
ZILE MONDIALE 

Scriitori de origine română în alte literaturi 

3 martie - Ziua scriitorilor 

01.03.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

Creatori de lumi imaginare 

3 martie - Ziua scriitorilor 

01.03.21

Referinţe Bibliografice 

Locul, rolul şi atribuţiile protecţiei civile

Ziua protecţiei civile 

01.03.21 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

Ziua Mondială a Femeii – 8 MARTIE 

O zi a feminităţii şi frumuseţii 

(scenarii de sărbătoare,versuri, jocuri etc...) 

04.03.21 

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

Dimensiunea de gen la nivel național şi internaţional 

Agenda ODD 2030. Obiectivul 5. Egalitatea de gen 

04.03.21

CD ONU/UE 

Protecţia şi promovarea drepturilor femeilor 

Agenda ODD 2030. Obiectivul 5. Egalitatea de gen 

06.03.21 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

Vieţile femeilor-compozitori 

06.03.21 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

Imaginea femeii în literatura română şi universală 

06.03.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

Tematica expoziţiilor 
organizate la Biblioteca 

Ştiinţifică USARB 



Maternitate şi frumuseţe 

(texte, versuri, mesaje de dragoste, iubire pentru mamă, bunică, soţie, soră) 

06.03.21 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Motivul mamei în manualele de comunicare 

06.03.21 

Sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice 

 

Femeia în operele poetice universale 

06.03.21 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Aspecte legate de serviciile de care beneficiază consumatorii 

15 martie - Ziua drepturilor consumatorilor 

12.03.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

ZIUA POEZIEI – 21 MARTIE 

 

Poezia este religia originară a omenirii”(Novalis) 

19.03.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

Volume noi de versuri pe site-uri literare relevante 

19.03.21 

Mediateca 

 

„Poezia este încarnarea unei emoţii într-un limbaj”(Charles Du Bos) 

19.03.21 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Dialog între poezie şi alte genuri ale creaţiei 

19.03.21 

Centrul de Informare al României 

 

Apa şi misterele ei 

Agenda ODD 2030. Obiectivul 6: Apă curată şi igienă  

22 martie - Ziua apei 

20.03.21 

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

 

Apa – leagănul vieţii 

22 martie - Ziua apei 

20.03.21 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Teatrul este expresia vieţii trăite în stare pură (Mihail Mataringa) 

27 martie - Ziua teatrului 

22.03.21 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

„De la greci încoace, omenirea n-a născut ceva mai frumos ca teatrul”(Anatol Răcilă ) 

27 martie - Ziua teatrului 

22.03.21 

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



ZILE INTERNAŢIONALE 

 

 

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI DESCHISE - 1-5 MARTIE 

 

Pedagogie dechisă: Învățare, predare, experienţe 

(resurse educaţionale bălţene) 

 

01- 05.03.21 

Săli de lectură nr.1, 2, 3 

Săli de împrumut 1, 2, 3, 4 

 

Terorism. Repere juridice şi istorice 

11 martie a fost declarată de Parlamentul European ca fiind Ziua europeană a victimelor terrismului 

15.03.21 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

ZIUA FRANCOFONIEI - 20 MARTIE 

 

Înţelegere, toleranţă şi dialog 

(din colecţia francomedia a Mediatecii) 

18.03.21 

Mediateca 

 

Semnificaţia limbii franceze în patrimoniul lingvistic universal 

18.03.21 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Sprijin lingvistic on-line 

www.op.europa.eu 

artsandculture.google.com/the-metropolitan-museum-of-art 

18.03.21 

CD a ONU/UE 

 

Recunoaşterea şi combaterea discriminării rasiale 

21 martie - Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale 

19.03.21 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

 

ZILE NAŢIONALE 

 

 

O revistă de prestigiu îşi găseşte împlinirea 

Revista „Viaţa Românească” (Iaşi) - 115 ani de la apariţie (martie 1906) 

01.03.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

2 Martie – Ziua Memoriei  

(ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru  

apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi a victimelor acestui conflict) 

02.03.21 

Teleinformaţii, hol, parter 

 

 

 

http://www.op.europa.eu/
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art


Exercitii calitative în procesul de predare a fizicii, matematicii, chimiei, geografiei 

03.03.21 

Sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice 

 

Documente electronice pentru toate specialităţile universitare 

03.03.21 

Mediateca 

 

Competențe de comunicare interculturală 

09.03.21 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

CONFLUENŢE LITERARE 

 

Mircea Ivănescu, poet - 90 de ani de la naştere (26 martie 1931 - 21 iulie 2011) 

Ion Pillat, poet - 130 de ani de la naştere (31 martie 1891 - 17 aprilie 1945)  

09.03.21 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

Educaţie deschisă / pedagogie deschisă 

Agenda ODD. Obiectivul 4: Educaţie de calitate 

10.03.21 

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

 

 

CULTURĂ. PERSONALITĂŢI. UNIVERSALITATE 

 

Gheorghe Oprea, artist plastic - 75 de ani de la naştere (13 martie 1946); 

Igor Grabar, artist plastic -150 de ani de la naştere (25 martie 1871 - 16 mai 1960); 

Francisco Jose de Goya y Lucientes, pictor și creator de gravuri spaniol –  

275 de ani de la naştere (30 martie 1746 - 16 aprilie 1828) 

10.03.21 

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

 

ZIUA ALECU RUSSO - 202 ANI DE LA NAŞTERE 

(17 martie 1819 - 4 februarie 1859) 

 

O, libertate, tu eşti strigătul lumii, dar nu eşti încă credinţa sa! 

14.03.21 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Alecu Russo - 202 ani de la naştere 

14.03.21 

Hol, parter 

 

Alecu Russo pe diverse portaluri de literatură 

14.03.21 

Mediateca 

 

Resurse informaţionale despre educaţia ecologică 

15.03.21 

Sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice 

 

 

 

 



În Universul Muzicii 

 

Philipp Caudella, compozitor - 250 de ani de la naştere (25 martie 1771 - 21 septembrie 1826) 

Gheorghe Zamfir, naist - 80 de ani de la naştere (6 aprilie 1941) 

17.03.21 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

 

Relaţiile internaţionale contemporane 

18.03.21 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

CADRAN LITERAR MONDIAL 

Roger Martin du Gard, scriitor francez, Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1937) –  

140 ani de la naştere (23 martie 1881- 22 august 1958) 

Heinich Mann, romancier german -150 ani de la naştere (27 martie 1871 – 11 martie 1950) 

22.03.21 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Particularităţile structurale, semantice şi pragmatice ale textului 

23.03.21 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Umorul este umbrela înţelepţilor (Erich Kastner) 

28.03.21 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

„Umorul este cea mai mare binecuvântare a omenirii” (M. Twain). 

1 aprilie - Ziua umorului 

28.03.21 

 

 

BIBLIOINFO 

 

 

Bibliotecari renumiţi din istoria culturii mondiale 

05.03.21 

Serviciul Cercetare.Asistenţă de Specialitate 

 

 

 

Director adjunct, Lina Mihaluţa, aculina12@mail.ru 

Responsabil, Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com 
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