
ZILE MONDIALE
3 MARTIE – ZIUA SCRIITORILOR

• ,,Scriitorii sunt îngerii sufletelor omenești” (Mihai Cucereavii)
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

• Ce este scriitorul? Creator de monumente morale 
făcute cu spiritul şi cu mâna” (G. Călinescu)

Referinţe Bibliografice

• Inima scriitorului  în spatele cărţilor tradiţionale şi offline
Mediateca

8 MARTIE - ZIUA MONDIALĂ A FEMEII

• Agenda ODD 2030. 
Egalitatea de gen şi abilitatea tutror femeilor şi fetelor

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

• Realizări sociale, politice și condițiile economice ale femeilor
CD ONU/UE

• Drepturile  sociale şi politice ale femeilor
Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice

• Femeia slăvită în poezie, ode, romane, nuvele

• „Lumea trăiește prin femei” (Jules Michelet)

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

• ...Tu, cea mai sfântă floare ce-a  cunoscut vre-un om…” (D. Zamfirescu)
Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice

• Femeia – inima familiei!
Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

• Resurse electronice privind rolul și statutul femeilor în societate
Mediateca

Tematica expoziţiilor 

2019martie organizate la 
            Biblioteca Ştiinţifică USARB

1 martie 

4 martie 

6 martie 



21 MARTIE - ZIUA POEZIEI

• ,,Poezia un veşmânt în care ne îmbrăcăm iubirea şi moartea”
(L. Blaga)

Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

• Lirica poeziei române în alte limbi
Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

• Primăvara în vers românesc
Centrul de Informare a României

22 MARTIE - ZIUA  APEI
ODD 2030. Obiectivul 6. Apă curată şi Igiena

• Apa - esenţa vieţii şi bunăstării
Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice

• Apa şi misterele ei
Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

27 MARTIE – ZIUA TEATRULUI

• Sub semnul teatrului
Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte

• Teatrul e sărbătoare, dar şi examen de credinţă
Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice. Beletristică

• Obiceiuri şi rituri prin jocul teatral
Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

ZILE INTERNAtIONALE

• SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI DESCHISE
http://www.libruniv.usarb.md/index.php/ro/

ZIUA FRANCOFONIEI-20 MARTIE
• Le francais,la langue de l”amour et de l”esprit: 

http://www.francophonie.org
Sala de Împrumut  nr. 4 Documente în Limbi Străine

• Promovarea imaginii  Moldovei, bogăţia  culturală şi contribuţia sa în 
reflectarea valorilor francofone: http://www.jeunesse.francophonie.org

Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

12 martie 

15 martie 

20 martie 

18 martie 

,
4-8 martie 



ZILE NATIONALE

• MAESTRU AL TĂCERILOR CUGETĂTOARE
MIHAI VOLONTIR - 85 de ani de la naştere 

(09 martie 1934 - 15 septembrie 2015)
Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice. Beletristică

CONFLUENŢE LITERARE
• TARAS ŞEVCENCO, scriitor ucrainean - 205 de ani de la naştere 

(09.03.1814 - 10.03.1861)
Sala de lectură nr. 2. Ştiinţe Filologice

• CULTURĂ, PERSONALITĂŢI, UNIVERSALITATE

MIHAI VOLONTIR, actor de teatru şi cinema - 85 de ani de la naştere
(09 martie 1934 - 15 septembrie 2015);

VALERIU CUPCEA, regizor - 90 de ani de la naştere 
(12 martie 1929 - 30 aprilie 1989);

GHEORGHE VRABIE, artist plastic - 80 de ani de la naştere
(21 martie 1939 - 31 martie 2016)

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

• ÎN UNIVERSUL MUZICII
JOHANN STRAUS, violonist, dirijor austriac - 215 ani de la naştere

(14 martie 1804 - 25 septebrie 1849)
Documente Muzicale

Repertoriul publicaţiilor periodice din Jurisprudenţă
Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice

• Drepturile consumatorilor - o parte indespensabilă a drepturilor 
consumatorilor

15 martie – Ziua consumatorilor
Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice

• ZIUA ALECU RUSSO

https://ru.calameo.com/read/0011333498adc127faaa2

• ÎN UNIVERSUL MUZICII
TUDOR CHIRIAC, compozitor - 70 de ani de la naştere (21 martie 1949)
NICOLAI RIMSKII-KORSAKOV, compozitor - 175 de ani de la naştere

(18 martie 1844 - 21 iunie 1908;
MODEST MUSORGSKI, compozitor rus - 180 de ani de la naştere

(21 martie 1839 - 28 martie 1881).
Documente Muzicale

• Cadran Mondial Literar
PAUL VERLAINE, poet francez - 175 d ani de la naştere 

(30 martie 1844 - 8 ianuarie 1896)
Sala de lectură nr. 4 Documente în Limbi Străine

7 martie 

12 martie 

13 martie 

16 martie 

21 martie 

,



• Opere aniversare din literatura română:
,,O noapte furtunoasă” de Ion Luca  Caragiale 

(1879) - 140 de ani de la publicare;
,,O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale 

(1884) - 135 de ani de la publicare
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

 
Responsabili:Elena Harconiţa, Director, elena.harconita@mail.ru,  
                                         Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com

25 martie 


