaluarea  activităţilor realizate din perspectiva 

promovării Bibliotecii, Cărţii şi Lecturii: bune practici, experienţe de 

succes, metode şi servicii inovatoare. 

 

 

Bibliotecarii şcolari 
 

10.45 – 11.30 Organizarea Tîrgului ideilor şi experienţelor de succes: 

 Prezentarea celor mai relevante activităţi şi promovarea lor spre 

realizare în instituţiile bibliotecare din raion 

 Evaluarea, identificarea şi premierea celor mai semnificative 

activităţi 

 

Bibliotecarii şcolari 

E. Cociurca 

Comisia  

11.30 – 11.45 Asigurarea elevilor cu manuale în anul de studii 2017-2018:  

 Completările şi prezentarea formelor SÎM  

 Introducerea datelor în Programul „BookFond” 

 

  E. Cociurca 

11.45 – 12.30  Delegarea participanţilor la Conferinţa Anuală a Asociaţiei 

Bibliotecarilor din 10 noiembrie 2017  

 Campania de abonare - 2017 

 Debrifarea workshop-ului 

 

E. Cociurca 

Bibliotecarii şcolari 

                                                                                       Moderator şi responsabil de program 

                                                                                                                 E. Cociurca, spec. metodist DÎ Soroca 



Workshop-ului “Rezultatele Lunarului Internaţional 
al Bibliotecilor Şcolare “  

LT “I. Creangă”, 1 noiembrie 2017



Condiţiile prezentării cadrului bibliotecar 
în cadrul Workshop-ului

• Fiecare bibliotecar prezintă planul de activităţi 
realizate în cadrul Lunarului 

aprobat de directorul instituţiei

• Prezintă o activitate, care în opinia sa este cea mai 
reuşită, relevantă din cadrul Lunarului şi doreşte s-o 
expună colegilor

pentru prezentare se oferă 5-7 min.

- La prezentarea experienţelor participă numai 
doritorii



Prezintă LT “P. Rareş”



Gimnaziul Vărăncău



Gimnaziul “D. Matcovschi”, Soroca



Gimnaziul Rubleniţa



Gimnaziul Voloviţa



Au mai prezentat:

• LT “C. Stere”, LT Visoca 

Gimnaziile: Bădiceni, Bulboci, Cosăuţi, Racovăţ,

Regina Maria, Slobozia Cremene,     

Stoicani, Şeptelici, Voloave, Zastinca ş.a.

• Din activităţile realizate:

lansări şi prezentări de carte, conferinţe literare, 
întîlniri cu scriitori, ateliere de discuţii şi dezbateri, 
medalion literar, spectacole literare, concursuri de 
desene şi poezie, convorbiri, bibliotecar pentru o zi, 
vernisare de expoziţii, achiziţii şi donaţii de carte.



Deschişi în preluarea bunelor practici



Schimbul de experienţe şi bune practici



La evaluare participă toţi cei prezenţi



Evaluarea colegilor 
Cele 3  activităţi care m-au impresionat cel mai mult



Lucrează comisia de cenzori



Numărarea voturile



Impactul Workshop-ului

În cadrul Workscop-ului au fost propuse cele mai frumoase şi relevante idei şi 
experienţe care pot fi realizate în activitatea bibliotecilor şcolare din Soroca.  

Premianţii: După  numărul de voturi acumulate s-au plasat pe locuri 
premiante  bibliotecarii cu următoarele activităţii:

Locul I  Pîrlog Eugenia, gimn. “D. Matcovschi”, Soroca
Cu activitatea BIBLIOTURISM

Locul II Cveatcovschi Ariadna, LT “I. Creangă”  
Deschiderea sălii de lectură

Ursachi Mariana, gimn. Schineni
Flash Mob: Sunt o carte a tot ceea ce citesc.

Locul III – Grincu Nina, gimn. Rubleniţa 
Conferinţa literară “Cartea – comoara înţelepciunii de 

peste veacuri”
Cebanu Ala, LT “P. Rareş”

Atelierul de lectură şi discuţii “Ghiozdanul zburător” N. Popa
Nosatîi Maia, LT Visoca

Întîlnirea cu scriitorul Vasile Trofăilă



Premianţii ediţiei a V-a ai Lunarului Internaţional al 
Bibliotecilor Şcolare (diplome, cărţi şi rechizite)



Concluzii
Activităţile realizate în cadrul Lunarului:

1. Stimulează gustul pentru lectură, inovaţie şi creativitate la elevi;
2. Sensibilizează cadrele didactice şi manageriale din instituţie în raport cu 

rolul şi  locul bibliotecii în comunitatea şcolară 
3. Promovează imaginea bibliotecii şi bibliotecarului în comunitate
4. Completează fondul de carte prin achiziţii şi donaţie

Prin această formă de activitate şi anume, Lunarul Internaţional al 
Bibliotecilor Şcolare ajuns la Soroca la ediţia a V-a, am încercat astăzi,  să 
vă intrigăm şi pe Dvs, dragi colegi  bibliotecari şcolari din republică,  a da 
curs acestei oportunităţi de promovare a imaginii bibliotecii şcolare în 
comunitatea.

Pentru aceasta suntem disponibili a vă oferi consiliere, materiale 
metodice pe suport electronic şi hârtie, experienţe şi bune practici.

Vă îndemnăm: 
Faceţi ca noi,  faceţi cu noi, faceţi mai bine decât noi.

SUCCESE!


