
, -26 noiembrie - Centrul de Tineret Leova a avut ca oaspeţi organizatorii Săptămînii Naţionale a Voluntariatului 
ediţia 2020, A.O. Anima. Am primit premiile şi diplomele pentru toţi voluntarii şi partenerii implicaţi. Proiectul a 
fost implimentat de AO CIDP ANIMA în parteneriat cu CRAT Bălţi, cu susţinerea financiară a Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării din sursele alocate sectorului de tineret.

-10 -12 decembrie -  înmînarea premiilor celor mai active voluntary din cadrul SNV 2020

-15-16 decembrie - Ultimele activităţi outreach implementate in s. Borogani şi s. Filipeni. în primul caz am jucat 
cu tinerii Aici e Moldova, iar cu tinerii din Filipeni am învăţat cum să faci primii paşi în arta fotografica si a 
filmului.

Obiectivele şi subprogramul, domeniul „ Tineret” pentru anul 2020, stipulate în Programul de 
activitate a SCTTS Leova, s-au realizat parţial, deoarece a fost lipsa de specialist, la moment 
specialist in perioada de proba din 02.11.2020.

Specialist în domeniu 
Tineret SCTTS Leova Baciu Gabriela



Raportului narativ al Muzeului de Istorie şi Etnografie

Activităţile culturale: domeniul muzee şi patimoniu, 
pentru perioada de gestionare din 01.01.2020 - 31.12.2020.
Program: Cultura, cultele şi odihna
Subprogram: Potejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional.
Scop: Selectarea, conservarea şi promovarea tezaurului muzeal.
Obiective:
1. Desfasurarea anuală 22 activitati culturale de promovare a tezaurului muzeal.
2. Creşterea numărului de vizitatori 1 cu cel puţin 0,5 % anual.
3. Digitalizarea a 50 de documente din colecţia muzeului.
Subprogram: organizarea şi desfăşurarea activităţilor, creşterea numărului de vizitatori, 
completarea, înregistrarea, depozitarea, amenajarea expoziţiilor.

Implementarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget cu 
explicaţiile respective, conform tabelului de mai jos:

Denumirea măsurii Costul, mii lei
prevăzut realizat

Ziua Internaţională a Muzeelor şi Noaptea Euroeană în Muzee 1500.00 00

Şezătoarea: "Sărbători fericite alături de cei dragi” sf. Vasile. 580.00 430.00

întâlniri cu veteranii din Afganistan cu genericul:„Afganistan o 
rană deshisă până-n prezent”

970.00 670.00

întâlniri cu veteranii din Transnistria cu genericul: „Transnistria 
durere şi speranţa”

970 600.00

Conferinţa ştiinţifică de istorie cu genericul:,, Unirea Basarabiei cu 
România”

1250.00 00

Maşter class confecţionarea Mărţişoarului - tradiţie şi simbol - 2020 300.00 300.00

Şezătoare-Tradiţii şi obiceiuri de Paşti 700.00 700.00

Masă rotundă: Simbolal cîntecului Libertăţii, Independenţei, Graţiei 
Latine, Suverenităţii Republicii Moldovei, dinastia Teodorovici.

770.00 00

Ziua Europei: derulare a dramei "Arrevederce" de Valeriu Jereghi 100.00 00

9 mai- Ziua Victoriei şi a Comemorării Eroilor căzuţi pentru 
Idependenţa Patriei

100.0 0

Intîlniri cu persoanele deportate în perioada stalinistă: "Calvarul 
deportărilor”.

950.00 00

Ziua Independenţie (expoziţie) 300.00 0

Limba Noastră, (expoziţie), Masă rotundă 800.00 00



Ziua Europeană a Patrimoniului- excursie(Leova-Tigheci- 
Borogani Tomai -Leova)

1380.00 00

Ziua Internaţională a Monumentelor şi Locurilor Istorice 
(Derularea filmului despre monumentele din oraş şi raionul 
Leova) "întoarcerea acasă- Ianchelevici” ’

0 0

Şezătoarea Sf. Andrei 600.00 0
Lansarea expoziţiei de picturi a d-lui Al. Bulat. 820.00 0

De la Moş Gerilă, la Moş Crăciun-promovarea obiceiurilor de 
iarnă 1100.00 0

Informaţia privind performanţa pe programe/subprograme va cuprinde:

1) Analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele asumate şi cheltuielile efectuate în 
perioada de gestiune.

1 PC ParS SuLa 'jUI? ătate dG 31101-01-2020 - 3U2.2020 sau desfăşurat următoarele activităţi:
h  Şezătoarea: Sărbători fericite alături de cei dragi” sf. Vasil, a fost petrecută în incinta muzeului’ 
in colaborare cu Şcoala Profesională şi Şcoala de Artă,,Petru şi Ion Teodorovici”, prezenţi 63 ’
spectatori- responsabil Fiodorova Valentina.
2; » J arM,0area National2 ”Ziua Comemorării lui Mihai Eminescu”-169 de ani de Ia naştere/1850-
d e f n ^ T  “  8e"enCî! :, M'E,minesca -  Luceafărul literaturii român, ia bustul lui Enrinescu cu 
depunere de flori- responsabil Fiodorova Valentina

3.
4.
5.
6.

7.

Lecţie : Istoria or. Leova” -  Liceul Teoretic„M.Eminescu” cl.VIII.
Lecţie: „Unirea Principatelor Române” -Liceul Teoretic,, C. Spătaru” cl. VIL 
Lecţie. Comemorarea Victemelor Holocaustului” -  Liceul Teoretic„M.Eminescu” cl.XIl. 
s-a lucrat la pliantul "Comemorarea Victemelor Holocaustului”.

CiilfnriiP? w CU gener‘c.uI:. Personalităţi ai culturii din raionul Leova în cadrul Zilei Naţionale a 
Culturii, a fost vermsată in incinta muzeului. k

dedicatăf LHol°Caastului’ fost organizată şi petrecută în incinta muzeului, fiind
l i c e S e o S c ^ f S ^  P C°memorarea Victimelor Holocaustului, 14 copii cl.VIIIB de la

9' . present”jarea CU genericul: -Afganistan pe viaţă şi pe moarte. O rană deschisă până-n

10. Intîlnire cu veteranii participanţi la războiul din Afganistan, cu genericul:”Afganistan-ne viată si

"  v  ?  d£ ViZit3t0ri: "  ^  de ,auaseie ruse de la C. Spătaru - responsabil Valentina Fiodorova. *
I. Lucrul asupra pliantului cu participanţii luptelor din Afganistan
2‘ văzătoare, cu genericul:”Dragobetele sărută fetele”, s-a desfăşurat cu participarea discipolilor 

f asele ™  'a ”C- Spătaru", şcoalii de Artă .Vetru / io n  T e X o  “e T ,

13 Ucde • S r i lT r e o ™ ”aU, T ^ r  9° *  SPeC‘at°ri ~ resPonsabil Valentina Fiodorova.• cîle • istoria or. Leova -  Liceului -  Teoretic clasele ruse de la ”C. Spătaru” cl VI
14. Expoziţia cu genericul:” Mărţişor- tradiţie şi simbol - 2020”

vizitator, muzeului- responsabile şi Valentina Fiodorova. ’ P de t0ţl



17. Amenanjarea expoziţiei temporare cu genericul: ”Transnistria durere şi speranţă”, au fost 
selectate fotografii de la participanţii ce au luptat pentru integritatea Patriei.
18 S-au petrecut 3 întâlniri cu participanţii de la conflictul armat de la Transnistria, prezenţi au fost 
83 de gimnaziştn şi liceenii de la „M.Eminescu” - responsabil Valentina Fiodorova..

19. S-au luat măsuri conform planului de protecţie şi prevenire pentru situaţia de urgentă declarată 
la nivel naţional din cauza pandemiei de COV1D-19.

2?- . fâcut tradueere din limba rusă a amintirile veteranului G. Abaturin participant la operaţia 
laşi - Chişmău pentru eliberarea leovei ’

21. ' S-au luat măsuri conform planului de protecţie şi prevenire pentru situaţia de urgentă declarată
la nivel naţional ’ ’

22. Au fost găsite date desprea, Leovaîn epoca modernăl812-1918, se cercetează cartea Basarabia 
in epoca modem( 1812-1918)

23. în anul curent Ziua Internaţională a Muzeelor, din cauza pandemiei de COVID-19, Muzeul de 
Istorie şi Etnografie a or. Leova a pregătit un program de activităţi, în data de 18 mai 2020, în regim 
on-line, cu respectarea cerinţelor de securitate epidemiologică a cetăţenilor.

Excursii şi expoziţii virtuale prin muzeu:
v  Expoziţie de fotografii şi documente- „De la lume adunate şi iarăşi la lume date” 
v  Expoziţie de picturi a elevilor de la şcoala de artă „Petru şi Ion Teodorovici”, clasa de Arte 

Vizuale cu genericul „Singur în faţa Artei”.
*  Lecţie virtual: Prezentaţie /legenda,,Valul lui Troian” şi editarea pliantului.

V ? e?iîal de muzicâ virtual: Şcoala de Artă, mini concert de acordionişti, Buga Cătălin si Buză 
Mihai, condus de profesoara N. Nemţanu.

*  Recital de P°ezie> cercul literar„Luceafârul”de lângă Casa de Cultură din Leova.
, *•* Recital de cântece populare şi doine, Claudia Raileanu.

*  bada cu zestre a bunicuţei”, cu IET Nr.2 „Romaniţa”din oraşul Leova, rectal de poezii
cântece, desene, etc. ’

*  Caleidoscop de dansuri, conducător Alena Creţu, de la Casa de Cultură din Leova. 
v  Colaj de cîntece Interpretate de Uilian Gărgăun.
*  Curiozităţi despre or. Leova.
24.A fost postat articolul„Cine eşti, tu, marca?” pe saitul muzeului.
24. Cu ocazia zilei prosopului, au fost căutate şi clasificate timbrele cu tematicul costumului 

bucătăriei şi celebrităţilor naţionale, pentru lansarea expoziţiei virtuală.
25. Pregătirea rochiilor de mireasă, pentru foto sesie.
26. Petrecerea foto sesiei.
27. A fost postat articolul „Retro rochile de mireasă” pe saitul muzeului; cultura rl, Leova; org.

28. Selectarea şi redactarea informaţiei despre colecţia portului popular
29. Pregătirea programului de activităţi virtuale, dedicate Zilei Naţionale a Portului Popular in

perioada 22-28 iunie 2020. ’ 1
30. Expoziţie tematică”Costumul popular — valoare patrimonială”.
31. Publicaţie „Din istoria costumului moldovenesc”.
32. Expoziţia de fotografii cu genericul: „Moştenitam din bătrîni”, din colecţiile muzeului

. n recital de poezie şi petrecerea foto sesiei a costumului popular,cu membrii cenaclului- 
artistic „Luceafărul", pe lîngă Casa de Cultură a or. Leova.

34. Prezentarea costumului bulgăresc din muzeu.
35. Reportaj -prezentarea costumului moldovenesc, „Maria Corotaş, promotoare de valori

I13.LlOn3.lC .

36 Teodorovid”1̂ 0^ ’ P°PUlar -lucrări create de C0Pii”, Şcoala de Artă,,Petru şi Ion

37. Relatările D-nei Maria Legalec din satul Filipeni, raionul Leova, despre îndeletnicire 
moştenită de la mamă-sa

38. Selectarea şi redactarea informaţiei anilor 1990, despre străzile oraşului Leova.



39. A fost postat articolul „Străzile deosebite oraşului nostru” pe situl muzeului.
40. întocmirea, pregătirea, redactarea biografiei d-nei Romanovscaia.
41. A fost publicată expoziţia cu repere cronologice din viaţa lui Ştefan cel Mare.
42. Sistemul militar şi arta războiului Ştefan cel Mare.
43. Arhitactura şi arta religioasă în epoca lui Ştefan cel Mare.
44. 6 iulie-Ziua comemorării victimelor stalinismului.
45. Relatările D-lui Ion Scutelinic, cel care mai este astăzi printre noi, victima deportaţilor, 

Oferindu-ne această lecţie de istorie e că, indiferent de atrocităţile şi suferinţele prin care a 
trecut poporul nostru, demnitatea nu ne-a pângărit-o nimeni încă, iar dragostea de ţară nu 
moare într-un vagon, nici n-o îngheaţă gerurile Siberiei”.

46. S-a petrecut lecţia cu genericul:”Istoria evreilor din Leova”, de Ziua Europiană a 
Patrimoniul, clasele de la Liceul Teoretic” C. Spătaru” .

47. Vernisarea expoziţiei virtuală "Descoperiri arhiologice în raionul Leova”
48. Pregătirea şi petrecerea Masster-class cu D-na Maria Ligalic, meşteriţă în ţesutul covoarelor 

„Tehnicile tradiţionale de realizare a covorului”, a fost luat interviu de TVR-! de la doamna 
Maria, profesoara d-na Tatiana Hîţu şi copii.

49. Interviul dat la TVR-1, despe Muzeul de Istorie şi Etnografie, Petru şi Ion Teodorovici.
50. Participarea onlain la lansarea de carte ”IIyTemecTBHX A.C.IIyniKHH no 6epery npyra” de 

Ţăruş A.şi Liubici P.
51. Expoziţie de picturi a elevilor de la şcoala de artă „Petru şi Ion Teodorovici”, clasa de Arte 

Vizuale cu genericul „Singur în faţa ”.
52. De lucrări cu genericul:„Tinere talente” a tinerei pictoriţe Andreea Diaconu.
53. "Descoperiri arhiologice în r-ul Leova
54. Am participa la sesiunea de instruire organizată de Ministerul Educaliei, Culturii şi 

Cercetării, cu privire la noile prevederi aprobate, Regulamentul-cadru de organizare şi 
funclionare a muzeelor, Regulamentul privind evidenla şi conservarea patrimoniului muzeal 
şi Regulamentul de acreditare a muzeelor.

55. Lansarea expoziţiei de picturi a deţinutului M. Pavlicenco, de Ziua Internaţională Drepturile 
omilui.

56. Au fost petrecute 60 excursii generale prin muzeu din Izrail, Rusia, Italia, Cimişlia, Chişinău 
şi satele din raionul Leova: Iargara, Cneazevca, Sîrma, Filipeni, Covurlui, Cazangic, Tomai, 
Hănăsănii Noi, Sărăţica, etc..

57. Excursii generale şi prin oraş cu copii de la grădiniţa nr.l„Romaniţa”, s. Cazangic, Italia, la 
monumentele istorice, de artă şi al naturii.

58. Excursie prin oraş cu un grup la monimentele Istorice, de Artă şi a Naturii, despre popasul 
lui A. S. Puşchin la Leova, eveniment consacrat aniversării a 200 ani de la exilarea lui A. 
Puşkin în Basarabia.

59. Se lucrează la traseul turistic Leova —Tigheci-Iargara. Participarea cu expoziţia muzeului la 
Ziua Vinului„Agricultura de eri şi de azi”.

60. Lansarea expoziţiei:"Picturi pe sticlă -  vitraliu”, a tinerilor artişti de la Şcoala de Artă "Petru 
şi Ion Teodorovici”.

61. Am participat la lansarea cărţii de Veta Ghimpu Munteanu "Malancolia dorului etern”.
62. Au fost primite şi prelucrate 6 obiecte noi, crise în cărţile de inventar, se lucrează la 

inventarierea obiectelor din muzeu şi se întroduc în registrul electronic.
63. Lucrul muzeografului asupra actelor selectate din arhivă: "Tabelul de evrei din Leova 

internaţi în lagărul Cahul -1941”.
64. Selectarea datelor despre satul Sărata Nouă şi coloniştii germani, de la profesorul de istorie 

d-ul Grigore Cemobrovciuc.
65. Selectarea obiectelor de la populaţie, pentru îmbogăţirea patrimoniului muzeal.
66. Prelucrarea şi conservarea bunurilor muzeale ce ţin de industria casnică textilă- covoare, 

păretare, ţoale, lucrul în muzeu: înregistrarea, clasificarea şi prelucrarea obiectelor, etc.



67. Din internet am găsit harta aşezării mezolitică din Sărăteni şi planul localităţii cu cetăţuia 
Cociulia, desprea Leova în epoca modemăl 812-1918, se cercetează cartea Basarabia în 
epoca modem(1812-1918)

68. Am lucrat în arhiva muzeului, căutând informaţie despre localitatea Iargara, pentru primăria 
din Iargara, despre evrei foşti locuitori al localităţii Leova.

69. Promovarea muzeului se face prin articole publicate pe saitul muzeelor di Republica 
Moldova ”GLUSEUM”, în ziarul„Adevărul Moldovei”, „Cuvântul liber”, facbook.com şi 
www.leova.org Portal de ştiri, DCCT facebook, culturs rl. Leova, facebook Consiliului 
Leova.

70. Lucrul în muzeu: înregistrarea, clasificarea şi prelucrarea obiectelor.

2) Explicaţii privind devierile majore şi factorii care le-au influenţat, inclusiv dacă 
acestea au fost influenţate de modificările limitei de alocaţii.

Sunt devieri pentru petrecerea activităţilor plănuite, fiindcă s-au luat măsuri conform 
planului de protecţie şi prevenire pentru situaţia de urgenţă declarată la nivel naţional din 
cauza pandemiei de COVID-19.
Obiectivele stipulate în programul de activitate pentru perioada de gestionare pe anul 
2020, au fost îndeplinite, parţial fără finanţare.

3) Identificarea eventualelor probleme în procesul de implementare a 
programului/subprogramului şi propuneri de soluţionare a acestora.

în procesul de implimentare a programului şi subprogramului au fost identificate 
problemele: lipsa condiţiilor de întreţinere, depozitare a obiectelor muzeale.
Soluţie: Pregătirea unei încăperi care să corespundă cerinţelor de păstrare şi restaurare 
a obiectelor muzeistice.

4) Efectuarea analizei cheltuielilor executate pentru realizare a program elor de 
utilare ale instituţiilor, editarea manualelor,etc..

Pe parcursuş anului sau procurat:
CalculatorFilips - 2275.00
Processor -5315.00
Maus - 565.00
Cameră A4TechPK-71 OG - 495.00 
Suma totală: 8.650 lei

Calorifer electric cu ulei Tesy CB 
încălzitor infraroşu Hagel RW,
Convector Ensto 
Convector Roda Bravo 
Convector Electrolux Briliant,
Ecran de proiecţie 
Sopar Junior,
Proiecror Acer 
Sistem acusticSven,
Suma totală e de 18.570 lei 
Tipariea foto-harta(160cmX60cm) 570,00
Tipariea foto-pliante simple (A4) 1100,00
Tipariea foto-harta (60cmX90cm) 1300,00

http://www.leova.org


Tipariea foto-istoria oraşului (A3) 550,00
Tipariea foto-istoria oraşului (A4) 450,00
Tipariea foto-obiectele muzeului pentru paşapoarte (1 OcmXl 5cm) 1800,00 
Suma totală: 5770,00

A fost primat ajutoar material de mobilier, de la Consiliul Raional Leova

Directorul muzeului de Istorie 
şi Etnografîfe or. Leova Valentina Fiodorova



IV. Descrierea performanţei pe programe/subprograme şi pe contingente 
pentru perioada de gestiune -  01.01.2020-31.12.2020 

Grupa (FlF3)-0820, Program Pl-85, Subprogram(P2)-8502, P3 -  00231, 00225, 00224
I 4 4. %

IV. Descrierea performanţei pe programe/ subprogram şi pe contingente 
Program: Cultura, cultele şi odihna 
Scop: Diversificarea serviciilor puse la dispoziia cetţenilor 
Obiective: 1. Creşterea numărului de vizitatori cu 5% către anul 2020

' 2. Completarea şi deyvoltarea resurselor electonice cu cel puţin 5% pe an.
3. Iniţierea acel puţin unui nou serviciu pe an pentru locuitorii din oraş 

Subprogram: Crearea acesului liber la informaţie şi tehnologii informaţionale pentru cetăţenii din raionul Leova . Organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor în parteneriat cu instituţiile din raion şi republică. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor literare şi
omagierea personalităţilor, organizarea meselor rotunde, seminare, training - uri 

IV.l Implementarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget
Denumirea măsurii Costul, mii lei

prevăzut realizat

1. Serata de comemorare’Topas în lirica 
eminesciană”

0 0

2. Flashmob ”Cuvântul magic "Mulţumesc”” 0 0

3. Oră de educaţie patriotică: ”Unirea micilor 
principate. Zi de aur a veacului”

0 0

4. Seminar metodic cu bibliotecarii din raion 0 0

5. Recital de poezie: ”Grigore Vieru -  poet al 
valorilor esenţiale”

0 0

6. întâlnire cu scriitoarea Ana Onică 300 300

7. Atelier de lucru în cadrul serviciului modem de 
bibliotecă ”Ora să ştim”

0 0

8. Insruire cu bibliotecarii din raion în programul 
POWER POINT

0 0

9. întâlnire cu eroii războiului de pe Nistrui 0 0

10. Instruire online cu bibliotecarii din raion ”Ziua 
siguranţei pe internet”

0 0

11. Serviciul modem de bibliotecă ”Cartea 
săptămânii”( perioada de 6 luni)

0 0

12. Concurs online de desene: "Copilărie dulce 
feerie”

0 0

13. Participarea la conferenţa online ”Crearea unei 
instruiri online Zoom şi Glassroom”iniţiat de 
biblioteca municipal B.P. Hasdeu

0 0

14. Montarea şi prezentarea filmului cu desen 
animat’'Ursuleţul cel ghiduş”

0 0



15. Training online cu 12 bibliotecari din reţea cu 
1 modulul? "Formarea profesională continuă a 

bibliotecarului pe timp de pandemie”

0 0

16. Participarea la trainig online organizat de 
biblioteca municipală B.P.Hasdeu "Crearea 
conţinutului digital”

0 0

17. Recital de poezie online: "Cu gândul la 
Eminescu”

0 0

18. Participarea la trainigul online "Elaborarea 
formularelor online cu ajutorul programului 
Google Forms”,organizat de Centrul de 
Excelenţă Cahul.

0 0

19. Expoziţie de carte online: "Lecturile verii” 0 0

20. Conferenţa zonală online a 10 raioane zona de 
sud”Biblioteca anului 2020 : Cosolidare. 
interconectare”

0 0

21. întâlnire online pe Zoom cu scriitorul Titus 
Ştirbu

0 0

22. Participarea la training online „Ora poveştilor 
online”

0 0

23. întrunire metodică online cu bibliotecarii din 
raion, pregătirea desfăşurării Concursului 
literar „La izvoarele înţelepciunii”

0 0

24. Anul Lecturii 2020. Promovarea cărţii 
scriitorului Ion Anton „Ieşirea din uitare”

0 0

25. Recital de poezie din compoziţia proprie 
Serviciul „Bunicuţele oraşului”

0 0

, 26. Training professional online „Neticheta şi
comunicare online”, ciclul,, Incluziunea digitală a 
bibliotecarului ”

0 0

27. Participarea online la Conferinţa Internaţională 
“Lectura ca bază pentru cultură, cunoaştere şi 
dezvoltare”, ediţia a 2-1 2020

0 0

28. Lansarea cărţii “Melancolia domlui etem”de Veta 
Ghimpu Munteanu

1900 1900

29. Seminar metodic: “Educaţia mediatică în 
bibliotecă”cu bibliotecarii din raion

0 0

30. Act de binefacere pentru Azilul din localitate 0 0

31. Programul Naţional Lectura Central “Popas 
literar”

0 0

32. Atelier profesional online cu genericul: 
"Servicii de referinţe: definiţii, organizare, 
conţinut, evidenţă",

0 0



33. Omagierea online scriitorul Liviu Rebreanu - 0 0
135 ani de la naştere

IV. 1.1. Analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele asumate şi cheltuielele 
efectuate

a  t
In perioada anului bugetar 2020 s-au desfăşurat activităţi culturale importante, precum:

1. Serata de comemorare”Popas în lirica eminesciană” -  Cu elevii de la Liceul 
Teoretic "Constantin Spătaru” -  au asistat 43 elevi,profesori şi locuitori din oraş

2. Flashmob "Cuvântul magic "Mulţumesc”” -  cu utilizatorii bibliotecii şi locuitorii 
oraşului, în colaborare cu Centrul de Tiner Oră de educaţie patriotică: "Unirea 
micilor principate. Zi de aur a veacului” -  cu elevii clasei a 12-a de la liceul 
"Mihai Eminescu”. Au participat - 36 de elevi, profesori şi locuitori din oraş.

3. Seminar metodic cu bibliotecarii din raion -  s-u făcut totalurile de activitate a 
anului 2019 şi programul de activitate pentru anul 2020

4. Recital de poezie: "Grigore Vieru -  poet al valorilor esenţiale” -  s-a petrecut în 
colaborare cu Liceul Teoretic "Mihai Eminescu” -  au participat 38 de elevi, 
profesori.

5. întâlnire cu scriitoarea Ana Onică -  au participat 60 elevi, clubul "Bunicuţele 
oraşului”şi locuitori ai oraşului.

6. Atelier de lucru în cadrul serviciului modem de bibliotecă ”Ora să ştim” -  s-a 
petrecut cu 26elevii clasei a 4-a de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu” , care au 
făcut experiment de sădire şi creştere a ghiocelului.

7. Insmire cu bibliotecarii din raion în prograiîiul POWER POINT -  16 bibliotecari 
din raion,si-au format abilităţi de lucru în programul POWER POINT.

8. întâlnire cu eroii războiului de pe Nistru -  au fost prezenţi eroii, participanţi la 
acest război, V.Mercuşev, C. Profir şi S.Jantîc, la care au asistat elevi de la liceele 
din oraş.

9. Instruire online cu bibliotecarii din raion "Ziua siguranţei pe internet” -  12 
bibliotecari din raion au dezvoltat abilităţi de siguranţă în internet, pentru a instrui 
utlizatorii din biblioteci.

10. Serviciul modem de bibliotecă "Cartea săptămânii”( perioada de 6 luni) -  în 
fiecare săptămână a lunii este promovată online o carte pentru lecturare în cadrul 
Anului Lecturii.

11. Concurs online de desene: "Copilărie dulce feerie” -  Au participat copii de la 
grădiniţele din oraş şi elevi de clasele primare. Desenele au fost plasare pe pagina 
de Fcebook a bibliotecii.

12. Participarea la conferenţa online "Crearea unei instruiri online Zoom şi 
GlassroonT’iniţiat de biblioteca municipal B.P. Hasdeu -  a participat bibliotecara 
Lidia Zmeu, formându-şi abiltăţi de creare a unei instruiri online, pentru a instrui şi 
ceilalţi bibliotecari din raion.


