
APROB 

Primarul satului Bravicea, 

raionul Călărași 

 

Alexei ZATIC 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Biblioteca Publică „George Munteanu”  

în anul 2020 – ANUL LECTURII 

 

 

 

 

Angela ZATIC, 

Director, Biblioteca Publică 

„George Munteanu” 

 

 

 

Bravicea, 2020 



2 

 

 

 

S U M A R 

   * INTRODUCERE 

    I. SERVICII DE BIBLIOTECĂ ȘI UTILIZAREA LOR ………………… pag. 5 

    II. PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI ………………………………… pag. 28 

    III. PROMOVARE ȘI RELAȚII PUBLICE ……………………………… pag. 30 

    IV. DISEMINARE DE BUNE PRACTICI ………………………………. pag. 32 

    V. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ …………………………………… pag. 33 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

Activitatea bibliotecii în anul 2020 a avut la bază documentele fundamentale generate de către 

Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare (IFLA), instituțiile de profil, 

documentele generate la nivel național, realitățile și specificul local. Aceste documente reliefează 

Ofertele Universale ale Bibliotecii, care au ca nucleu: informarea, lectura, tehnologiile de informare 

și comunicare, sănătatea, învățarea, cultura. 

Reieșind din tendințele globale și specificul național, în anul 2020 biblioteca a avut următoarele 

priorități: promovarea lecturii ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare; dezvoltarea serviciilor 

inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea comunităților prin susținerea Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă (ODD); amplificarea poziției bibliotecilor ca actori cheie și facilitatori ai Științei 

Deschise. 

„Ofertele Universale ale Bibliotecii”, acoperă patru sfere esențiale (identificate de utilizatorii și 

partenerii bibliotecii) pentru serviciile bibliotecare în secolul XXI: Lectură, Informație și Digital, 

Cultură și Creativitate; Sănătate și Bunăstare. 

Programul Național LecturaCentral, ediția a III-a, 2020 a fost orientat pe centrarea eforturilor 

bibliotecii publice pentru promovarea valorilor unei societăți moderne, caracterizată prin: inițiativă, 

membri responsabili, creativitate, gândire logică, limbaj corect și coerent, comportament civilizat. 

Principalele activități organizate în biblioteci, în luna septembrie au fost centrate pe utilizator 

în vederea realizării specificului Programului Național LecturaCentral, ediția a II-a, 2020. 

Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea comunităților prin 

susținerea ODD-și Agenda 2030 adaptată la contextul național al Republicii Moldova au fost: familia 

și copii, migrația populației, depopularea și îmbătrânirea, starea de sănătate a populației, educația, 

economia, tehnologiile, schimbările climatice, guvernarea. 

Anul 2020, fiind Anul Lecturii, activitatea Bibliotecii Publice „George Munteanu”  

(www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea) a fost determinată de livrarea Serviciilor Moderne de 

Bibliotecă membrilor comunității în condițiile pandemiei generate de SARS COV-2. 

Biblioteca Publică „George Munteanu” a fost preocupată pe parcursul anului de raportare de 

studierea necesităților specifice comunității, oferind servicii tradiționale și online. 

COLECȚII. Fondul tradițional al bibliotecii include 10138 ex., inclusiv 8387 titluri ediții de 

referință și monografii, beletristică, literatură științifică, puse la dispoziție fără restricții spre 

consultare tuturor utilizatorilor. 

Pe parcursul anului 2020 au fost achiziționate 458 ex.ediții, (434 titluri) în valoare de 32 232 

lei, 9 titluri de ziare și reviste în valoare de 982 lei. Au fost casate din evidențele bibliotecii 112 ex., 

(112 titluri) în valoare de 1077,20 lei. În perioada inițială a pandemiei a fost efectuat controlul 

fondului; casate edițiile uzate fizic, s-a lucrat cu fișele și catalogul. 

Achiziții, donații Nr. exemplare Nr. titluri Prețul (lei) 

Biblioteca Publică Raională 

„Grigore Vieru”, Călărași 

49  

 

49  

 

5291 

 

APL Bravicea 409  385 26 941  

Total: 458 434 32 232 

Republica Moldova, MD-4414 

satul Bravicea, raionul Călărași 

e-mail: bibliotecabravicea@gmail.com 

tel. +373 24434379 
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TEHNOLOGII. Biblioteca publică dispune de 6 computere, 2 laptopuri conectate la Internet, 

o unitate multifuncțională (imprimantă, xerox, scaner), proiector, aparat de fotografiat. 

UTILIZATORI. De fondul bibliotecii au beneficiat în anul de referință 600 utilizatori, din care 

copii pănă la 16 ani – 338. Numărul de intrări constituie cifra de 1793, din care copii până la 16 ani 

– 1224. Pentru anul 2020, numărul de împrumuturi constituie 3893 ex., inclusiv copiilor până la 16 

ani – 2666 ex. Vizite Internet – 1144. Activități (culturale, educaționale) – 24, inclusiv pentru copii 

– 12; servicii moderne prestate pe parcursul anului de referință – 7, inclusiv 3 pentru copii. 

Utilizatorii bibliotecii au avut parte pe parcursul anului 2020 de 4 instruiri non-formale în 

domeniul incluziunii digitale, guvernării electronice, educației. 
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I. SERVICII MODERNE DE BIBLIOTECĂ ȘI UTILIZAREA LOR 

1. Serviciul de bibliotecă „Cu mâna pe condei” 

SB „Cu mâna pe condei” este un 

srviciu livrat online, domeniul-incluziune 

digitală. Serviciul încurajează persoanele să 

scrie despre istoria comunității: fapte, 

oameni, personalități, să ofere fotografii, 

mărturii, etc; să-și exprime părerea despre 

anumite probleme, să ofere soluții. Autorii 

au avut posibilitatea de a-și publica articolele 

pe pagina de facebook a bibliotecii. 

Colaborarea cu dna Asea Timuș, 

doctor, conferențiar universitar, a făcut posibilă publicarea pe pagina de Facebook a bibliotecii 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/ a articolelor cu tematică diversă. În cadrul SB „Cu 

mâna pe condei”, autoarea scie articole în baza documentelor ce țin de trecutul istoric al comunității 

noastre, iar colaboratorii bibliotecii completează cercetările cu mărturii ale băștinașilor, fotografii. 

2. Serviciul de bibliotecă „Istori@ locală” 

SB „Istori@ locală” are drept scop reconstituirea și digitizarea istoriei locale. Prin intermediul 

tehnologiilor moderne fotografiile 

sunt scanate și postate pe rețelele de 

socializare.  

Astfel a fost alcătuită cronica 

primarilor și președinților de Soviet 

Sătesc Bravicea. În parteneriat cu 

Dna Asea Timuș, doctor, conferențiar 

universitar, a fost alcătuit „Registrul 

fântânilor din s. Bravicea”. 

(https://www.fb.com/Biblioteca.Bravicea/photos/) 

 

Pe parcursul anului de referință au fost 

scanate în cadrul serviciului circa 100 de fotografii 

și postate pe rețele de socializare.  

 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/
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În cadrul ANULUI LECTURII – 2020, 

Biblioteca Publică „George Munteanu” a promovat 

personalitățile s. Bravicea, incluse în albumul virtual 

„Suntem și noi un neam al cărții”. 

George Munteanu, profesor universitar, 

scriitor, critic și istoric literar român s-a născut la 14 

aprilie 1924 în satul Bravicea, fostul județ Orhei, 

România. 

Pentru consăteanul nostru, la fel ca și pentru 

foarte mulți basarabeni, nevoiți să i-a calea pribegiei 

din cauza evenimentelor istorice deloc prielnice 

pentru o copilărie fericită, istoria i-a oferit o lecție 

foarte dură. 

După moartea părinților a fost crescut de un unchi care se stabilise cu traiul în România. În 

1946 absolvește Școala Normală de Învățători din Cluj, iar la 1950 – Facultatea de Litere și Filosofie 

din același oraș. Între anii 1956 – 1960 este redactor la revista „Steaua”; între anii 1960 – 1968 – 

redactor la „Contemporanul”. Își continuă activitatea fiind Conferențiar universitar la Facultatea de 

Limbă și Literatură Română din București. Este lector de limba română la Universitatea din 

Montpellier (Franța) între anii 1969 – 1971. Devine Doctor în filologie (1973) cu teza Hyperion 1. 

(Viața lui Eminescu). 

Debutează cu studiul „B.P. Hașdeu” (1963), 

publicând apoi volumul de articole „Atitudini” (1966); 

„Sub semnul lui Aristarc” (1975), „Introducere în opera lui 

Ion Creangă” (1976) și cursul universitar „Istoria literaturii 

române. Epoca marilor clasici” (1980). Contribuția sa cea 

mai importantă o reprezintă „Hyperion 1. Viața lui 

Eminescu” (1973), pentru care i se va acorda Premiul „B. 

P. Hașdeu” al Academiei 

Române. Tot în sfera 

eminescologiei se 

integrează și volumul 

„Eminescu și 

eminescianismul: 

structuri fundamentale” 

(1987) și „Eminescu și 

antinomiile posterității” 

(1998). 

Colaborează la 

România Literară, 

Luceafărul, Tribuna, 

Scânteia etc. 

Nu l-am cunoscut personal, deși puteam să-l cunosc. Știu că și-a vizitat baștina prin anul 1999 

dar a rămas înșelat în așteptările sale. Poate nici nu putea fi altfel... Plecase pe la vârsta de 6 ani. Nu 

putea ști cine îi sunt verișorii; când s-a întors peste aproape 70 de ani, aici nu-l aștepta nimeni, pentru 
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că foarte puțini dintre braviceni știau pe atunci că George Munteanu devenise o personalitate 

marcantă. 

Aflasem despre el după moartea lui, prin anul 2002, când citisem scrisorile Domniei sale trimise 

Dnei Pruteanu Nadejda, profesoară de limbă și literatură română în care scria: „Încolo, să știți că am 

rămas același ins simplu, cum m-au făcut părinții: naiv, cu suflet de copil, cinstit până la timiditate. 

Nu știu – și nu vreau – să cer mai mult decât mi se cuvine, ci mai puțin…” 

Fiind departe de locurile natale, a fost urmărit permanent de tristețe. Scriitorul, istoricul și 

criticul literar Mihai Zamfir scria că „…George Munteanu a fost într-adevăr un om trist. De o politețe 

extremă și de o exemplară bună-creștere, el nu-și afișa tristețea și nu făcea paradă de ea; dar omul 

era de o tristețe adâncă, vizibilă, pe care nu și-o putea reprima și care aduna parcă o bună parte din 

melancolia lumii.” 

Modestia Dumisale mi-a întărit convingerea, că un om adevărat nu se lasă cuprins de mândrie 

pentru ceea ce face, dar lasă alții să-i aprecieze munca. Chiar dacă această apreciere vine (de cele mai 

multe ori) după moarte. 

George Munteanu rămâne a fi un exemplu de talent și muncă asiduă, dăruire și perseverență, 

profesionalism, modestie și curaj, inteligență și cultură, istorie și contemporaneitate. 

George Munteanu și-a dorit să scrie o carte de memorii, îi găsise și titlul, un titlu la care ținea 

foarte mult: O viață de om cum n-ar mai fi fost. 

La 8 noiembrie 2001, ziua în care viața l-a părăsit, Mihai Zamfir scria despre consăteanul 

nostru: „… ne despărțim de un simbol: George Munteanu a personificat onestitatea intelectuală 

aflată în luptă cu cea mai cumplită orânduire politică; dar onestitatea lui a ieșit, oricât ar părea de 

curios, învingătoare. Refugiindu-se în trecutul cultural, basarabeanul gonit din țara lui a reușit să 

străbată, cu fruntea sus, deceniile de ciumă și să nu scrie nici un rând de care să-i fie rușine.” 

Prin Decizia Consiliului Local Bravicea din 16 mai 2003, lui George Munteanu, profesor 

universitar, scriitor, critic și istoric literar, originar din satul Bravicea, i se conferea titlul de Cetățean 

de Onoare al satului Bravicea post-mortem. 

Biblioteca Publică din localitate poartă numele „George Munteanu”. 

 

Angela Zatic, 

Director al Bibliotecii Publice „George Munteanu”, Bravicea 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4252625644810239/4252616121477858/ 

Pe parcursil anului,  la rubrica „Să ne cunoaștem personalitățile satului”, a fost prezentată 

utilizatorilor paginii de facebook a bibliotecii biografia fraților Moscalenco. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4267507523322051/4267469073325896/ 

Academicienii SVEATOSLAV și VSEVOLOD MOSCALENCO, distinși savanți, 

cunoscuți în întreaga lume, s-au născut pe 26 septembrie 1928, în satul Bravicea, județul Orhei, 

România (astăzi Republica Moldova). 
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Învață la școala primară din satul natal, apoi – la Liceul „B.P. 

Hașdeu” și la Liceul „A. Russo”; un an de zile (1944–1945) studiază 

la Colegiul național din Craiova. În 1946 au absolvit școala 

moldovenească nr. 2 din or. Orhei. În același an, sunt înmatriculați 

la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică și 

Matematică, pe care o absolvă în 1951. Primul a creat o școală 

științifică în domeniul teoriei semiconductorilor, iar cel de-al doilea 

– una în domeniul supraconductibilității, a fizicii corpului solid, fiind 

reprezentant al Republicii Moldova la Institutul internațional unificat 

de cercetări în domeniul fizicii nucleare de la Dubna, fondat de 18 

țări. 

După facultate, Vsevolod 

Moscalenco a rămas la Universitate, 

iar fratele său a fost repartizat la 

Institutul Agricol... Sveatoslav Moscalenco și-a făcut doctorantura la 

Kiev, pe când fratele său – la Universitatea de Stat din Moscova, în 

școala renumitului savant Nicolai Bogoliubov. De altfel, în Uniunea 

Sovietică existau două școli de acest tip cu renume mondial: școala lui 

Bogoliubov și cea a lui Landau, laureat al Premiului Nobel. Primul se 

ocupă de semiconductori, iar cel de-al doilea – de fizica metalelor.  

Savanții Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco sunt laureați ai 

Premiului de Stat. Ambii au fost distinși cu „Ordinul Republicii” și 

au obținut mai multe premii peste hotare.  

Sursa: https://www.timpul.md/.../ei-menin-focul-in-vatra-tiinei... 

Prin Decizia Consiliului local Bravicea 

din 16 mai 2003 nr. 10/05, se conferă titlul de 

Cetățeni de Onoare al satului Bravicea, 

academicienilor-fizicieni, originari din satul 

Bravicea, Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco. 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.timpul.md%2Farticol%2Fei-menin-focul-in-vatra-tiinei-37508.html%3Ffbclid%3DIwAR36qehUHXy8758KXMssN0XAMF0xVdn15b2zLR2OC3uJQQ-a-lnAdrkHcJk&h=AT30yutMYzbcC844Dct5CwSZi1077TOlDEOKJjM4kVnQO7yD1YuTbNV_igWh9VxzMQfX6IJ9Fx_lW4KWMUH6Nx5UwxLVY5C7vmjCniCJek95f35uSwM6SsM3WL8bJ7kkTblLFgTLlIk88PS9KBl9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1sjKHJydqABz1rH3eUABB8_R2zrv2G0Dw97I_46QIW-fPFWvDOX3I7bWINNJJwpBgthfAqhHTQdhfjh8C_jO5Z7mcNiUjPNa7Lye-5DJrvn-k3HDPN6iyTFetDfRW-2_fuyipElY8KhLUj1NhlfoDsYj5LXIJMsoL50JR4cENr4elzEO94V6juQzewK-yxa5sMFGtZpvKB-On1FvN_S-yTtw
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În cadrul Serviciilor Moderne de bibliotecă (online) I. „Cu mâna pe condei” și II. „Istori@ 

locală”, au fost realizate studii asupra istoriei locale de către Dna Asea Timuș, doctor, conferențiar 

universitar, prietena bibliotecii. Au fost adunate informații despre oameni, personalități, destine. 

Biblioteca Publică „George Munteanu” în persoana bibliotecarelor Pîrlici Melania și Zatic Angela au 

efectuat munca de cercetare, colaborând cu autoarea în acest domeniu.                                                                                                                                                                                                             

Pe parcursul anului 2020 au fost publicate pe pagina de facebook a bibliotecii  

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/ articolele:                                                                                                                                                                                                        

1. 03.02.2020 – BODESCO VLADIMIR CONSTANTINOVICI – CĂPITANUL, STARȘINA 

SAU PRIMARUL DE BRAVICEA VOLOSTE; 

2. 04.02.2020 – MATVEI L. DEROJINSKI – dvoreanul moldovean ce spitale înălța din dobânda 

de pe moșia sa;  

3. 10.02.2020 – RĂZEȘUL CONSTANTIN HAREA și desetina lui pentru spitalul din Bravicea; 

4. 23.02.2020 – FÂNTÂNA „LUI TRUȘA” sau a fraților Vleju, adică de la încrucișarea 

drumurilor din centrul satului Bravicea; 

5. 23.02.2020 – FÂNTÂNA ULTIMULUI VECIN COLEA VLEJU; 

6. 26.02.2020 – FÂNTÂNA LUI FILEA CĂLUGĂR sa de sub fruntea Podișului; 

7. 04.05.2020 – FÂNTÂNA DIN CURTEA „CONACULUI VASILE RACU”; 

8. 11.05.2020 – Fântânile lui Toader Iurcu din Valea Țarnei și Cârchici; 

9. 16.05.2020 – STAȚIA CAILOR-DE-POȘTĂ ȘI OFICIUL POȘTAL (partea I); 

10. 18.05.2020 – CĂLĂRAȘ NU DE LA ORAȘ, DAR CĂLĂRAȘ DE LA POȘTAȘ (partea II); 

11. 24.05.2020 – BRAVICEA ÎN TRACTUL POȘTAL: ORHEI–TUZARA (partea III); 

12. 25.05.2020 – POȘTA VECHE-NOUĂ DIN BRAVICEA. De la cantora poștei până la oficiul 

poștal din Bravicea; 

13. 25.05.2020 – CU BUNICII LA POVEȘTI CÂND MOARTEA LE FLUTURĂ PE 

DINAINTEA LOR; 

14. 06.05.2020 – Istoria stadionului din Bravicea: înființarea la 1960 de către braviceni sub egida 

lui Vasile S. Gurschi; 

15. 08.05.2020 – Ogoarele bravicenilor alocate pentru înființarea stadionului din Bravicea; 

16. 01.06.2020 – Accesul la stadion și vecinătatea; 

17. 03.06.2020 – CAPELA CORALĂ „DOINA” cu SPECTACOL pe STADIONUL din 

BRAVICEA la 1967; 

18. 05.06.2020 – Cercetările pentru „ISTORIA STADIONULUI DIN BRAVICEA”; 

19. 06.06.2020 – „Actorii și căpitanul financiar” al modernizării stadionului din Bravicea la 1975;  

20. 08.06.2020 – BRIGADA COMSOMOLISTĂ care au participat la modernizarea stadionului 

din Bravicea la 1975; 

21. 10.06.2020 – FACILITĂȚILE SPORTIVE MODERNIZATE ȘI NOU ÎNFIINȚATE PE 

STADIONUL DIN BRAVICEA LA 1975; 

22. 12.06.2020 – DEFILAREA FESTIVĂ cu ocazia INAUGURĂRII STADIONULUI 

MODERNIZAT din BRAVICEA la 10.VIII.1975; 

23. 13.06.2020 – Spectacolul Școlii de hipizm din Chișinău pe stadionul din Bravicea la 10 august 

1975; 

24. 15.06.2020 – TERENUL DE FOTBAL DE LA STADIONUL DIN BRAVICEA; 

25. 18.06.2020 – Primul 9 MAI de la BRAVICEA: 1965 și adevăratul simbol al ostașilor căzuți 

pe Valea Culei; 

26. 19.06.2020 – Locul luptelor de pe teritoriul satului Bravicea în 23-24 august 1944 și numărul 

celor morți, inclusiv Valea Culei; 

27. 20.06.2020 – GESTIONAREA ȘI RESPONSABILII DE ÎNTREȚINEREA STADIONULUI 

DIN BRAVICEA; 

28. 21.06.2020 – Mingea de fotbal: „balonașul”, sau „kikița”cu care se joacă ditamai bărbați 

năzdrăvani; 

29. 22.06.2020 – TRÂNTA sau lupta greco-romană, cucoșul, cârlanul și BERBECUL; 

30. 24.06.2020 – COMPONENTELE CULTURALE DE LA STADIONUL DIN BRAVICEA; 
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31. 25.06.2020 – Registrul fântânilor din Bravicea și secvențe din istoria unora din acestea;  

32. 26.06.2020 – CATALOGUL DEPORTAȚILOR DIN BRAVICEA ÎN ANII 1940-1949; 

33. 27.06.2020 – Istoria Muntenilor și Batârilor din Bravicea după modelul celor din tomul III, 

2019: „ARHIVELE MEMORIEI”; 

34. 29.06.2020 – Desfășurarea, deportarea, colectivizarea sau raionul și „selisovetul” – da, iar 

colhozul – ba; 

35. 08.07.2020 – Primele două opriri: sovietul sătesc Bravicea și gara de tren din Călărași;  

36. 09.07.2020 – Călărași–Șadrinsk–Olihovka, sau peste 20 de zile într-un tren cu vagoane 

mărfare; 

37. 13.07.2020 – BRAVICENII ÎN BARĂCILE DIN OLHOVKA SIBERIANĂ; 

38. 16.07.2020 – PÂINEA „glod” și LAPTELE „turtă”; 

39. 18.07.2020 – FOCUL DUPĂ BARACĂ și BORDEIAȘUL CU SCĂRIȚA DIN CASĂ;  

40. 18.07.2020 – După școala MAMEI, fără bânci și tablă, a trecut bucătăreasă la brigadă; 

41. 20.07.2020 – ELEVII din BRAVICEA DEPORTAȚI în 1949 în reg. KURGAN; 

42. 21.07.2020 – Ștefan mire și Profira mireasă sau despre căsătoriile din Kurgan după 1949 

43. 21.07.2020 – ZESTREA FETELOR ANA ȘI PROFIRA: câte o jumătate de covor; 

44. 22.08.2020 – ICOANA STRĂVECHE, de peste 100 de ani, A FAMILIEI MUNTEANU; 

45. 23.08.2020 – LEGĂTURA cu BRAVICEA și revenirea din KURGAN; 

46. 20.09.2020 – RECORDUL „VRĂBIUȚEI-DE-BRAVICEA”: DOUĂ DRUMURI SPRE 

SIBERIA ȘI DOUĂ ÎNAPOI LA BRAVICEA; 

47. 22.09.2020 – Domnișoarele Eugenia IOVU și Maria CANTARAGIU dispărute în 1940 din 

Bravicea; 

48. 02.10.2020 – SÂRBU – NUME DE FAMILIE ȘI PE LA BRAVICEA; 

49. 05.10.2020 – Pavel lui Filip Dianu a dispărut, dar familia lui în Bravicea atât de mult a 

„înflorit” Istoriile scrise despre deportații din Bravicea continuă; 

50. 18.10.2020 – CONSTANTIN I. ȚĂRNĂ ȘI FAMILIA DOMNIEI SALE – SAU ALȚI 

BOIERI-DE-ȚARĂ DIN BRAVICEA DEPORTAȚI ÎN SIBERIA ÎN 1949; 

51. 20.10.2020 – AVEREA RĂZĂȘEASCĂ LA TEMELIA COLHOZURILOR ȘI ÎNCEPUTUL 

REVENIRII; 

52. 21.10.2020 – IVAN CONSTANTINOVICI ȚĂRNĂ – INGINERUL ȘI COLEGUL; 

53. 22.10.2020 – REVENIREA, REÎNTREGIREA ȘI CASA NOUĂ DIN BRAVICEA; 

54. 23.10.2020 – REABILITAREA, ÎNMORMÂNTAREA ȘI PREOTUL; 

55. 02.12.2020 – LEGENDA MURGULUI ÎNSTRĂINAT; 

56. 03.12.2020 – FÂNTÂNA LUI MOȘ ALEPĂ DIN GOSPODĂRIA FAMILIEI SOBOL, 

VANEA ȘI NATAȘA; 

57. 05.12.2020 – FÂNTÂNA LUI PĂTRACHE CĂLDARE ȘI GÂNDURILE DE 

BODAPROSTE PENTRU CASA ȘI APA DIN COPILĂRIA MĂMICĂI; 

58. 05.12.2020 – TOT ÎN CASA LUI PĂTRACHE CĂLDARE au trecut RĂZBOIUL din 1941-

1945, EVACUAREA din 1944 ȘI FOAMETEA din 1946-1947; 

59. 07.12.2020 – FÂNTÂNA BUNELULUI ANDREI UNTILĂ MOȘTENITĂ DE NEPOTUL 

LUI LIONEA UNTILĂ; 

60. 10.12.2020 – FÂNTÂNA DIN „ROZA” DRUMURILOR CARE UNEȘTE DEALUL 

HÂRJĂU CU „COADA” NOVACULUI; 

61. 11.12.2020 – FÂNTÂNILE DIN EPITROPIA SOȚILOR Cogilniceanu: 1.                                                                                             

62. 13.12.2020 – FÂNTÂNILE DIN EPITROPIA SOȚILOR COGÎLNICEANU: 2. FÂNTÂNA 

DIN LÂNGĂ PODUL MARE (vizavi de fosta cantoră) SALVATĂ DE LA DISPARIȚIE DE 

SOȚII COGÂLNICEANU; 

63. FÂNTÂNILE DIN EPITROPIA SOȚILOR COGÎLNICEANU; 

64. 15.12.2020 – Fântânile din Epitropia soților Cogîlniceanu: 3. Fântâna lui Bârlădeanu 
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Impactul serviciului: beneficiari interesați de istoria locală; aceștea aduc spre scanare 

bibliotecii fotografii din diferite perioade; impact mare al postărilor pe facebook.com; parteneriate cu 

autori de cărț, impactul serviciului stă la baza scrierii cărților despre istoria locală (ex.: istoria 

deportaților din comunitate; istoria fântânilor din sat, etc.); crearea albumelor virtuale despre 

personalități, pedagogi, etc 

La 26 decembrie 2020, în incinta Casei de Cultură din satul Bravicea, foști deportați, rudele 

familiilor deportate, consilieri, pedagogi, membri ai comunității, au participat la Lansarea cărții 

„Istorii scrise despre deportații din Bravicea”, autoare Asea M. Timuș. 

 

În cadrul Serviciului de bibliotecă „Istori@ locală” biblioteca a publicat pe pagina 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea pe parcursul anului mai multe articole din cartea 

autoarei. Acum oricine are posibilitatea să citească cartea pe care o poate împrumuta de la bibliotecă. 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Biblioteca.Bravicea&set=a.4797424606997004 
 

 



12 

Evenimentul a fost organizat de 

către Primăria Bravicea (primar Zatic 

Alexei) în parteneriat cu autoarea cărții – 

Asea M. Timuș, originară din s. Bravicea, 

r-nul Călărași, doctor în agricultură, 

conferențiar universitar (moderatoarea 

activității); urmași ai familiilor deportate; 

Biblioteca Publică „George Munteanu”, 

Muzeul satului, Casa de Cultură.  

Volumul a apărut la sfârșitul anului 

2020 la editura „Lexon-Prim” (director - 

Eduard Potânga).  

Mărturii, fotografii despre familiie 

deportate din localitate au fost oferite cu 

amabilitate de către urmașii care le-au 

păstrat, colaborând la distanță cu autoarea 

cărții. 

După 80 de ani de la primele 

deportări, satul Bravicea are dovada 

adevărului istoric: calvarul prin care au 

trecut oameni care au avut de suferit din cauza sistemului totalitar comunist. 

BRAVICEA – UN SAT CU MEMORIE 

ISTORICĂ ÎMPĂCATĂ, a scris pe pagina sa de 

facebook istoricul și politicianul Octavian Țîcu, prezent 

la lansarea de carte. 

Parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” Rostislav Țîmbal, a săvârșit la Monumentul 

victimelor regimului totalitar comunist o slujbă de 

pomenire în memoria deportaților, după care rudele 

câtorva familii deportate, printre care Batîru-Reniță 

Angela, Gorean-Pîrțînă Ecaterina, Țărnă-Gavriliță Lucia, 

Godovaniuc Elena, Țărnă Constantin, Harea Constantin 

ș.a. au vorbit despre marea nedreptate-deportările 

staliniste. 

Apariția cărții a fost posibilă datorită efortului 

autoarei, Doamnei Asea Timuș și contribuției dumisale la 

studierea istoriei locale;  contribuției financiare a 

urmașilor din familiile deportate, APL Bravicea, 

donatorilor, tuturor celor care au contribuit la apariția 

acestei cărți. 

  

                     



13 

3. Serviciul de Bibliotecă „Școala Altfel” 

Scopul Serviciului de bibliotecă „Școala 

Altfel” este de a ajuta elevii la pregătirea 

temelor pentru acasă utilizând fondul de 

literatură de referință al bibliotecii și 

tehnologiile informaționale. Pregătirea temelor 

pentru acasă cu instruiri în scrierea referatelor, 

citirea cărților online, crearea prezentărilor, 

posterelor, pliantelor, anunțurilor; vizionarea 

filmelor istorice, accesarea siteu-rilor educative 

sunt obiectivele SB „Școala Altfel”. 

Elevii clasei a IX-a din Gimnaziul 

„Ștefan ce Mare” au participat la 5 martie 2020 în cadrul Serviciului Modern de Bibliotecă „Școal@ 

Altfel” la o lecție de istorie cu tema „Războiul Rece”. În cadrul acesteia a fost utilizată lecția online 

de pe https://www.youtube.com/watch?v=M3jHHN-mR3I „Caracteristica evoluției relațiilor 

internaționale 1945-1991. Războiul Rece”.  

În cadrul dezbaterii organizate, elevii au identificat problemele cu care se confruntă societatea, au 

venit cu soluții, și-au expus opiniile vizavi de politica internă actuală a RM, 

au discutat despre conflictul 

dintre generații, etc. Motivul 

dezbaterii a fost un citat din 

cartea lui Aurelian Silvestru 

„Cu gândul la tine”: „În 

vremuri de cumpănă, când 

Țara are nevoie de umărul 

tuturor fiilor săi, nu există 

păcat mai mare decât 

indiferența”. 

          

 

          

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3jHHN-mR3I
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489695897769888/3489687311104080/?__cft__%5b0%5d=AZWit0e06OlNM1LdEF-5DLyGahPegUMtBneAJGvAHAPXKjkk4mXE61GLcVx7uqTUpZbxUM3yR6pD6aDkP_WOoO4CqTwjnEWT8m_4yT5lCHytTbpCCbpEzE_mZxOiymGnqgtFGaIpRbj_aIguZK0lWynkGsgSj5Q2SZAmXuWFL7R_-TYmjBxQWrtmEEyqzwiq_wU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489695897769888/3489687311104080/?__cft__%5b0%5d=AZWit0e06OlNM1LdEF-5DLyGahPegUMtBneAJGvAHAPXKjkk4mXE61GLcVx7uqTUpZbxUM3yR6pD6aDkP_WOoO4CqTwjnEWT8m_4yT5lCHytTbpCCbpEzE_mZxOiymGnqgtFGaIpRbj_aIguZK0lWynkGsgSj5Q2SZAmXuWFL7R_-TYmjBxQWrtmEEyqzwiq_wU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489695897769888/3489688777770600/?__cft__%5b0%5d=AZWit0e06OlNM1LdEF-5DLyGahPegUMtBneAJGvAHAPXKjkk4mXE61GLcVx7uqTUpZbxUM3yR6pD6aDkP_WOoO4CqTwjnEWT8m_4yT5lCHytTbpCCbpEzE_mZxOiymGnqgtFGaIpRbj_aIguZK0lWynkGsgSj5Q2SZAmXuWFL7R_-TYmjBxQWrtmEEyqzwiq_wU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489695897769888/3489688777770600/?__cft__%5b0%5d=AZWit0e06OlNM1LdEF-5DLyGahPegUMtBneAJGvAHAPXKjkk4mXE61GLcVx7uqTUpZbxUM3yR6pD6aDkP_WOoO4CqTwjnEWT8m_4yT5lCHytTbpCCbpEzE_mZxOiymGnqgtFGaIpRbj_aIguZK0lWynkGsgSj5Q2SZAmXuWFL7R_-TYmjBxQWrtmEEyqzwiq_wU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3531147646958046/3531089016963909/?__cft__%5b0%5d=AZU2-64iOcNhOTF8zhdZ6AXreuqC-OTqIFhl334A8Vf4CVgc5gRW_SH1JFL2zE3JNUP8vPc7OZ4wwds4BR3Ba9OnYmzApiHo2qM8lRVNhkejx47deZFNozFtO-pR4Ji24A6x2upnhuip-G0FesvWvMkZKFZQUCH5WL5d8MCftyWp-zyC_FEzpryEjsgJBt6xaew&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3531147646958046/3531091146963696/?__cft__%5b0%5d=AZU2-64iOcNhOTF8zhdZ6AXreuqC-OTqIFhl334A8Vf4CVgc5gRW_SH1JFL2zE3JNUP8vPc7OZ4wwds4BR3Ba9OnYmzApiHo2qM8lRVNhkejx47deZFNozFtO-pR4Ji24A6x2upnhuip-G0FesvWvMkZKFZQUCH5WL5d8MCftyWp-zyC_FEzpryEjsgJBt6xaew&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3464979703574841/3464942916911853/?__cft__%5b0%5d=AZWTYSMfQb8QY3wd_2ThHuDzEzP64l9usFGW1FtUXP9bFxGkZ-WADLjX4Twj_0tPq5f3ZI8wpmOF1ACSN8h5o6KK0tzY-ie426b__dIO_LY45mrOhKmLxt-Aho6CtYfpOf4j7iepVYEh4-R8hF3RcFJMwGSbmoG64idsuSdniKo5ng8cKqM4YYfVTbtv9OsbSAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489695897769888/3489687947770683/?__cft__%5b0%5d=AZWit0e06OlNM1LdEF-5DLyGahPegUMtBneAJGvAHAPXKjkk4mXE61GLcVx7uqTUpZbxUM3yR6pD6aDkP_WOoO4CqTwjnEWT8m_4yT5lCHytTbpCCbpEzE_mZxOiymGnqgtFGaIpRbj_aIguZK0lWynkGsgSj5Q2SZAmXuWFL7R_-TYmjBxQWrtmEEyqzwiq_wU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489695897769888/3489687311104080/?__cft__%5b0%5d=AZWit0e06OlNM1LdEF-5DLyGahPegUMtBneAJGvAHAPXKjkk4mXE61GLcVx7uqTUpZbxUM3yR6pD6aDkP_WOoO4CqTwjnEWT8m_4yT5lCHytTbpCCbpEzE_mZxOiymGnqgtFGaIpRbj_aIguZK0lWynkGsgSj5Q2SZAmXuWFL7R_-TYmjBxQWrtmEEyqzwiq_wU&__tn__=*bH-R
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În cadrul acestui serviciu am desfășurat călătorii virtuale prin țările Uniunii Europene, utilizând 

motorul de căutare Google pentru a folosi opțiunea HĂRȚI la identificarea statelor UE; a vizita cele 

mai reprezentative locuri din capitalele europene; a trezi interesul elevilor în a face temele pentru 

acasă la BIBLIOTECĂ, utilizând Sala Multimedia. 

     

Utilizarea tehnologiilor informaționale ajută elevii Gimnaziului „Ștefan ce Mare” din 

comunitate să-și pregătească temele pentru acasă. Proiectele de grup pentru disciplina „Dezvoltare 

personală” vor informa despre pericolul drogurilor, iar modelele de teste vor ajuta elevii clasei a IX-

a să se pregătească pentru examenul la limbă română. 

               

Crearea prezentărilor în Programul Power Point, utilizezarea fondului de literatură de referință, 

selectarea imaginilor din Internet; descoperirea personalităților marcante din istorie, știință, tehnică 

au fost preocupările elevilor în anul 2020. Utilizatori ai Serviciului de bibliotecă „Școala Altfel” sunt 

și studenții colegiilor din țară, care în condițiile învățământului online își pregătesc temele pentru 

acasă la bibliotecă. 

     

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4688991011173698/4688967114509421/ 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4681285298610936/4681214335284699/ 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3464979703574841/3464942916911853/?__cft__%5b0%5d=AZWTYSMfQb8QY3wd_2ThHuDzEzP64l9usFGW1FtUXP9bFxGkZ-WADLjX4Twj_0tPq5f3ZI8wpmOF1ACSN8h5o6KK0tzY-ie426b__dIO_LY45mrOhKmLxt-Aho6CtYfpOf4j7iepVYEh4-R8hF3RcFJMwGSbmoG64idsuSdniKo5ng8cKqM4YYfVTbtv9OsbSAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3464979703574841/3464942916911853/?__cft__%5b0%5d=AZWTYSMfQb8QY3wd_2ThHuDzEzP64l9usFGW1FtUXP9bFxGkZ-WADLjX4Twj_0tPq5f3ZI8wpmOF1ACSN8h5o6KK0tzY-ie426b__dIO_LY45mrOhKmLxt-Aho6CtYfpOf4j7iepVYEh4-R8hF3RcFJMwGSbmoG64idsuSdniKo5ng8cKqM4YYfVTbtv9OsbSAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4688991011173698/4688967114509421/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3503100049762806/3503080849764726/?__cft__%5b0%5d=AZXEtSYP9oXIl_SFgQQNmpPh5-Kpx4oSaLRZAZXwcN2uFF_LTGiY8y5sCklasRKLbAnyeAyl3BAX3OEN76UXTJ7EdIEPgmeGAR6gVTgP7xcOS4jhCMBb1WQGPqsJ93g0qOe3eN46uyse6GqPT6xOzP0DlIGNufMMtVdlv1yCxW6Wbw5jYYFszhhpfoJwPuplUJw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3503100049762806/3503080603098084/?__cft__%5b0%5d=AZXEtSYP9oXIl_SFgQQNmpPh5-Kpx4oSaLRZAZXwcN2uFF_LTGiY8y5sCklasRKLbAnyeAyl3BAX3OEN76UXTJ7EdIEPgmeGAR6gVTgP7xcOS4jhCMBb1WQGPqsJ93g0qOe3eN46uyse6GqPT6xOzP0DlIGNufMMtVdlv1yCxW6Wbw5jYYFszhhpfoJwPuplUJw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3503100049762806/3503081229764688/?__cft__%5b0%5d=AZXEtSYP9oXIl_SFgQQNmpPh5-Kpx4oSaLRZAZXwcN2uFF_LTGiY8y5sCklasRKLbAnyeAyl3BAX3OEN76UXTJ7EdIEPgmeGAR6gVTgP7xcOS4jhCMBb1WQGPqsJ93g0qOe3eN46uyse6GqPT6xOzP0DlIGNufMMtVdlv1yCxW6Wbw5jYYFszhhpfoJwPuplUJw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3464979703574841/3464945316911613/?__cft__%5b0%5d=AZWTYSMfQb8QY3wd_2ThHuDzEzP64l9usFGW1FtUXP9bFxGkZ-WADLjX4Twj_0tPq5f3ZI8wpmOF1ACSN8h5o6KK0tzY-ie426b__dIO_LY45mrOhKmLxt-Aho6CtYfpOf4j7iepVYEh4-R8hF3RcFJMwGSbmoG64idsuSdniKo5ng8cKqM4YYfVTbtv9OsbSAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3464979703574841/3464945113578300/?__cft__%5b0%5d=AZWTYSMfQb8QY3wd_2ThHuDzEzP64l9usFGW1FtUXP9bFxGkZ-WADLjX4Twj_0tPq5f3ZI8wpmOF1ACSN8h5o6KK0tzY-ie426b__dIO_LY45mrOhKmLxt-Aho6CtYfpOf4j7iepVYEh4-R8hF3RcFJMwGSbmoG64idsuSdniKo5ng8cKqM4YYfVTbtv9OsbSAQ&__tn__=*bH-R
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21 de beneficiari ai serviciului au participat la instruirile care au avut tema: „Utilizarea Google 

Map la pregătirea temelor pentru acasă la geografie” și „Utilizarea Programului Power Point la 

pregătirea temelor pentru acasă pentru elevii clasei a IX-a”. 

„Alice în Țara Minunilor” este o carte scrisă de autorul britanic Lewis Carroll în 1865. Împreună 

cu copiii de la Grădinița din comunitate am privit varianta digitală a povestirii, după cartea publicată 

cu 155 ani în urmă, stimulând astfel interesul pentru lectură. Povestirea se bucură de o popularitate 

constantă atât în rândul copiilor, cât și a adulților. 

       

 

La 11 februarie 2020, în contextual Anului Lecturii, 18 copii din grupa „Albinuța” de la 

Grădinița din comunitate au venit la bibliotecă pentru a cunoaște cărțile marelui poet Grigore Vieru. 

Poeziile copilării, citite de către educatoarea, Mogîldea Valentina și bibliotecara, Pârlici Melania au 

fost cel mai frumos omagiu adus poetului național care a cântat în versuri mama, limba, țara...  

Impactul serviciului: 

elevi ai gimnaziului, 

studenți asistați de 

bibliotecari în 

pregătirea temelor 

pentru acasă; tema 

pentru acasă pregătită 

într-un mod original, cu 

utilizarea Internetului și 

a fondului de referință; 

elevi instruiți în 

utilizarea Programelor 

Word, Power Point, 

canva.com, etc                                            

 

https://www.facebook.com/881786758560828/videos/825457591304980 

https://www.facebook.com/881786758560828/videos/583980052187518 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3461521507253994/3461453107260834/?__cft__%5b0%5d=AZW-wRp4MfxUh7Fy8I6-suYLxmcEr15cTRckn0hr4PZAv2OTLztUF7aediqBZQzDd6NM83kfiN75ExIn1m02_A6ojGIDxjW-_YH5KgwYa9-ivUAfwcAhIc24Dxo_KBXjh5DVamm65mJ4XSYz7IIQFXQQozFKmO1HgRJdkj3dYxPqE0q2pDFCnbOxTpgwC750Fp4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3461521507253994/3461453107260834/?__cft__%5b0%5d=AZW-wRp4MfxUh7Fy8I6-suYLxmcEr15cTRckn0hr4PZAv2OTLztUF7aediqBZQzDd6NM83kfiN75ExIn1m02_A6ojGIDxjW-_YH5KgwYa9-ivUAfwcAhIc24Dxo_KBXjh5DVamm65mJ4XSYz7IIQFXQQozFKmO1HgRJdkj3dYxPqE0q2pDFCnbOxTpgwC750Fp4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/881786758560828/videos/825457591304980
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3461521507253994/3461453107260834/?__cft__%5b0%5d=AZW-wRp4MfxUh7Fy8I6-suYLxmcEr15cTRckn0hr4PZAv2OTLztUF7aediqBZQzDd6NM83kfiN75ExIn1m02_A6ojGIDxjW-_YH5KgwYa9-ivUAfwcAhIc24Dxo_KBXjh5DVamm65mJ4XSYz7IIQFXQQozFKmO1HgRJdkj3dYxPqE0q2pDFCnbOxTpgwC750Fp4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3461521507253994/3461458697260275/?__cft__%5b0%5d=AZW-wRp4MfxUh7Fy8I6-suYLxmcEr15cTRckn0hr4PZAv2OTLztUF7aediqBZQzDd6NM83kfiN75ExIn1m02_A6ojGIDxjW-_YH5KgwYa9-ivUAfwcAhIc24Dxo_KBXjh5DVamm65mJ4XSYz7IIQFXQQozFKmO1HgRJdkj3dYxPqE0q2pDFCnbOxTpgwC750Fp4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3461521507253994/3461458883926923/?__cft__%5b0%5d=AZW-wRp4MfxUh7Fy8I6-suYLxmcEr15cTRckn0hr4PZAv2OTLztUF7aediqBZQzDd6NM83kfiN75ExIn1m02_A6ojGIDxjW-_YH5KgwYa9-ivUAfwcAhIc24Dxo_KBXjh5DVamm65mJ4XSYz7IIQFXQQozFKmO1HgRJdkj3dYxPqE0q2pDFCnbOxTpgwC750Fp4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3461521507253994/3461459063926905/?__cft__%5b0%5d=AZW-wRp4MfxUh7Fy8I6-suYLxmcEr15cTRckn0hr4PZAv2OTLztUF7aediqBZQzDd6NM83kfiN75ExIn1m02_A6ojGIDxjW-_YH5KgwYa9-ivUAfwcAhIc24Dxo_KBXjh5DVamm65mJ4XSYz7IIQFXQQozFKmO1HgRJdkj3dYxPqE0q2pDFCnbOxTpgwC750Fp4&__tn__=*bH-R
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4.  Serviciul de Bibliotecă   

„Clubul Femeilor” 

       SB„Clubul Femeilor” are 

scopul de a organiza util și 

plăcut timpul liber al femeilor 

prin activități de recreere, 

instruire, implicare în 

soluționarea problemelor 

comunității. Serviciul, fiind 

unul dintre cel mai durabil (5 

ani ani de la instituire) se 

bucură de o mare popularitate 

în rândurile femeilor. Acesta dezvoltă competențe de dezvoltare personală -adoptarea unui mod 

sănătos de viață; competențe digitale-utilizarea computerului și a rețelelor de socializare, utilizarea e-

serviciilor; competențe de comunicare –liderism comunicarea on-line; organizarea de excursii, 

discuții de cărți, întâlniri cu personalități, implicare 

în activități culturale comunitare, etc.  

În cadrul SB „Clubul Femeilor” 

interacționează tradițiile cu lectura și muzica: la 10 

ianuarie 2020, îmbrăcând portul popular la 

șezătoare, Doamnele au învățat 3 cântece pe 

versurile marelui Eminescu care au fost prezentate 

în cadrul activităților culturale de marcare a  

„Eminescienei- 20”. 

„Popas în Constelația Eminescu” a fost 

genericul activității culturale care a marcat 170 

de ani de la nașterea Marelui Eminescu. 

Desfășurată la 17 ianuarie 2020 în incinta 

Muzeului Satului Bravicea, activitatea a fost 

rezultatul parteneriatului Muzeu-Gimnaziul 

„Ștefan cel Mare”-Biblioteca Publică „George 

Munteanu”. Au participat elevi, profesori, 

reprezentanți ai APL Bravicea, membri ai 

comunității care s-au dovedit a fi cunoscători ai 

operei marelui Eminescu, recitând versurile 

poetului, interpretând cântece pe versurile 

acestuia, apreciind imensa-i contribuție la tezaurul culturii naționale și universale.  

       

https://www.facebook.com/881786758560828/videos/766711473816687 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3360529050686574/3360460057360140/?__cft__%5b0%5d=AZV1L2URtQJtNdZcMBAYvRUU0m0SV8RxrEuFuJDyKIOIf-kNy1jeMTid-oFte5HhupKrf-buLHwAR0a-ZD04-ZMl5YTM9ke1kc53lXg1xwgTeUJZtWjx4Jf0DZBbqyZN5n-08VymZEw5_8clpchhK_8J-xTnuREdLuq5z4pp810omixG_JONiQeW4d2v5RCf97Q&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3360529050686574/3360459744026838/?__cft__%5b0%5d=AZV1L2URtQJtNdZcMBAYvRUU0m0SV8RxrEuFuJDyKIOIf-kNy1jeMTid-oFte5HhupKrf-buLHwAR0a-ZD04-ZMl5YTM9ke1kc53lXg1xwgTeUJZtWjx4Jf0DZBbqyZN5n-08VymZEw5_8clpchhK_8J-xTnuREdLuq5z4pp810omixG_JONiQeW4d2v5RCf97Q&__tn__=*bH-R
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La 15.02.2020 „Clubul Femeilor”, împreună cu colaboratorii Muzeului Satului, la invitația 

Societă-ții Poloneze „Polska Wiosna w Mołdawii”(Primăvara Poloneză în Moldova) au participat la 

un Jubileu a 5 ani de activitate și la concertul prezentat de colectivul „Bunicuțele Vesele”. Cu acest 

prilej Bartolomiej Zdaniuk, Ambasadorul Poloniei în Moldova a ținut un cuvânt de felicitare, urându-

le succese mari în viitor. 

 

 

Grigore Vieru – poetul demnității noastre, ar fi împlinit 85 de ani în luna februarie 2020. 

Pentru a-i lectura poezia, „Clubul Femeilor”, s-a întrunit în ziua de 20 februarie 2020 la bibliotecă. 

Poeziile despre mamă au impresionat până la lacrimi, iar cântecele pe versurile poetului au răscolit 

amintirile tinereții. Femeile s-au regăsit în Aforismele poetului, pline de adevăr și înțelepciune. 

Îndemnul pentru LECTURĂ, prezent la fiecare ședință a Clubului, rămâne a fi valabil pentru toți 

utilizatorii serviciilor oferite de bibliotecă. 

                         

În ziua de  25 septembrie 2020 membrele „Clubului Femeilor”, serviciu al Bibliotecii Publice 

„George Munteanu”, au participat la atelierul de creație manuală „Torba bunicii”, desfășurat în cadrul 

proiectului „Solidaritatea între generații, activ indiferent de vârstă”. Proiectul a fost finanțat de 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și implementat în parteneriat cu Consiliul Raional Călărași și 

muzeul „Casa părintească” din satul Palanca. Coordonatoarea Proiectului „Torba bunicii” Snejana 

Vdovicenco și Tatiana Popa din s.Palanca, au oferit sfaturi femeilor în procesul brodării torbelor, 

utilizând simbolurile tradiționale.Timp de 2 săptămâni, membrele clubului au brodat 55 de torbițe, 

petrecând util și plăcut timpul liber.  

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489954141077397/3489898941082917/?__cft__%5b0%5d=AZVXK1OFqQrpkOBINjRC-VhhcGdwk0axcw2W4JOjii6wKmASZW6aieWupI5N7CxCFUWU8MW7a0evo9YKu1NPO3pOcKEcMyopbFKFUUvcBxY2bKS8yu14Mf3SXcoeQILvY9gvpdFfF-1InialZ-0M95LkeaGwmDUZ2As3ndBgr63hKRZRcMNQEDyP-VQNO7HJp4I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489954141077397/3489899494416195/?__cft__%5b0%5d=AZVXK1OFqQrpkOBINjRC-VhhcGdwk0axcw2W4JOjii6wKmASZW6aieWupI5N7CxCFUWU8MW7a0evo9YKu1NPO3pOcKEcMyopbFKFUUvcBxY2bKS8yu14Mf3SXcoeQILvY9gvpdFfF-1InialZ-0M95LkeaGwmDUZ2As3ndBgr63hKRZRcMNQEDyP-VQNO7HJp4I&__tn__=*bH-R


18 

 

 

  

La 30 noiembrie 2020 a avut loc Șezătoarea „La bunici” sau Șezătoarea de broderie a torbițelor 

- leac împotriva singurătății, una din ultimele activități ale proiectului “Solidaritatea între generații, 

activ indiferent de vârstă”, împlementat de către Asociația Obștească “Casa Părintească” în 

parteneriat cu Consiliul Raional Călărași, Direcția de Cultură și Turism Călărași, și partener media 

ziarul regional EXPRESUL, fiind finanțat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al 

Republicii Moldova în cadrul Programului Național de Granturi Mici în domeniul îmbătrânirii active 

2020. https://www.facebook.com/photo?fbid=2358901787586022&set=pcb.2358906020918932 

 

             Din cauza necesității respectării regulilor de protecție împotriva virusului COVID-19, 

Șezătoarea „La bunici” a fost desfășurată în două modalități: prima fiind cea clasică – organizatorii 

evenimentului cu un grup restrâns de beneficiari s-au întâlnit sâmbătă 28.11.2020 la Muzeul „Casa 

Părintească” din satul Palanca cu respectarea normelor de protecție, și cea de-a doua modalitate – 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489954141077397/3489899167749561/?__cft__%5b0%5d=AZVXK1OFqQrpkOBINjRC-VhhcGdwk0axcw2W4JOjii6wKmASZW6aieWupI5N7CxCFUWU8MW7a0evo9YKu1NPO3pOcKEcMyopbFKFUUvcBxY2bKS8yu14Mf3SXcoeQILvY9gvpdFfF-1InialZ-0M95LkeaGwmDUZ2As3ndBgr63hKRZRcMNQEDyP-VQNO7HJp4I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3489954141077397/3489900264416118/?__cft__%5b0%5d=AZVXK1OFqQrpkOBINjRC-VhhcGdwk0axcw2W4JOjii6wKmASZW6aieWupI5N7CxCFUWU8MW7a0evo9YKu1NPO3pOcKEcMyopbFKFUUvcBxY2bKS8yu14Mf3SXcoeQILvY9gvpdFfF-1InialZ-0M95LkeaGwmDUZ2As3ndBgr63hKRZRcMNQEDyP-VQNO7HJp4I&__tn__=*bH-R
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întâlnire virtuală pe platforma ZOOM, ce a presupus, în același timp, conectarea la eveniment al 

partenerilor, participanților, beneficiarilor și grupurilor-țintă din cadrul proiectului.  

 

         
  

„Clubul Femeilor” a participat activ la Șezătoare prin desfășurarea atelierului de creație 

manuală. Cei prezenți au menționat importanța activităților propuse în cadrul proiectului, scopul 

proiectului fiind atins cu succes - vârstnicii au fost încadrați în activități de voluntariat și dialog 

intergenerațional, au obținut respectul de sine, s-au reprofilat, unii au însușit o nouă meserie, dar și 

au cultivat gustul de frumos și au învățat să recunoască și să aprecieze tradițiile ce ne definesc ca 

neam. 

 Impactul serviciului: 20 femei instruite în utilizarea tehnologiilor; prezente la 11 activități, 

implicate în activități comunitare; promotoare a tradițiilor și obiceiurilor; implicate în organizarea și 

desfășurarea activităților culturale; participante la procesul de luare a deciziilor. 

 

5. Serviciul de Bibliotecă „Oriunde ești ai satul cu tine” 

SB „Oriunde ești, ai satul cu tine” informează 

despre evenimentele comunitare, ajungând prin 

intermediul rețelelor de socializare în fiecare colțișor al 

lumii, acolo unde se află consătenii noștri plecați peste 

hotare. 

Rețeaua de socializare facebook are o funcție 

importantă de comunicare, informare și promovare 

a activității bibliotecii și comunității. 

 Biblioteca publică este laboratorul de idei 

care oferă asistență informațională, logistică și 

tehnică pentru proiectele comunitare. Aici se 

întrunesc grupurile de inițiativă care stabilesc 

conceptul proiectelor sau evenimentelor (denumire, 

scop, obiective, resurse, parteneri, buget, 

responsabilități, voluntari, etc.) Pentru toate 

evenimentele comunitare biblioteca este partener 

media.  

În anul 2020, SB „Oriunde ești, ai satul cu tine” a informat despre  următoarele activități: 

1. „Clubul Femeilor” la evenimentul de marcare a sărbătorilor de iarnă - 2020 (postare, promovarea 

serviciului) 

2. „Clubul Femeilor” la TV Moldova I, emisiunea „Rapsodia satului” (postare, promovarea 

serviciului) 

3. Renovarea Grădiniței din localitate (album virtual despre modernizarea instituției) 

4. Omagierea combatanților participanți la Conflictul armat de pe Nistru (album virtual) 
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5. Promovarea inițiativelor locale (album virtual despre ideile creative ale lui Vasile Grigorcea) 

6. File din istoria Spitalului din Bravicea (album virtual de Ziua lucrătorului medical) 

7. Repararea și sfințirea fântânilor din comunitate (album virtual, promovarea inițiativelor locale) 

8. Deschiderea oficială a Postului de Pompieri și Salvatori voluntari din Bravicea (album virtual 

consacrat evenimentului) https://www.facebook.com/881786758560828/videos/766711473816687 

9. File din istoria Școlii Medii din Bravicea (album virtual de Ziua Profesorului) 

10. Amintiri cu parfum de toamnă (album virtual de Ziua persoanelor vârstnice) 

11. Renovarea scuarului din prejma Casei de Cultură (postare despre efectuarea lucrărilor) 

12. Lansarea oficială a Paginii WEB a Primăriei Bravicea (www.bravicea-calarasi.md) 

13. Promovarea activităților de bibliotecă în cadrul „Anului Lecturii” 

14. Campania de informare despre Proiectul „Forarea sondei arteziene în s. Bravicea” (poster) 

15. Campania de donare a sângelui în comunitate (anunț) 
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4710514629021336/4710493275690138/ 

16. Acțiuni de caritate organizate de agenți economici din comunitate. 
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4770552949684170/4770518439687621 

Impactul serviciului: membri ai comunității și diaspora informată despre evenimente 

comunitare; promovarea bibliotecii publice; serviciu care informează și implică. 

 

6.  Serviciul de bibliotecă  „Povești online” 

Micuții de la grădiniță și elevii 

ciclului primar au parte de poveștile 

digitale prezentate în cadrul SB 

„Povești online”, modalități care 

completează imaginația copiilor 

despre eroii și autorii basmelor din 

lumea întreagă, povești care educă 

binele, frumosul, valoarea, tot odată 

cartea rămânând a fi temelia culturii 

generale. 

Pentru că în anul 2020 s-au 

împlinit 185 de ani de la publicarea 

poveștii „Degețica” de Hans 

Christian Andersen, în cadrul 

serviciului de bibliotecă „Povești 

online”, am vizionat variantă 

digitală a poveștii, la fel precum și 

„Alice în Țara Minunilor de 

scriitorul Lewis Carroll. 

Pe timp de pandemie, În 

cadrul Serviciului de bibliotecă 

„Povești online” părinților și 

bunicilor le-au fost recomandate filme în desen animat educative de vizionat împreună cu copiii: 

„Găinușa înțeleaptă”,  

Impactul serviciului: o alternativă digitală a poveștilor în format tradițional; metodă de 

promovare a cărților jubiliare varianta desene animate; serviciu apreciat de copii, părinți, binici, 

accesibil,  

http://www.bravicea-calarasi.md/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4710514629021336/4710493275690138/
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7 . Serviciul de bibliotecă „IT pentru fiecare – de la mic la mare” 

În cadrul acestui serviciu, Biblioteca Publică 

„George Munteanu”  în parteneriat cu APL Bravicea, 

Asociația Obștească „Părinții în Sprijinul 

Învățământului” și Asociația Obștească „Institutum 

Vurtutes Civilis” a creat pagina WEB a Primăriei 

satului Bravicea: http:www.bravicea-calarasi.md                               

Acest lucru a fost posibil datorită faptului că 

biblioteca deține informația cu referire la istoria 

comunității, personalități marcante, date despre 

proiecte, activitatea instituțiilor publice. Astfel, prin 

intermediul acestei pagini WEB este informată și 

promovată comunitatea și biblioteca.                                                          

Membrilor comunități le este garantat 

accesul la informație, donatorii, finanțatorii 

dispun de informația oficială cu referire la istoria 

localității, adresele și telefoanele de contact ale 

instituțiilor publice și agenților economici, proiectele implementate în comunitate, personalități 

locale. Fiecare instituție publică își poate plasa pe site-ul primăriei raportul de activitate etc.        

La 9 septembrie 2020, reprezentanții societății civile și reprezentanții APL din localitățile 

Hîrbovăț (r-nul Anenii Noi), Bravicea (r-nul Călărași) și Bucovăț (r-nul Strășeni) au fost instruiți cum 

să administreze și să gestioneze paginile web create în cadrul proiectului „Parteneriate pentru 

transparență și dezvoltare locală”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”. 

http://ivcmoldova.org/  

Proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” a fost implementat de 

Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant Dezvoltarea societății civile 

la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer 

(KAS), și contribuie la consolidarea dezvoltării locale prin activități de consultanță, instruire și 

capacitare a comunităților din raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni. 

Activitățile din cadrul serviciului: 

1. Alcătuirea designului site-ului 

2. Stabilirea compartimentelor 

3. Colectarea informațiilor de la instituțiile publice 

4. Colectarea informațiilor de la agenții economici 

5. Selectarea fotografiilor din arhiva Bibliotecii Publice „George Munteanu” 

6. Crearea conținuturilor despre istoria s. Bravicea: 

7. Legenda satului; 

8. Așezarea geografică; 

9. Suprafața; 

10. Populația; 

11. Structura administrativ-steritorială; 

12. Sutuația social-economică; 

13. Sănătate, învățământ, cultură; 

14. Crearea conținuturilor despre istoria și datele de contact ale instituțiilor publice din 

teritoriu 

15. Crearea conținuturilor despre agenții economici din localitate și datele de contact.  

16. Crearea paginii „Personalități ale satului” 

17. Crearea paginii „Cetățeni de onoare” 

18. Crearea paginii „Cinsilieri în APL Bravicea” 

19. Crearea Organigramei Primăriei Bravicea 

20. Crearea bazei de date „Proiecte implementate în s. Bravicea” 

21. Crearea paginii „Societatea civilă” 
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22. Crearea paginii „Funcționari” 

23. Crearea paginii „Servicii publice” 

24. Crearea paginii „Regulamente” 

25. Crearea paginii „Rapoarte anuale” 

26. Crearea paginii „Componența comisiilor” 

27. Crearea paginii „Consultări publice” 

28. Crearea paginii „Proiecte de decizii” 

29. Crearea paginii „Taxe și impozite” 

30. Crearea paginii „Bugetul local” 

31. Crearea paginii „Strategia de dezvoltare a s. Bravicea” 

32. Crearea paginii „Știri” 

33. Crearea paginii „Concursuri” 

34. Crearea paginii „Evenimente” 

35. Crearea paginii „Galerie foto” 

36. Crearea paginii „Contacte” 

În cadrul acestui serviciu au fost livrate 2  instruiri la care au participat 8 persoane . 

  



23 

2020 – ANUL LECTURII 

„Oricât de ocupat ai fi, trebuie să 

găsești timp ca să citești. Altfel 

vei capitula în fața ignoranței”. 

(Confucius) 

Campania locală de 

promovare a lecturii „Hai să 

citim” a contribuit la sporirea 

imaginii Bibliotecii Publice 

„George Munteanu”. 

Prin informare și lectură 

schimbăm mentalități, obiceiuri; 

contribuind astfel la o viață mai 

bună pentru membrii comunității. 

Achiziția de carte 

impunătoare în valoare de 26 941 

lei în anul 2020 va asigura 

satisfacerea necesităților  de 

lectură a utilizatorilor în anul 

2021. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/ms.c.eJw9jsERxDAIAzu6AUtI0H9jN07sfHcWseQIa5rOEBs~;bs

BCBNHL~_YISHIRTPIYGsJO8hrudAXmOMQFnsL6T4eyT7DonuXKPqu 

În cadrul Campaniei naționale de 

promovare a lecturii „Să citim împreună” am 

achiziționat cacrtea lui Titus Știrbu „Născocilă, 

Roadegumă și feciorul lui Păcală”. În condițiile de 

pandemie am găsit posibilități de a încuraja copiii 

să citească și să învețe poeziile autorului. Am 

filmat prestația copiilor, promovând-o pe pagina 

de facebook a bibliotecii. Poeziile s-au dovedit a 

fi aproape și de 

sufletul celor 

adulți care au 

împrumutat 

cartea sau au 

făcut comentarii pe Facebook. 

Titus Știrbu este unul dintre cei mai cunoscuți poeți pentru 

copii din Republica Moldova. Atât de îndrăgite, poeziile autorului, 

au fost învățate cu mare plăcere de către 20 de copii în cadrul 

Campaniei naționale de promovare a LECTURII „Să citim 

împreună”, ediția a IX-a. 

Ioana Leancă este cea mai activă cititoare în rândurile 

elevilor din clasa a IV-a și recită poezia lui Titus Știrbu „Două 

pâslișoare” din cartea „Născocilă, Roadegumă și feciorul lui 

Păcală”. https://www.facebook.com/881786758560828/videos/344547713502980 

Realitatea zilelor noastre desprinsă din poeziile lui Titus Știrbu în lectura Mirelei Ciorap, eleva 

clasei a V-a https://www.facebook.com/881786758560828/videos/846051869264416  

https://www.facebook.com/881786758560828/videos/344547713502980
https://www.facebook.com/881786758560828/videos/846051869264416
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https://www.facebook.com/881786758560828/videos/1088636518235956 

Utilizatorilor paginii de facebook a bibliotecii le-a fost făcută invitația de a participa la 

Campania Națională „SĂ CITIM ÎMPREUNĂ”, ediția 2020 propunândulise link-ul la care putea fi 

citită online cartea lui Ion Anton „Ieșirea din uitare”. 

https://www.bncreanga.md/.../Ion_Anton_Iesirea_din_uitare.... 

 

 

 

 

Programul Național LecturaCentral s-a 

desfășurat pe parcursul lunii septembrie 2020, având 

scopul să centreze aporturile bibliotecilor, 

comunităților și factorilor de resort pentru optimizarea 

interesului față de carte, promovarea lecturii și 

dezvoltarea culturii lecturii. În acest scop, Biblioteca 

Publică „George Munteanu” a participat la 

evenimentul „Nocturna bibliotecilor”. 

Eveniment cultural anual de activare nocturnă a 

bibliotecilor, inițiat de Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 

(ANBPR), cu participarea bibliotecilor publice din 

România și Republica Moldova, Nocturna Bibliotecilor 

2020 s-a desfășurat în perioada 25-27 septembrie 2020. 

Ediția-2020 a fost consacrată unei tematici foarte 

actuale- „Rezistăm infodemiei”.  

Pandemia COVID-19 a divizat societatea între 

numeroase subiecte de interes general, legate de sănătate, 

dar și de gestionarea informațiilor pe tema crizei sanitare, 

Internetul devenind o adevărată fabrică de știri false, 

campanii de dezinformare. Pandemia informațională, ne-a 

expus știrilor propagate prin Internet: informații false, 

trunchiate, mistificări, etc.  Supra-abundența 

informațională a făcut ca publicul să aibă dificultăți în a alege între sursele de informare de încredere 

și cele îndoielnice. Nocturna Bibliotecilor și-a propus să aducă lumină în ce privește fenomenul 

excesului informațional și mijloacele de a ne proteja de efectele nocive ale infodemiei.                                                                                                                                  

„Nocturna Bibliotecilor”, organizată de către Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în 

https://www.bncreanga.md/pdf/Ion_Anton_Iesirea_din_uitare.pdf?fbclid=IwAR2F823DMIaeYZRxqMO5zRn9HJamzKI5-IP_KBwpMxyGzWK5mi9OSzE9hEo
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parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, IREX Europe și Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România a avut drept scop promovarea bibliotecilor și a 

activităților creative gândite cu drag de bibliotecari pentru toate categoriile de utilizatori.        În cadrul 

„Nocturnei bibliotecii”, Biblioteca Publică „George Munteanu” a lansat oficial, împreună cu 

partenerii, Pagina WEB a Primăriei Bravicea https://bravicea-calarasi.md/; a desfășurat un atelier cu 

genericul „Când dragostea de frumos nu are vârstă”, în cadrul căruia membrele „Clubului Femeilor”, 

serviciu al bibliotecii au participat la prezentarea cărții „Arta covoarelor vechi românești basarabene”. 

În cadrul activității a fost prezentat filmul „Călărași-un ținut la poarta raiului”.    

 

Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru” din or. Călărași a desfășurat online Concursul 

declamatorilor poeziilor lui Efim Chicu în baza cărții „Ochiul de sub copertă”. La concurs au 

participat elevele clasei a VII-a din Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Bravicea Popa Roxana, Boțan 

Cristina, Botnari Andreea și Corcodel Beatrice. Popa Roxana a ocupat locul II în cadrul Concursului 

cu poezia „Iubiți-vă”. https://www.facebook.com/881786758560828/videos/1224791414551208    
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O expoziție de carte de mici dimensiuni cu genericul „Hai să ne pierdem printre cărți” a fost 

prezentată utilizatorilor Bibliotecii Publice „George Munteanu” în cadrul „Nocturnei Bibliotecilor”, 

ediția 2020. 

  

Activitatea „Lecturi în pijamale” a inclus postări pe facebook.com a video-urilor în care 

utilizatorii bibliotecii relatează despre cărțile preferate citite seara, în pijamle. 

https://www.facebook.com/881786758560828/videos/2744963599114382 

 

Pe parcursul Anului 2020 au fost desfășurate expoziții de cărți cu diversă tematică, pentru a 

promova fondul de ediții în perioada pandemică. Dovezi ale eficienței lecturii: creierul asociză lectura 

cu plăcerea; consolidează ascultarea, înțelegerea, citirea; îmbogățește vocabularul; fundamentează 

gramatica; crește timpul de atenție și concentrare; oferă un model de interpretare a unui text; 

facilitează comunicarea. 
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II. Parteneriate și colaborări 

Pe parcursul anului de referință, Biblioteca Publică „George 

Munteanu” a continuat activitatea în baza parteneriatelor. Partenerii 

bibliotecii au fost Grădinița, Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Muzeul 

satului, Casa de Cultură, Școala de Arte, Asociațiile Obștești „Părinții 

în Sprijinul Învățământului”, „Casa Părintească” din s. Palanca, r-nul 

Călărași, „Institutum Virtutes Civilis”. 

Parteneriatul, fiind procesul de colaborare dintre două sau mai 

multe părți care acționează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune, s-a 

manifestat în anul pandemic 2020 în crearea Paginii WEB a Primăriei Bravicea și implementarea 

proiectului „Solidaritatea între generații, activ indiferent de vârstă”, despre care s-a menționat în 

compartimentul I al Raportului analitic „Servicii de bibliotecă”. 

Pentru copiii de la Grădiniță, pe tot parcursul anului pandemic a fost livrat serviciul de 

bibliotecă „Povești online”. 

Parteneriatul Biblioteca Publică-Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din comunitate este durabil 

prin faptul că beneficiarii serviciilor oferite de bibliotecă sunt în primul rând elevii și profesorii 

împreună cu care au fost organizate și desfășurate activități de instruire și culturale în primele două 

luniale anului 2020, până la impunerea restricțiilor cauzate de SARS COV-2. 

Pe tot parcursul anului, în parteneriat cu colaboratorii Muzeului Satului s-a lucrat la 

identificarea primarilor și președinților Sovietului Sătesc Bravicea din perioadele interbelică, 

postbelică și cea a independenței. Lucrul comun va fi materializat în crearea standului istoric care va 

fi amplasat la primărie și Muzeu. 

Împreună cu Casa de Cultură  și Școala de Arte a fost pregătit și prezentat spectacolul 

consacrat Sărbătorilor de iarnă și Lansarea cărții „Istorii scrise despre deportații din Bravicea” de 

Asea M. Timuș. 

În parteneriat cu Asociațiile Obștești „Părinții în Sprijinul Învățământului” și „Institutum 

Virtutes Civilis” a fost creată pagina WEB a Primăriei Bravicea. 

Parteneriatul cu AO „Casa părintească” din s. Palanca, r-nul Călărași a avut drept impact 

coaserea a 55 de torbe ecologice cu elemente tradiționale de către 20 femei, membre ale „Clubului 

Femeilor”. 

Colaborarea Bibliotecii Publice „George Munteanu” cu Doamna Asea Timuș, (originară din 

satul Bravicea) Doctor în agricultură și conferențiar universitar, autoare de articole și cărți impune și 

munca de cercetare, activitate desfășurată în cadrul Serviciului de Bibliotecă „Istori@ locală” și 

efectuată de către bibliotecarele Pîrlici Melania și Zatic Angela, Internetul rămânând a fi puntea de 

legătură între oameni, fapte și... cărți.    

O adevărată surpriză a fost oferită celor mai activi cititori ai Bibliotecii Publice „George 

Munteanu” în Anul Lecturii de către Erik Heinonen, fost voluntar al Corpului Păcii (SUA) în 

Moldova, care a făcut o donație-cadou celor 30 de copii. Aceștea au primit câte o carte și dulciuri 

oferite cu drag în dar cu ocazia sărbătorilor de iarnă - 2021 prin intermediul bibliotecii. 
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4771122182960580/4770970659642399/ 
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III. Promovare și relații publice 

Biblioteca Publică „George Munteanu” și-a axat, pe parcursul anului de referință, activitatea 

de promovare pe rețeaua de socializare facebook.com. Biblioteca gestionează 3 pagini de Facebook. 

Pagina de facebook a bibliotecii https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea este urmărită 

de 1.074 persoane, iar 1.023 de persoane apreciază asta. 

 

 

Pagina https://www.facebook.com/curieruldebravicea este urmărită de 717 persoane, iar 

689 persoane apreciază asta. 

 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea
https://www.facebook.com/curieruldebravicea
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Pagina https://www.facebook.com/voluntariidinbravicea – 171 persoane apreciază asta, 171 

persoane urmăresc asta. 

 

 

Imaginea pozitivă a Bibliotecii Publice „George Munteanu” s-a format în timp ca impact a 

relațiilor cu comunitatea locală, prin opiniile exprimate public de către angajați și de către utilizatorii 

bibliotecii, prin satisfacția obținută de persoane din exterior (utilizatori, parteneri – scriitori, autori, 

personalități, bibliotecari din alte biblioteci) în urma utilizării produselor sau serviciilor oferite de 

bibliotecă.  

TRM, Emisiunea Rapsodia satului a promovat participarea femeilor în cadrul Sălii de Fitnes 

din Bravicea. 

http://trm.md/ro/rapsodia-satului/rapsodia-satului-emisiune-din-18-octombrie-

2020?fbclid=IwAR2rrN3wq2l_mxOZuHMs6Lbf-DOqZyjdB4CmMFa4zale6dKMdyMddX_lEo8 

 

https://www.facebook.com/voluntariidinbravicea1
http://trm.md/ro/rapsodia-satului/rapsodia-satului-emisiune-din-18-octombrie-2020?fbclid=IwAR2rrN3wq2l_mxOZuHMs6Lbf-DOqZyjdB4CmMFa4zale6dKMdyMddX_lEo8
http://trm.md/ro/rapsodia-satului/rapsodia-satului-emisiune-din-18-octombrie-2020?fbclid=IwAR2rrN3wq2l_mxOZuHMs6Lbf-DOqZyjdB4CmMFa4zale6dKMdyMddX_lEo8
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IV. Diseminare de bune practici  
 

Diseminarea bunelor practici a avut loc în cadrul Proiectului „Utilizarea tehnologiilor moderne 

de învățare și comunicare la distanță pentru a crește potențialul de cooperare și dezvoltare a 

comunităților locale de pe ambele maluri ale Nistrului (DITOK)”, dezvoltat de Agenția de 

consultanță în afaceri „Nistru Enterprise” și implementat de Programul ONU de Dezvoltare (UNDP) 

în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, la care am participat ca parteneri ai AO „Părinții în 

Sprijinul Învățământului”. 

În cadrul instruirii: „Particularitățile desfășurării activităților culturale și atragerea 

participanților la ele”, la care a participat Dl Reabcinschi Veaceslav (autorul proiectului 

www.cultura.md), am diseminat experiența în desfățurarea evenimentului cultural „La Hramul 

căruțașilor”. 

  

http://www.cultura.md/
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V. Dezvoltare profesională 

În condițiile de pandemie, generată de virusul SARS 

COV-2, toate instruirile la care au participat bibliotecarii s-au 

desfășurat online.   

*Instruirile au avut loc prin intermediul Platformei Zoom 

și https://app.proficonf.com/ în cadrul Programului „Măsuri 

de Promovare a Încrederii”, Proiectul „Utilizarea 

tehnologiilor moderne de învățare și comunicare la distanță 

pentru a crește potențialul de cooperare și dezvoltare a 

comunităților locale de pe ambele maluri ale Nistrului 

(DITOK)”, dezvoltat de Agenția de consultanță în afaceri 

„Nistru Enterprise” și implementat de Programul ONU de 

Dezvoltare (UNDP) în Moldova, finanțat de Uniunea 

Europeană. 

Esența proiectului constă în a ajuta oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului să afle mai 

multe despre ce și cum poți efectua prin Internet: cum poți să dezvolți o comunitate, s-o instruiești, 

să-ți faci o carieră, etc. Beneficiari ai proiectului sunt în primul rând, liderii diferitelor comunități 

locale, dar și oamenii activi, care se pot ajuta pe ei înșiși și pe cei aflați în apropiere.  

*Instruirile au fost realizate și în cadrul Proiectului regional „Parteneriate pentru 

transparență și dezvoltare locală”, implementat de către Asociația Obștească „Institutum Virtutes 

Civilis”, în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica 

Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS). 

* Biblioteca Publică Raională „Grogore Vieru” a organizat pe parcursul anului 2020 instruiri 

online, formatori fiind Lipcan Ana și Lidia Stratan. 

 

 

https://app.proficonf.com/ru
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Instruiri la care au participat bibliotecarii Bibliotecii Publice „George Munteanu”: 

# Data Tema Formator Partici-

panți 

Ore 

academice 

1. 27.01.2020 Master-class: Tehnologii 

informaționale și 

comunicaționale 

Inna Polișciuk, șef al 

Agenției de consultanță în 

afaceri „Nistru Enterprise”  

(Malul stâng al r. Nistru) 

12 4 

2. 06.02.2020 Instruire online: Gândirea de 

proiect ca  mijloc de dezvoltare 

personală 

Inna Polișciuk, șef al 

Agenției de Consulting 

ABC (Malul stâng al r. 

Nistru) 

25 2,66 

3. 25.02.2020 Instruire online: Munca de la 

distanță 

Kolesnicova Olga, 

formator, Programul 

„Măsuri de Promovare a 

Încrederii”, a Proiectului 

„Utilizarea tehnologiilor 

moderne de învățare și 

comunicare la distanță 

pentru a crește potențialul 

de cooperare și dezvoltare 

a comunităților locale de 

pe ambele maluri ale 

Nistrului (DITOK)” 

28 2,66 

4. 28.02.2020 Instruire online: e-servicii 

publice 

Tcacenko Serghei, 

formator DITOK 

35 2,66 

5. 22.03.2020 Instruire online: Banii 

electronici 

Vladimir Litvin, formator 

DITOK 

46 2,66 

6. 01.04.2020 Instruire online: „Trăiești acasă-

lucrezi în toată lumea” 

Inna Polișciuk, formator 

DITOK 

36 4 

7. 03.04.2020 Instruire online: „Trăim și 

muncim online” 

Inna Polișciuk, formator 

DITOK 

28 4 

8. 13.04.2020 Instruire online „Dezvoltare 

personală în condiții de 

pandemie” 

Inna Polișciuk, formator 

DITOK 

35 2,66 
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9. 22.04.2020 Instruire online „Covid-19” AO „Institutum Virtutes 

Civilis”. Chilianu Marcela, 

medic, Spitalul Clinic 

Republican 

45 4 

10. 23.04.2020 Instruire la distanță: Cum creăm 

conținuturi video pe You Tube. 

Vladimir Litvin, formator 

DITOK 

27 2,66 

11. 28.04.2020 Webinar „Covid-19” AO „Institutum Virtutes 

Civilis” 

28 2,66 

12. 20.05.2020 Webinar „Networking-rețeaua 

care lucrează” 

Inna Polișciuk, formator 

DITOK 

32 2,66 

13. 27.05.2020 Webinar: Accesul la informație AO „Institutum Virtutes 

Civilis” 

31 2,66 

14. 29.05.2020 Webinar: „Plan-Fix” Kolesnicova Olga, 

formator DITOK 

29 1,33 

15. 03.06.2020 Discuții online: Lecțiile învățate 

ale perioadei de carantină 

Inna Polișciuk, formator 

DITOK 

25 2,66 

16. 10.06.2020 Webinar: „Lucrul de la 

distanță” 

Inna Polișciuk, formator 

DITOK 

23 2,66 

17. 11.06.2020 Webinar: Accesul la informație AO „Institutum Virtutes 

Civilis” 

41 2,66 

18. 09.07.2020 Instruire în crearea paginii 

WEB 

AO „Institutum Virtutes 

Civilis” 

14 2,66 

19. 29.07.2020 Cultura voluntariatului în 

bibliotecă 

Coșeri Tatiana, Centrul 

Național de Excelență 

Profesională 

48 4 

20. 31.07.2020 Instruirea online a 

bibliotecarilor 

Biblioteca publică raională 

„Gr. Vieru” 

Lipcan Ana 

13 1,33 

21. 05.08.2020 Webinar: Participarea 

cetățenilor la procesul de luare a 

deciziilor 

AO „Institutum Virtutes 

Civilis” 

23 2,66 

22. 13.08.2020 Instruirea online a 

bibliotecarilor 

Tema: Chestionare online 

Biblioteca publică raională 

„Gr. Vieru” 

Lipcan Ana 

9 2,66 

23. 24.08.2020 Întrunirea bibliotecarilor BPR „Gr. Vieru”  2,66 

24. 02.09.2020 Planificarea strategică a 

microre- 

giunii. Proiectul: Parteneriate  

pentru ptransparență în 

dezvoltarea locală. 

AO „Institutum Virtutes 

Civilis”.  

39 4 

25. 03.09.2020 Întrunirea bibliotecarilor 

,,Inițierea unei întâlniri video cu 

Aplicația Meet", 

BPR „Gr. Vieru” 

Lipcan Ana 

28 2,66 

26. 09.09.2020 Instruire_APL_Administrarea 

Paginii Web 

Zoom Meeting 

AO „Institutum Virtutes 

Civilis” 

 

 2,66 
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27. 10.09.2020 Instruire online în domeniul 

Educației Mediatice. Tema: 

„Mass-media în societatea 

contemporană. Știrile false și 

manipularea prin media”. 

BPR „Gr. Vieru” 

Stratan Lidia 

10 2,66 

28. 17.9.2020 Ședința metodologică: 

Completarea Sistemului de 

raportare lunar; 

- Activitățile din cadrul 

Campaniei Naționale Lectura 

Central 

BPR „Gr. Vieru” 23 1,33 

29. 25.9.2020 Instruire online „Administrarea 

paginii WEB” 

AO „Institutum Virtutes 

Civilis”. 

36 4 

30. 29.9.2020 Instruire online în domeniul 

Educației Mediatice. Tema: 

Securitatea online 

BPR „Gr. Vieru” 10 4 

31. 15.10.2020 Instruire online. Tema: 

Formularul de evaluare a 

serviciului de bibliotecă. 

BPR „Gr. Vieru” 

Lipcan Ana 

 

28 2 

32. 17.10.2020 Instruire: Particularitățile 

desfășurării activităților 

culturale și atragerea 

participanților la ele. 

Reabcinschi Veaceslav 

(autorul proiectului 

www.cultura.md) 

25 2,66 

33. 09.12.2020 Ședința metodologică: 

Raportarea 2020 

BPR „Gr. Vieru” 

Lipcan Ana 

25 1,33  

34. 14.12.2020 Instruire online: Portofoliul 

serviciilor de bibliotecă. 

BPR „Gr. Vieru” 

Lipcan Ana 

28 2  

35. 18.12.2020 Instruirea bibliotecarilor. 

Atelier profesional: Anul 2021-

anul digitizării activității 

bibliotecilor. 

BPR „Gr. Vieru” 

Lipcan Ana 

26 5 

Total: 99,52 

 

angelazatic@gmail.com, 

bibliotecabravicea@gmail.com 

mailto:angelazatic@gmail.com
mailto:bibliotecabravicea@gmail.com

