
ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB 

În fiecare an la 15 ianuarie Biblioteca Ştiinţifică USARB marchează Ziua Culturii Naţionale, Ziua 

Naţională a Culturii(2013) şi Ziua comemorării poetului naţional Mihai Eminescu.  

Centrul de Informare al României a organizat două expoziţii on-line:  

15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale, Ziua comemorării poetului naţional Mihai 

EMINESCU  

Centrul de Informare al României - Tezaur de spiritualitate şi cultură românească  

Centrul de Informare al României a fost deschis în data de 16 decembrie 2016 în spaţiile Bibliotecii 

Ştiinţifice USARB. Principalele domenii de activitate ale Centrului se axează pe acordarea 

sprijinului pentru proiecte şi programe de cunoaştere şi consolidare a limbii române, ateliere 

tematice în domeniul istoriei şi civilizaţiei româneşti, sesiuni de formare şi familiarizare cu 

tematici ale Uniunii Europene, dezbateri pe teme de actualitate românească şi acţiuni de promovare 

a României şi a culturii româneşti. 

În Centrul Manifestări culturale a BŞ USARB a fost organizată expoziţia on-line: 

„Rege al cunoaşterii omeneşti" (Titu Maiorescu). Mihai Eminescu în sculptură şi numismatică  

Peste 400 de utilizatori ai comunităţii academice: studenţi, cadre didactice, bibliotecari, oaspeţi ai 

comunităţii academice, elevii Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă” au luat act de opera poetului, 

cărţi, reviste, aparăţii editoriale recente în eminescologie, traduceri, ediţii bilingve cu poezii, proză, 

în limbile engleză, franceză, germană, italiană, portugheză, spaniolă, rusă, ucraineană, documente 

de referinţă din Colecţia Nicolae Varnay, resurse electronice din expoziţii offline, au recitat 

poeziile preferate scrise de poetul nepereche Mihai Eminescu: 

MIHAI EMINESCU (15 ianuarie 1850-15 ianuarie 1989) –Hol, parter 

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/mihai-eminescu
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/mihai-eminescu
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/tezaur-de-spiritualitate
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/eminescu-in-sculptura-si-numismatica


Chipul lui Mihai Eminescu în artă - Sala de lectură nr.3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, 

reale. Arte. 

 

„Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi şi nouă toate...” (M. Eminescu) - Sala de lectură nr.2 

Ştiinţe Filologice 

 

Caledoscop eminescian – Sala de Împrumut nr.1Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

 

 

 

 

,,Pe lângă plopii fără soţ”(M.Eminescu) - Oficiul Documente Muzicale 



Mihai Eminescu - cea mai importană voce poetică din literatura română - Oficiul 

Documente în Limbi Străine 

 

Opera lui M. Eminescu în colecţia Mediatecii (DVD/ materiale AV în colecţia mediatecii) – 

Mediateca 

 

La Televizorul din hol programul Zilei, însoţit de melodia „Eminescu“ interpretată de Ion Aldea-

Teodorovici pe versurile lui Grigore Vieru. 

Evenimentul se regăseşte în mediul on-line, pe reţelele de socializare. 

 


