
ZILE MONDIALE
Ştiinţă pentru un viitor durabil  (10 noiembrie - Ziua Ştiinţei)

Hol, parter 09.11.17

Calitate – Prosperitate - Creştere Economică (10 noiembrie - Ziua calităţii)

Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice 10.11.17

Filosofia înseamnă Dragocte de Înţelepciune
(18 noiembrie - Ziua Filozofiei

Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice 13.11.17

„Filosofia este medicina sufletului” Cicero (manuale de filosofie,comentarii şi 
explicaţii) (18 noiembrie - Ziua Filozofiei)

Sala de împrumut nr. 2  Documente didactice şi metodice 13.11.17

HIV/ /SIDA între teamă şi speranţă (Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Obiectivul 3. 
Sănătatea şi Stare de Bine) (1 decembrie - Ziua ANTI-SIDA)

CD ONU/UE 26.11.17

Fără mituri şi Iluzii (1 decembrie - Ziua ANTI-SIDA)

Sala de lectură nr. 3  Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte 26.11.17

Tematica 
expoziţiilor

noiembrie



ZILE INTERNATIONALE,
Toleranţa - calea spre pace (16 noiembrie - Ziua pentru Toleranţă)

10.11.17

Agenda 2030: Obiectivul 3. Sănătate şi Egalitatea de şanse Obiectivul 5
(realitățile societății în care cresc tinerii și cum să combatem stereotipurile și 
stigmatele sociale înrădăcinate)

Hol, parter

Tinerii de azi - viitorul de mâine al Planetei

CD ONU/UE

Drepturile Tineretului în Republica Moldova

Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice

Informează-te. Nu fi o pradă

Mediateca

Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Educaţie centrată pe student - strategie de formare a eu-lui profesional

Sala de lectură nr. 3  Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Versuri dedicate tinereţii

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Compozitori, interpreţi, formaţii muzicale

Oficiul Documente Muzicale

10.11.17

10.11.17

10.11.17

10.11.17

10.11.17

10.11.17

10.11.17

,,Tinerii au nenumărate calităţi şi dintre acestea cea mai certă este 
tinereţea”. T. Arghezi

Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică 10.11.17

ZILELE TINERETULUI ŞI STUDENTULUI



ZILE INTERNATIONALE Temerari pe oceanele prejudecăţilor şi nepăsărilor oamenilor
2013 - Tratatului de la Marrakech, care facilitează accesul la publicaţii 
pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficienţe de vedere
(13 noiembrie - Ziua Educaţiei Copiilor nevăzători)

Sala de lectură nr. 3  Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Uniţi prin Artă

Sala de împrumut nr. 4 Documente  în Limbi Străine

Dreptul la viaţa fără frică, fără violenţă
(25 noiembrie - Ziua de luptă împotriva violenţei asupra femeilor)

CD ONU/UE

Educaţia pentru democraţie (20 noiembrie - Ziua Drepturilor Copiilor)

Sala de lectură nr. 3  Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

o Viaţă, o Operă, un Model
Lidia Latieva, prozatoare - 80 de ani de la naştere (08.11.1937);
Nicolae Vieru, scriitor - 70 de ani de la naştere (04.11.1947-03.03.1995);

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Moment Poetic
Dumitru Crudu, poet - 50 de ani de la naştere (08.11.1967);
Samuil Marşak, poet - 130 de ani de la naştere (03.11.1887-04.07.1964)

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

,,Secunda care sunt eu. Din vântul ceţos şi din piatră...”
Arcadie Suceveanu, poet - 65 de ani de la naştere (16.11.1952);

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

10.11.17

10.11.17

10.11.17

10.11.17

ZILE NATIONALE,

01.11.17

07.11.17

09.11.17

Interactiv, participativ şi atractiv (dramatizări audio ale poveştilor, ale pieselor 
de teatru, filme documentare, filme artistice)

Mediateca 09.11.17



Valori Naţionale şi Internaţionale
Teodor Lujanski, dirijor - 130 de ani de la naştere (09.11.1887-24.02.1967);
Eugenia Serbov-Sârb, pianistă - 130 de ani de la naştere 
(10.11.1887-13.03.1968);
Andrei Pocaznoi, dirijor de cor - 135 de ani de la naştere 
(17.11.1882-22.05.1931)

Documente Muzicale

Valoarea ştiinţifică a colecţiei de referinţe

Serviciul Referinţe Bibliografice

Moment cheie în ceea ce priveşte o viitoare carieră
(publicaţiile UE şi a Agenţiilor ONU)

CD ONU/UE

Resurse electronice privind sustenabilitatea economică globală
Ziua economistului în Moldova

Mediateca

09.11.17

09.11.17

09.11.17

10.11.17

Curente Literare
Marcel Proust, scriitor francez - 95 de ani de la naştere 
(10.07.1871-18.11.1922);
Kurt Vonnegut, prozator ameriocan - 95 de ani de la naştere 
(11.11.1922-11.04.2007)

Sala de lectură nr. 4 Documente  în Limbi Străine 10.11.17

Rolul motivaţiei în studierea limbilor străine

Sala de împrumut nr. 4 Documente în Limbi Străine 10.11.17

Educarea copiilor de diverse vârste (documente privind dezvoltare 
fizică, intelectuală, socială şi a personalităţii)

Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice 17.11.17

Interactiv, participativ şi atractiv (dramatiz Access, modalităţi de soluţionare 
a problemelor practice, propuse spre rezolvare 
(bazele de date la care Biblioteca Ştiinţificcă este abonată)

Mediateca
19.11.17



Personalităţi culturale
Aurel Vlaicu, inventator - 135 de ani de la naştere (19.1.1882-13 .09.1913);
Maria Skladovska-Curie, savant, Laureat al Premiului Nobel pentru Fizică 
(1903), Premiul Nobel pentru Chimie(1911) - 150 de ani de la naştere 
(07.11.1867-04.07.19349);
Grigore Bosenco, grafician – 70 de ani de la naştere (13.11.1947)

Sala de lectură nr. 3  Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Rolul teoriei economice în progresul social

Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice

24.11.17

24.11.17

Cărţi Aniversare  2017

„Cronica Țărilor Moldovei și Munteniei” de Miron Costin (1677) –
340 de ani de la publicare;
,,Miorița”, baladă” (1852) 165 de ani de la publicare;
„Răzvan și Vidra” de  Bogdan Petriceicu Hasdeu (1867)- 
150 de ani de la publicare;
„Povestea lui Harap Alb” de Ion Creangă (1877) - 140 de ani de la publicare;
,,Limba noastră”,de Alexei Mateevici (1917) - 100 de ani de la publicare;
,,Ciuleandra”, roman de Liviu Rebreanu (1927) - 90 de ani de la apariție;
,,Frunze de dor” de Ion Druță (1957) - 60 de ani de la publicare;
,,Isprăvile lui Guguță” de Spiridon Vangheli (1962) - 50 de ani de la publicare;
,,Poezii de seama voastră” de Grigore Vieru (1967) - 50 de ani de la publicare;
,,Jane Eyre”, roman de Charlotte Bronte (1847) - 170 de ani de la publicare;
,,Coliba unchiului Tom” [Uncle Tom’s Cabin], roman de Harriet Beecher-Stowe 
(1852) - 165 de ani de la publicare;
,,Omul invizibil” [The invisible Man] de Herbert Wells (1897) - 120 de ani de la 
publicare;
,,Copiii căpitanului Grant” [Les enfants du capitaine Grand] de Jules Verne (1867) 
- 150 de ani de la publicare;
,,Tartarin din Tarascon”de Alphonse Daudet (1872) - 145 de ani de la publicare;
„Suflete moarte”[Мeртвые души] de Nikolaj Gogol (1842) - 
175 de ani de la publicare;
,,Kaștanka” [Каштанка], nuvelă de Anton Cehov (1887) - 130 de ani de la publicare;
,,Copilăria lui Tioma” [Детство Тёмы] de Nikolaj Garin-Mihailovskij (1892) - 
125 de ani de la publicare

Hol, parter 25.11.17

Curente Literare
Lope de Vega, poet spaniol - 455 de ani de la naştere (25.11.1567-27.08.1655);
Wilhelm Hauff, scriitor german - 215 ani de la naştere (29.11.1802-18.111827);
Jonathan Swift, scriitor englez - 350 de ani de la naştere 
(30.05.1667-19.10.1745

Sala de lectură nr. 4 Documente  în Limbi Străine
25.11.17

Rolul băncilor în creşterea economică

Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice
27.11.17

Responsabili:
Elena HARCONIŢA, Director, 
elena.harconita@mail.ru, 
Valentina TOPALO, 
valeandrew@gmail.com


