
ZILE INTERNAŢIONALE 

Educaţia - vector rezultat al globalizării (Agenda ODD. Obiectivul 4: Educaţie de de calitate)

24 ianuarie - Ziua Internațională a Educației 

20.01.22 

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

În memoria martirilor și eroilor Holocaustului 

27 ianuarie - Ziua comemorării victimelor Holocaustului 

21.01.22 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

Lecturi sonore 

1 februarie - Ziua Cititului Împreună 

29.01.22 

Mediateca 

ZILE NAŢIONALE 

15 IANUARIE - ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII 

Sărbătoarea Zilei Comemorării lui Mihai Eminescu 

Eminescu - peste nemărginirea timpului 

12.01.22 

Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică 

Luceafărul poeziei române şi artele frumoase 

12.01.22 

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

Nuvela Sărmanul Dionis - 150 de ani de la publicare

12.01.22 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

„Mihai Eminescu - întruparea literară a conştiintei româneşti” (Nicolae Iorga) 

12.01.22 Referințe 

bibliografice 

15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale 

12.01.22 

Centrul de Informare al României 

Tematica expoziţiilor organizate la 
Biblioteca Ştiinţifică USARB 



 

 
 

,,Când amintirile...”(M. Eminescu) 

12.01.22 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

Versuri melodioase eminesciene în traduceri 

12.01.22 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Lecturi eminesciene multimedia 
(DVD-uri, materiale AV în colecţia mediatecii)  

12.01.22 

Mediateca 

 

Metode noi de învăţare (pentru practica pedagogică) 

10.01.22 

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

 

„Cartea, un dar pe care îl poţi deschide iar şi iar” (Garrison Keillor) 

(documente din colecţia de referinţe) 

10.01.22 

Referințe bibliografice 

 

Limbaj, comunicare şi cunoaştere 

(etica, psihologie, management, comunicare) 

10.01.22 

Sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice 

 

CADRAN LITERAR MONDIAL 

 

John Ronald Reuel Tolkien, scriitor şi filolog englez - 130 ani de la naştere 

(03 ianuarie1892 - 02 septembrie 1973) 

Moliére, scriitor și dramaturg francez - 400 ani de la naştere 

(15 ianuarie 1622 - 17 februarie 1673) 

Lewis Carrol, prozator englez 

190 ani de la naştere (27 ianuarie 1832 - 14 ianuarie 1898) 

10.01.22 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

CULTURĂ. PERSONALITĂŢI. UNIVERSALITATE 

 

Vasile Pascaru, regizor - 85 de ani de la naştere 

(01 ianuarie 1937 - 02 octombrie 2004); 

Édouard Manet, pictor -190 de ani de la naştere (23 ianuarie 1832 - 30 aprilie 1883) 

10.01.22 

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

 

Repertoriul publicaţiilor periodice din Jurisprudenţă 

10.01.22 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

  



 

 

 

Lingvistica - aspecte şi legi de dezvoltare 

10.01.22 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Management - ştiinţa lumii moderne 

12.01.22 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

Studierea intensivă a limbilor străine, probleme de teorie şi didactică 

(pentru practica pedagogică) 

17.01.22 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Formarea aptitudinilor pedagogice şi bazele unui stil didactic personal 

(în susţinerea practicii pedagogice) 

21.01.22 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE - 24 IANUARIE 1859 

 

Paşii strămoşilor noştri pentru tot ce înseamna astăzi România 

22.01.22 

Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică 

 

Mica Unire a Principatelor Române 

Alexandru Ioan Cuza - domnitor al ambelor principate 

22.01.22 

Centrul de Informare al României 

 

BIBLIOINFO 

 

Lectura - cheia de succes a informării, cunoașterii și dezvoltării 

12.01.21 

Centrul de cercetare şi activitate metodologică 

 

Rolul bibliotecii universitare în procesul de învățare continuă 

25.01.22 

Centrul de cercetare şi activitate metodologică 

 

 

 
Director adjunct, Lina Mihaluța aculina12@mail.ru           

Responsabil, Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com 
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