
Biblioteca mă 

reprezintă  

„Bibliotecarul, mai mult decât cărțile, 

face biblioteca. Atât cât valorează bibli-

otecarul, întocmai atâta valorează și 

biblioteca. Meseria lui cere cam ace-

eași îndelungată și penibilă pregătire 

ca și cariera învățământului”  

(Gabriel Henriot).  

După cum se spune în popor, omul 

sfințește locul. Bibliotecarul este sufle-

tul bibliotecii, sensul ei în mijlocul miilor 

de cărți puse pe raft. Ce-ar fi o bibliote-

că fără bibliotecar? O colecție de cărți, 

dar foarte puțin valorificată și fără viitor 

pentru că ar fi ca o apă stătătoare și 

nepopulată.  

Telefon: 0230 2 23 15; 2 30 69 

Poștă electronică: 

m.sadoveanu.soroca@gmail.com 

pag. web: bp-soroca.md 

blog: bibsadoveanusoroca.wordpress.com 
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BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „MIHAIL 
SADOVEANU” SOROCA 

Ciolacu Iulia 
Republica Moldova, 

mun. Soroca, 

str. Alexandru cel Buna, 25 



 Inițierea/realizarea Clubului micilor actori—

realizare—2016—2017 

Impact: 28 copii socializați, și-au îmbogățit 

vocabularul, au învățat expresivitatea verbală și 

corporală, au căpătat abilitatea de a vorbi în pu-

blic, încrederea 

în sine etc. 

 

 

 

 

 Inițierea/realizarea proiectului „Tineri con-

deieri” - 2016—prezent 

Impact: 18 copii trăiesc momente de fericire, 

de creație, bucuria obținerii unor rezultate frumoa-

se, devin mai creativi și-și manifestă creativitatea, 

capătă abilități în exprimarea ideilor literare necu-

noscute reușitei școlare. 
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 Inițierea/realizarea proiectului „Internetul și creativitatea” 

Impact: 15 copii cu abilități de lucru în echipă, creativitate, 

gândire rapidă știu să-și găsească soluții pentru problemele din 

viața de zi cu zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inițierea/realizarea proiectului „Educația rutieră—

educație pentru viață” 

Impact: 28 copii au învățat cum să traverseze strada, semni-

ficația indicatorilor rutiere, regulile de circulație etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizarea proiectului „Lecturăm și ne dis-

trăm, timpul vesel petrecem” 

Impact: 18 copii și-au petrecut vesel și util va-

canța la bibliotecă învățând și relaxându-se, 2 vo-

luntari noi 

 

 

 

 

 

 

 

 Inițierea/realizarea proiectului „Magia Inter-

netului la bibliotecă” 

Impact: 18 copii capătă abilități de lucru util și 

securizat în mediul online. 


