
ZILE MONDIALE 

Descoperim România  
(27 septembrie - Ziua turismului) 

22.09.20 
Centrul de Informare al României 

Importanţa turismului şi valorile culturale, sociale, politice, economice  
(resurse informaţionale on-line) 

22.09.20 
Mediateca 

Turismul şi dezvoltarea economică
(27 septembrie - Ziua turismului) 

22.09.20 
Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

ZILE INTERNAŢIONALE 

Studiile, cunoştinţele, schimbă vieţi şi deschide noi drumuri spre viitor 
26.08.20 

CD ONU/ UE 

Alfabetizarea - lumină edificatoare pentru viaţă 
(8 septembrie - Ziua alfabetizării) 

02.09.20 
Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte 

Democraţia şi drepturile omului  
(15 septembrie - Ziua democraţiei) 

10.09.20 
Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

Sărăcia este o încălcare a drepturilor omului
(Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Obiectivul 3) 

15.09.20 
CD ONU/ UE 

Tematica expoziţiilor 
organizate la Biblioteca 

Ştiinţifică USARB 



Unirea oamenilor de pe pământ pentru a pune capăt sărăciei şi discriminării. 
(Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Obiectivul 3) 

15.09.20 
Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 
Diversitatea lingvistică - element principal al patrimoniului cultural al continentului  

(26 septembrie - Ziua limbilor europene) 
25.09.20 

Mediateca 
 

O zi de sensibilizare cu privire la existența şi valoarea tuturor limbilor 
vorbite în Europa (op.europa.eu) 

25.09.20 
CD ONU/ UE 

 
Diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei mai bune comunicări interculturale 

(26 septembrie - Ziua limbilor europene) 
25.09.20 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 
 
 
 

28 SEPTEMBRIE - ZIUA DREPTULUI DE A ŞTI 
 
 

Interesul public este mai important decât ţinerea secretă a informaţiei 
26.09.20 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 
 

Am dreptul să ştiu! 
26.09.20 

Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică 
 

Mai bine informat - mai bine protejat 
26.09.20 

CD ONU/ UE 
 

Accesul la informaţie este garantat prin lege 
26.09.20 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 
 

Tu ştii care e Dreptul tău de a Şti?   
26.09.20 

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

A învăţa să vorbeşti înseamnă a învăţa să traduci  
(30 septembrie - Ziua traducătorului) 

26.09.20 
Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 
Internet – instrument de documentare şi cominucare 

(29 septembrie - Ziua internetului) 
26.09.20 

Mediateca 

https://op.europa.eu/en/home


Cumpătare şi înţelepciune (1 octombrie - Ziua oamenilor în etate) 

30.09.20 
Sala de lectură nr.3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte 

 
 

ZILE NAŢIONALE 
 
 

27 AUGUST - ZIUA IDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA 
26.08.20 

Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică 
 

INDEPENDENȚĂ ŞI SUVERANITATE 
(27 august - Ziua Independenţei Republicii Moldova) 

26.08.20 
Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică 

 
Perioadă de tranziție, timpuri incerte... 

26.08.20 
Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice 

 
 

31 AUGUST - ZIUA LIMBII ROMÂNE 
 
 

„Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim…” (Gheorghe Sion) 
28.08.20 

Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică 
 

La mulţi ani limba română! 
28.08.20 

Centrul de Informare al României 
 

Omagiu limbii române 
28.08.20 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe filologice 
 

31 august - o zi a limbii române 
28.08.20 

Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice 
 

Limba română în cântec 
(31 august - Ziua limbii române) 

28.08.20 
Sala de împrumut nr. 3 Documente Muzicale 

 
Accesul la limba română prin diverse limbi 

28.08.20 
Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

EDUCAŢIE DE CALITATE  
(Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Obiectivul 4) 

28.08.20 
CD ONU 



CULTURĂ, PERSONALITĂŢI, UNIVERSALITATE  
 

Victor Cobzac, artist plastic (6 sept. 1950) - 70 de ani de la naştere; 
Valeriu Herţa, pictor, grafician (9 sept. 1960) - 60 de ani de la naştere; 

Titus Bogdan Jucov, regizor şi actor (28 sept. 1950 - 17 noiem. 2013) - 70 de ani de la 
naştere 
01.09.20 

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

Publicaţiile periodice: cele mai vaste surse de cunoştinţe 
02.09.20 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 
 

Revista Contabilitate şi audit - 25 de ani de la fondare 
02.09.20 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 
 

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

02.09.20 
Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică 

 
Rolul strategiilor didactice interactive în procesul de predare, învăţare, evaluare 

02.09.20 
Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 
Prin jocuri şi proiecte (către practica pedagogică) 

06.09.20 
Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică 

 
Cele mai frumoase cărţi din colecţia Institului Cultural Român 

06.09.20 
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice 

 
CADRAN LITERAR MONDIAL 

 
Agatha Christie, scriitoare engleză (15 septembrie 1890 - 12 ianuarie 1976) 

130 de ani de la naştere 
09.09.20 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 
 
 

CONFLUENŢE LITERARE 
 

Margareta Curtescu, eseistă (22 septembrie 1960) - 60 de ani de la naştere;  
Ştefan Octavian Iosif, poet (11 sept. 1865 - 12 sept. 1292) - 145 de ani de la naştere 

09.09.20 
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice 

 
Opere aniversare din literatura română  

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” (1930) de Camil Petrescu 
90 de ani de la publicare 

11.09.20 
Centrul de Informare al României  



 
Protecţia socială a cetăţenilor prin intermediul prestaţiilor sociale 

(16 septembrie - Ziua lucrătorului social) 
15.09.20 

Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice 
 

Activități ce asigură dezvoltarea armonioasă a unui copil 
20.09.20 

Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice 
 
 

 
Director adjunct: Lina Mihaluţa aculina12@mail.ru 
Responsabil: Valentina Topalo valeandrew@gmail.com 
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