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Soroca 2014 

ACTIVITATE BIBLIOTECONOMICĂ: 

 Instruiri de formare profesională: „Școala tâ-
nărului bibliotecar”, „Ora bibliotecarului” 

 Asistență la solicitare 
 Sărbătorirea Zilei Bibliotecarului 

UTILIZARE ȘI UTILIZATORI: 

Utilizatori înscriși:        10 675 
              virtuali:        11 715 

 
Vizite la bibliotecă:        53 899 

               virtuale:       22 425 
 
Documente consultate:     142 449 

virtuale:     344 379 
 

PERSONAL: 

Total — 32,5 unități 
Personal de profil—24,5 
Inclusiv cu studii superioare—14 

 

INFRASTRUCTURA CRDI „M. SADOVEANU” 
 
SEDIUL CENTRAL 

Str. Alexandru cel Bun, 25 
Tel. 230 2 23 15; 2 30 69 
 

FILIALA N.1 – cartierul Dealul Sorocii 
str. V. Stroiescu, 33 
 

FILIALA N.2 - cartierul Dealul Sorocii 
str. Bălților, 76 
tel. 230 2 21 44 
 

FILIALA N.3 - cartierul  Bujărăuca 
str. Petrov, 2 
 

FILIALA N.4 – cartierul Soroca Nouă 
str. D. Cantemir, 9 
tel. 230 2 94 16 
 

FILIALA PENTRU COPII „S. GRAMA” 
str.  Malamud, 10 
tel. 230 2 64 15 
 

FILIALA DE CARTE ROMÂNĂ „ BASARABIA” 
str. M. Eminescu, 4 
tel. 230 2 21 66 
 

 

 

 

 

Program: 
 

8.00—17.00 
Pauză 

12.00—13.00 
Zi fără program: 

Sâmbătă—duminică 
 



CENTRU INTERNET PENTRU PUBLIC 

Echipament disponibil: 10 computere, 2 lap-
topuri, 10 camere web, căști, boxe, ecran, vide-
oproiector. 
Oportunități: 

 sesiuni de instruiri IT. 
 sesiuni on-line. 
 acces gratuit la Internet prin Wi-Fi, baze de 

date,  
 xeroxare/scanare/înregistrare pe CD-ROM, 

stick. 
 servicii web (Facebook, Twitter, Youtube, 

bloguri)  
 acces la programe de aplicații. 
 audiție la căști, vizionare individuală/în grup. 
 înregistrări audio/video. 

 

 

 

 

INSTRUMENTE DE INFORMARE: 

1. Baze de date proprii:  

 „Soroca/soroceni”: 
 Soroca istorică, științifică, literară (suport 

electronic) 
 Soroceni de dincolo de Soroca (231 fișe bio-

grafice, suport de hârtie, 324 fișe biografice, 
on-line), Sorocenii în lume: 7 biobibliografii 
(suport de hârtie/on-line) 

 Soroca în documente (32 titluri pe suport 
electronic) 

 În ajutorul celor ce fac studii: 
 Referate, teze, cărți (242 notițe informaționa-

le on-line/suport electronic) 
 Moldovenii: tradiții, obiceiuri, trai (on-line/ 

suport de hârtie) 
 Mape tematice—42 titluri—format pe hârtie. 

3. Buletinele cărților noi 
4. Ghiduri  
5. Panouri 

informați-
onale 

MISIUNE: 

A oferi acces liber, echitabil la informație, educație, 
idei, opinii, lecturi; a încuraja, susține, interesul și li-
bertatea de a cunoaște; a asigura și dezvolta servicii 
moderne necesare comunității. 

 

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ:  

Serviciu asistență de specialitate, serviciu biblio-
grafic, serviciu fonduri, serviciul relații cu publi-
cul: oficiu împrumut la domiciliu, sala de lectură, 
Centru Internet pentru Public, filiala de carte româ-
nească „Basarabia”, filiala pentru copii „Steliana Gra-
ma”, 4  filiale de cartier. 

 

SERVICII OFERITE: 

 împrumut de documente la domiciliu, 
 studii în sala de lectură, 
 servicii de referință, 
 acces la cataloagele tradiționale și electronice 

gratuite, 
 bibliografii la cerere, e-bibliografii, 
 activități de informare, reviste bibliografice, in-

formative, 
 expoziții informative, tematice, de documentare, 
 servicii comunitare, 
 implicare în proiecte culturale, educaționale, re-

creative, 
 voluntariat/parteneriat. 

ACTIVITATEA EDITORIALĂ: 

 

 

 

 

 

 Clubul de creație „Miracol” – filiala nr. 4 
 Clubul amatorilor de flori „Floare albastră” - 

CRDI „M. Sadoveanu” 

PROGRAME PENTRU COPII: 

  „Învață-te să fii OM”  
  „Lecturi de vacanță” 
 „Zilele Steliana Grama” 
 „Biblioteca nu are vacanță” 
 „Ludoteca – țara fanteziilor” 
 „Învățăm limba engleză la bibliotecă” 
 „Lecturi creștine” 
 „Copiii Moldovei citesc o carte” 
 „Codul etic în desene animate” 
 „Ora poveștilor audio/video” 
 „Desenăm în Paint” 
 „Săptămâna cărții pentru co-

pii” 
 Jocuri la consolă 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAME 

PENTRU ADULȚI: 

  Fantezia sufletului 
  „Soroceni de dincolo de Soroca” 
 „Soroceni ce ne creează frumosul” 
 „Oamenii neamului meu” 
 Zilele Mihai Eminescu 
 Săptămâna Scrisului și Culturii Slavone 
 Săptămâna informației 
 Zilele bibliotecii 
 „Am venit să colindăm” 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pagina web: www.bp-soroca.md 
7. Blog-uri: 

www.bibsadoveanusoroca.wordpress.com 
www.floarealbastrasoroca.wordpress.com 
www.bibinfdoc.wordpress.com 

CLUBURI/CENACLURI: 

 Cenaclul literar „Tineri condeieri” - filiala 
nr. 1 

 Cenaclul literar „Mugurașii” - filiala nr. 4 
 Cenaclul literar „Spirit și intelect” - filiala 

pentru copii „Steliana Grama” 
 Clubul pentru copii „Planeta copiilor în cu-

lori” - filiala nr. 2 
 Clubul pentru femei „Divertisment” - filiala 

„Basarabia” 
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