
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZILE MONDIALE 

 

 

Justiție și drepturi fundamentale 

20 februarie - Ziua echităţii (justiţiei) sociale 

11.02.21 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

ZIUA LIMBII MATERNE - 21 FEBRUARIE 

 

,,Limba este frumuseţea activă a Patriei” (G.Vieru) 

11.02.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

„... limba română e distanţa dintre inimă şi umbra ei, care se numeşte suflet” (Fănuş Neagu) 

11.02.21 

Referințe bibliografice 

 

Limba maternă - un component esenţial în definirea unei minorităţi naţionale 

11.02.21 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

,,Limba română este comoară fără cheie” (Ioan Slavici)  

11.02.21 

Centrul de Informare al României 

 

ZILE INTERNAŢIONALE   

 

ZIUA SIGURANŢEI PE INTERNET - 10 FEBRUARIE 

 

Pericole virtuale pe site-urile de socializare, bloguri 

09.02.21 

Mediateca 

 

Spaţiul informaţional educaţional - o nouă paradigmă în mediul digital 

09.02.21 

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

 

Siguranța on-line: un consens al riscurilor și recompenselor în mediul on-line  
09.02.21 

Sala de împrumut nr.4 Documente în limbi străine 

 

Tematica expoziţiilor organizate 
la Biblioteca Ştiinţifică USARB 



ZIUA DRAGOSTEI - 14 FEBRUARIE 

Dragostea este o armonie a cărei frumuseţe nu se pierde 

12.02.21 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Cărţi de dragoste din toate timpurile 

12.02.21 

 Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Dragoste, fericire, căsătorie 

 

12.02.21 

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

 

Daruri de carte de-a lungul timpului 

14 februarie - Ziua donației de carte 

13.02.21 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

ZILE NAŢIONALE 

 

Un dicţionar este tot universul în ordine alfabetică (Anatole France) 

05.02.21 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

ÎN UNIVERSUL MUZICII 

Wolfgang Amadeus Mozart, compozitor austriac - 265 de ani de la naştere 

(7 ianuarie1756 - 5 decembrie1791); 

Efim Tcaci, muzicolog - 95 de ani de la naştere (8 ianuarie 1926 - 27 aprilie 2002); 

Placido Domingo, tenor spaniol - 80 de ani de la naştere (21 ianuarie1941); 

Eugen Mamot, compozitor - 80 de ani de la naştere (30 ianuarie 1941) 

05.02.21 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

Practica pedagogică - oportunitate de consolidare a competenţelor profesionale 
(în susţinerea practicii pedagogice) 

06.02.21 

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

 

Mecanismele juridice de protecţie a drepturilor omului 

06.02.21 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

Educația moral-spirituală și formarea personalității 

(în susţinerea cursului Didactica educaţiei moral-spirituale) 

07.02.21 

Sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice 

 

Activitatea economică: conţinutul funcţional şi componenţele fundamentale 

08.02.21 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

Istoria economiei europene: de la revoluţia industrială la Uniunea Europeană 

10.02.21 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 



ZIUA GRIGORE VIERU  

 

Grigore Vieru - 86 de ani de la naştere (14 februarie 1935 -18 ianuarie 2009) 

13.02.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

„Verbul de lumină” (Ion Hadârcă) 

12.02.21 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Învierea. Cântece pe versurile poetului Grigore Vieru 

13.02.21 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

Scriitori români, deţinători de premii literare internaţionale 

(opere traduse) 

13.02.21 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Metode şi bune practici privind educaţia artistică și culturală 

(în susţinerea practicii pedagogice) 

14.02.21 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

Noi idei, norme relevante în ştiinţele socio-umane 

(psihologie, economie, drept) 

14.02.21 

Sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice 

 

„Maestru al fanteziei şi al ironiei” (Ion Ciocanu) 

Marin Sorescu - 85 de ani de la naştere (19 februarie 1936 - 6 decembrie1996) 

16.02.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

CADRAN LITERAR MONDIAL 

Wilhelm Grimm, scriitor german - 235 ani de la naştere (24 februarie 1786 - 16 decembrie 1859) 

20.02.21 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Spiru Haret, astronom, matematician și pedagog român, membru titular al Academiei Române –  

170 de ani de la naștere (15 februarie 1851- 17 decembrie 1912) 

21.02.21 

Centrul de Informare al României 

 

Comunicarea lingvistică - instrument privilegiat în comunicarea umană 

23.02.21 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Constantin Brâncuși, sculptor român - 145 de ani de la naștere (19 februarie 1876 -16 martie 1957) 

27.02.21 

Centrul de Informare al României 

 

Mărţişorul - talisman al norocului şi al bunăstării 

29.02.21 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 



Mărţişor: datini şi obiceiuri de primăvară 

29.02.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

Mărţişorul în partituri muzicale 

29.02.21 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

Mărţişorul - o mică bijuterie în pragul primăverii 

29.02.21 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Mărţişorul - simbolul primăverii la români 

29.02.21 

Centrul de Informare al României 

 

BIBLIOINFO 

 

Conținuturi on-line în domeniul biblioteconomic 

11.02.21 

Serviciul Cercetare. Asistenţă de Specialitate 

 

 

Director adjunct, Lina Mihaluța, aculina12@mail.ru 

Responsabil, Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com 
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