
ZILE MONDIALE

Descoperim România
27 septembrie - Ziua turismului

Centrul de Informare a României

Cele mai bune websituri pentru turism
27 septembrie - Ziua turismului

Mediateca

ZILE INTERNAŢIONALE

1 SEPTEMBRIE - ZIUA CUNOŞTINŢELOR

,,Tot ce nu cunoaştem pare magnific” (Tacitus)
Oficiul Referinţe Bibliografice

Dimensiunile Educației Artistice
Documente Muzicale

Edificarea spirituală a comunităţii academice
(doc. off line din colecţia Mediatecii)

Mediateca

Despre managementul cunoştinţelor:de la teorie la practică
Sala de lectură nr. 3  Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Spre orizontul cunoştinţelor
Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice

Alfabetizarea - imperativ pentru o societate bazată pe cunoaştere
8 septembrie - Ziua alfabetizării

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

Democraţiile lumii promovate pe net
15 septembrie - Ziua democraţiei

Mediateca

Activităţile socio-relaţionale reduc posibilitatea unei sinucideri
10 septembrie - Ziua prevenirii suicidului

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

Tematica expoziţiilor 

2019
august-

septembrie
organizate la 

            Biblioteca Ştiinţifică USARB



26 SEPTEMBRIE - ZIUA LIMBILOR EUROPENE

Stăpânirea limbilor străine e o prioritate europeană
Mediateca

Stimularea minţii şi îmbogăţirea existenţei prin învăţarea unei limbi
Sala de lectură nr. 4 Documente  în Limbi Străine

28 SEPTEMBRIE ZIUA DREPTULUI DE A ŞTI

Oricine are dreptul la informaţii corecte, rapide şi eficiente
Sala de lectură nr. 4 Documente  în Limbi Străine

Am dreptul să ştiu!
Sala de împrumut nr. 1. Documente ştiinţifice, beletristică

Mai bine informat - Mai Bine Protejat
CD ONU/UE

Accesul la informaţie este garantat prin lege
Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice

Dreptul de a Şti şi proprietatea intelectuală în Republica Moldova
Sala de lectură nr. 3  Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Traducerea este cea care transformă totul pentru a nu schimba nimic
30 septembrie - Ziua traducătorului

Sala de împrumut nr. 4 Documente  în Limbi Străine

Recepţii şi reprezentări ale îmbătrânirii în contemporanietate
1 octombrie - Ziua oamenilor în etate

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

Vârsta senectuţii: preţuire şi respect
1 octombrie - Ziua oamenilor în etate

CD ONU/UE

ZILE NAŢIONALE

27 august – ZIUA REPUBLICII MOLDOVA

Republica Moldova - Stat Suveran şi Independent
Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice

27 august – Ziua Idependenţei Republicii Moldova
Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică

Un pământ numit Moldova
Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice

Independență și Suveranitate
Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice



31 AUGUST - ZIUA LIMBII ROMÂNE

Limba este câteva de noblețe a unui neam (V. Alecsandri)
Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică

,,Oricât am fi de buni sau răi vreodată
Oricât am fi de falși sau de firești

Ne refăsim sfioși cu toții, iată
În templul limbii române noastre românești”

(V. Alecsandri)
Centrul de Informare a României

,,Orice limbă e oglinda sufletului nației care o creează” (Pillat)
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Scrieți și pronunțați corect
Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice

Limba Română în Cântec
Documente Muzicale

„Limba este cartea de noblețe a unui neam” (Vasile Alecsandri)
Sala de împrumut nr. 4 Documente  în Limbi Străine

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
Obiectivul 4. Educaţie de calitate

CD ONU/UE

Metode de succes în afaceri
Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice

CULTURĂ, PERSONALITĂŢI, UNIVERSALITATE
NICOLAE DONICI, astronom - 145 de ani de la naştere (1 septembrie 1874 - 13 decembrie 1958);

IURIE KANAŞIN, sculptor - 80 de ani de la naştere (27 septebrie 1939)
Sala de lectură nr. 3  Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Zilele publicţiilor periodice din domeniul economic
Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice

Globalizarea şi impactul asupra sistemului bancar
Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice

Contribuţii la securitatea economică a Republicii Moldova
4 septembrie - Ziua lucrătorului vamal

Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice

Legile de dezvoltare ale lingvisticii
Sala de lectură nr. 4 Documente  în Limbi Străine

Prozator şi publicist român - NICOLAE FILIMON - 200 de ani de la naştere
(6 septembrie 1819 - 19 martie 1865)

Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică

Filimon ...romantic si pitoresc în nuvele, ,,un ideal etic si social” (G. Calinescu)
NICOLAE FILIMON - 200 de ani de la naştere (6 septembrie 1819 - 19 martie 1865)

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Jocul - activitatea creativă şi recreativă în procesul educaţiei
Sala de lectură nr. 4 Documente  în Limbi Străine



CONFLUENŢE LITERARE
OVIDIU DRÂMBA, istoric literar român, profesor universitar - 100 de ani de la naştere                                                                                                    

(10 septembrie 1919)
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

,,Dan capitan de plai” , ,,Dumbrava roşie” de V. Alecsandrei (1874) -                                                                                                                                 
145 de ani de la publicare;

„Fântâna Blanduzei” (1884) - 135 de la publicare
Centrul de Informare a României

ANIVERSĂRI UNESCO 2019
ALEXANDER VON HUMBOLDT – savant german - 250 de ani de la naştere 

(14 septembrie 769 – 6 mai 1859)
Sala de lectură nr. 4 Documente  în Limbi Străine

Învăţarea prin joc şi creativitate
Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică

Zilele revistei: Convorbiri Literare, revistă a uniunii scriitorilor din România
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

16 septembrie - Ziua lucrătorului social
Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice

CONFLUENŢE LITERARE

MIHAIL KOŢIUBINSKI, scriitor ukrainean - 155 de ani de la naştere                                                                                                                                                       
(17 sptembrie 1864 - 25 aprilie 1913); 

ALEXANDR PLATONOV, scriitor rus - 120 de ani de la naştere
(1 septembrie 1899 - 5 ianuarie 1951)
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Economia în era transformărilor globale (documente din dom. economic)
24 septembrie - Ziua economistului

Sala de lectură nr. 1  Ştiinţe Socioumanistice şi economice

Director: Elena Harconiţa, elena.harconita@gmail.com valeandrew@gmail.com
Responsabil: Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com


