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LUNARUL INTERNAȚIONAL

AL BIBLIOTECILOR ȘCOLARE



Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare

Din anul 2008 Comitetul Asociației 

Internaționale a Bibliotecilor Școlare a 

aprobat în luna octombrie desfășurarea 

LUNARULUI INTERNAȚIONAL AL 

BIBLIOTECILOR ȘCOLARE 

În activitatea bibliotecilor școlare din 

Soroca Lunarul a ajuns în anul 2019 

la ediția a VIII-a



Scopul Lunarului

Organizarea activităţilor 

dedicate

bibliotecilor şcolare 

şi rolului lor în instruirea şi 

educaţia copiilor



Obiectivele Lunarului

 Stimularea, motivarea şi promovarea 

lecturii, cărţii şi bibliotecii

 Promovarea imaginii bibliotecii şi 

bibliotecarului în comunitatea şcolară

 Formarea competențelor de comunicare 

și creativitate la bibliotecarului școlar



Diversitatea activităţilor

 Servicii noi de bibliotecă: campanii, parteneriate, proiecte

 Achiziții/Donații de carte

 Conferinţe de cititori/Ateliere de lucru

 Lecţii de bibliologie/Formarea culturii informației la elevi

 Mese rotunde/Cluburi de dezbateri/Cluburi pe interese

 Lansări de carte/Prezentări de carte

 Întâlniri cu scriitori și oameni de arte

 Ore de poezie/concursuri/victorine literare

 Expoziţii de carte/desene/foto

 Chestionare/Sondaje/Studii

 Excursii în bibliotecă

 Materialele promoţionale: fluturaşi, pliante, afişe, ghiduri, 

standuri, prezentări PowerPoint 



Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare

 Totalurile Lunarului se fac la un

Workshop profesional organizat de Direcția

Învățământ, care se desfășoară, de regulă,

în luna noiembrie a fiecărui an.

 Prezentările efectuate de cadrele

bibliotecare din raion se fac în baza

Regulamentului desfășurării concursului

raional pentru cea mai originală

activitate/serviciu/proiect desfășurat în

cadrul Lunarului



Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcţia Învăţămînt Soroca

Biblioteca Liceului Teoretic “I. Creangă”

Workshopul profesional

”Promovarea imaginii bibliotecii 

în cadrul 

Lunarului Internațional al Bibliotecilor 
Școlare”, Ediția a VIII-a

Elena COCIURCA, 

Specialist metodist DÎ Soroca

19 noiembrie 2019



REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL SOROCA 
 

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 
  ORDIN_ 

Nr.                                                           

din  

 

 

 „Cu privire la participarea 

   bibliotecarilor şcolari  

   la seminarul raional”  

     

 
        În scopul realizării Planului unic managerial al Direcţiei Învăţăm ânt şi formării 

continuă a cadrelor bibliotecare, emit următorul  

 

 

ORDIN: 

 
1. A delega cadrele bibliotecare la Workshop-ul profesional „Promovarea 

imaginii bibliotecii în cadrul Lunarului Interna ţional al Bibliotecilor Şcolare” 

organizat de Direcţia Învăţământ la 19 noiembrie 2019, ora 9.00,  

în incinta LT „Ion Creangă”, Soroca.  

  

2. Cheltuielile de deplasare vor fi suportate de instituţiile de învăţăm ânt. 

 
3. A desemna responsabil de organizare şi desfăşurarea seminarului raional  

d-na  E. Cociurca, specialist metodist DÎ Soroca şi d-na A. Cveatcovschi, şefa 

bibliotecii LT „I. Creangă” . 

 

 

 

 

 
Şef  DÎ Soroca                                  A. Muşenco  

 

 

 

 
Ex. Cociurca E. 

023023085 

 

 

 
Direcţia Învăţământ Soroca; MD – 3000, str. Ştefan cel Mare 5, Soroca, Republica Moldova 

Web:  edusoroca.md; e-mail: edu soroca@mail.md;  tel: 373-230-22223, 373-230-23386,  fax: 373-230-22566 

AGENDA 

Workshop-ului „Promovarea imaginii bibliotecii în cadrul  

Lunarului Internaţional al Bibliotecii Şcolare” 

 

 

Data desfăşurării: 19.11.2019             Locul desfăşurării: LT ”I. Creangă” 

 

Obiective: 

• Identificarea şi diseminarea celor mai relevante activităţi de promovare a cărţii, bibliotecii şi lecturii 

realizate în cadrul Lunarului Internaţional al Bibliotecii Şcolare, ediţia a VIII-a 

• Stimularea la cadrele bibliotecare a interesului faţă de promovarea bibliotecii la nivelul instituţional, 

local, raional, naţional 

• Formarea competenţelor de comunicare şi prezentare a unui discurs public la bibliotecarii şcolari  

 

Timpul Conţinutul Responsabil  

8.30 – 9.00 Înregistrarea și socializarea participanţilor  

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

9.10 - 9.20 Spargere de gheaţă: așteptările participanţilor    Participanţii 

9.20 - 9.30 Mesaje de salut Administrația  

Șefa bibliotecii  

9.30 – 11.00 Lunarului Internaţional al Bibliotecii Şcolare – platformă de promovare a cărții și 

lecturii în comunitatea școlară 

 Trecerea în revista a celor mai reuşite activităţi organizate  în cadrul LIBŞ, 

ediția a VIII-a 

 Prezentarea şi evaluarea  activităţilor realizate din perspectiva promovării 

Bibliotecii, Cărţii şi Lecturii: bune practici, experienţe de succes, metode 

inovatoare. 

   

 

 Bibliotecarii     

şcolari 

 

11.00 -11.20 Diseminarea informaților de la lucrările Conferinței Naționale a ABRM,         

                                                                                                            14.11.2019 

Cebanu A. 

Mazniuc G. 

11.20 – 11.40 Organizarea Târgului ideilor şi experienţelor de succes: 

 Identificarea celor mai relevante activităţi şi promovarea lor în instituţiile 

bibliotecare 

 Evaluarea, aprecierea şi promovarea celor mai semnificative activităţi 

Bibliotecarii 

şcolari        

Comisia: 

Cebanu A., 

Potoroc Z. 

Captari V 

11.40 – 12.00 Date statistice cu privire la intrările în colecțiile bibliotecilor şcolare în anul 2019     

Asigurarea cu manuale a elevilor în anul 2019-2020 și prezentarea rapoartelor din 

instituții 

   E. Cociurca 

12.00–12.30 Diverse 

 Compania de abonare - 2020 

 Feedback-ul activității 

 

E. Cociurca 

    Participanţii  

                                                                                    
                                                                                          Moderator şi responsabil de program 

                                                                                                                                    E. Cociurca, spec. metodist DÎ Soroca 
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Cele mai relevante activități desfășurate în cadrul 

Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

Excursia la bibliotecă. Picii din cl. I-A  fac cunoștință cu cele mai frumoase povești 

din colecția bibliotecii LT ”C. Stere”



Cele mai relevante activități desfășurate în cadrul 

Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

Acțiuni împotriva discriminării



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

Concurs de desene 

”Diferiți dar egali”

17.10.2019



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

80 de ani 

de la nașterea marelui poet...

21.10.2019



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

Recital poetic:
Miracolul din poveștile și poeziile citite 



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

Masă rotundă: 

”Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuuă...”  Mircea Eliade



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a



Content  Here

You can simply impress your audience 

and add a unique zing and appeal to 

your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

Get a modern PowerPoint  Presentation 

that is beautifully designed. 80K

Târgul de caritate:

”Feeria darurilor de  toamnă”

14.10.2019



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

1200 lei  - 25 titluri de carte

Editura 

„EPIGRAF”



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

Recreația lecturii 

la gimn. Vădeni



Cele mai relevante activități desfășurate în cadrul 

Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

 Agenda de lectură



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

Astăzi suntem în rol de bibliotecar



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

Roata lecturii
așa au decis elevii să numească acest concurs de lectură, care a poposit în gimnaziul 

”D. Matcovschi”, pentru a verifica cum se citește, cum se memorează cele citite......



Cele mai relevante activități desfășurate în cadrul 

Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a
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Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

Joc interactiv ”Prietena mea cartea”



Cele mai relevante activități desfășurate în cadrul 

Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

”Valiza cu comori”: Donație de carte



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a



Cele mai relevante activități desfășurate în 

cadrul Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a



Alte activități relevante desfășurate în cadrul 

Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare, ediția a VIII-a

 Un popas spre casă – la gimn. Rublenița

 Ceai cu poezii - la gimnaziul Cerlina

 Master/class „Cusutul cu biser” - la gimn. Vărăncău

 Ziua Lecturii – la LT Visoca

 Mâini dibace – cercul de împletit la gimn.- Șolcani

 Aici se împlinește lecția - gimn. Tătărăuca Veche

 Boxa cu idei - la gimn. Vasilcău

 Citim împreună cu bunicii – la gimn. Bădiceni 

 Flashmobul ”Vrem acces la Internet în biblioteca liceului” 

LT ”I. Creangă” etc.



Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare

Propuneri pentru viitoarele ediții ale Lunarului:
 În continuare să descoperim noi servicii/forme/căi de atragere a 

potenţialilor cititori.

 Să dezvoltăm gustului pentru lectură prin crearea unor situaţii care 
să-i stimuleze pe elevi: zone de relaxare/zone de joacă/activități în 
afara bibliotecii/materiale promoționale

 Activitățile realizate să trezească curiozitatea copilului sau să 
provoace emoţii de neuitat: oaspeții bibliotecii, schimbarea unor 
atribute de lucru/ expoziții de carte altfel

 Bibliotecă trebuie numaidecât să dețină calculator conectat la 
Internet: monitorizare în instituții conform Standardelor minime de 
asigurare a bibliotecilor din instituțiile de învățământ preuniversitar

 Să oferim cărţi tradiţionale/digitale/diferite tipuri de informație

 Reînnoirea colecțiilor: achiziții/sponsori/donații etc.

 Totalizarea activităților din cadrul Lunarului să se petreacă într-o 
perioadă mai îndelungată, cu ieșirea la CC, CA al DÎ



Lunarului Internaţional 

al Bibliotecilor Şcolare

 Noi cei de la Soroca rămânem deschiși pentru 

împărtășirea experienței, dar și suntem 

deschiși pentru preluarea unor experiențe și 

bune practici.

Vă îndemnăm să faceți ca noi

Să faceți mai bine ca noi.

Principalul este să vă doriți aceasta, dacă este 

dorință jumătate de lucru e de acum făcut.

SUCCESE!!!


