
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZILE MONDIALE 
 

 

 

ZIUA LIMBII MATERNE - 21 FEBRUARIE 

 

Nu e ţară fără limbă, fără limbă nu-i popor 

(D. Matcovschi) 

18.02.22 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

Bogăţia lexicală a limbilor de pe glob 

18.02.22 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

„Limba română este patria mea …” (Nichita Stănescu) 

18.02.22 

Centrul de Informare al României 

 

„Limba – întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Blaga) 

18.02.22 

Referinţe Bibliografice 

 

ZIUA CITITULUI ÎMPREUNĂ - 2 FEBRUARIE (PROGRAM SPECIAL) 

 

ZIUA SIGURANŢEI PE INTERNET - 10 FEBRUARIE 

 

Identitatea, reputaţia online și securitatea pe internet 

09.02. 22 

Mediateca 

 

Comunicarea de la origini la Internet 

09.02. 22 

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

 

Ziua Europeană a Siguranţei pe Internet 

09.02. 22 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

Utilizarea soluţiilor de control pentru a face internetul un loc mai sigur și mai bun pentru toți 

09.02. 22 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

  

Tematica expoziţiilor organizate 
la Biblioteca Ştiinţifică USARB 

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2022/cititul.pdf


Luna inimii îndrăgostite 

14 februarie - Ziua dragostei 

10.02.22 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

,,Dacă n-ar fi iubirea, m-aş teme de viaţă” (Gr.Vieru) 

14 februarie - Ziua dragostei 

10.02.22 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Regatul cărților donate 

(donatorii de prestigiu ai BŞ USARB) 

10.02.22 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

 

ZILE NAŢIONALE 
 

 

Dicţionar: insectar de cuvinte (Janet Nică) 

01.02.22 

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine 

 

CONFLUENŢE LITERARE 

Mioara Avram, lingvist, profesor universitar - 90 de ani de la naştere  

(04 februarie 1932 - 12 iulie 2004); 

Aleksandr Puşkin, poet rus -185 de ani de la trecere în eternitate  

(06 iunie 1799 - 10 februarie 1837) 

01.02.22 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

Principii noi în ştiinţe socio-umanistice 

02.02.22 

Sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice 

 

Consiliere psihologică (în ajutorul psihologului şcolar) 

06.02.22 

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

 

În lumea lui Caragiale 

Ion Luca Caragiale, dramaturg şi scriitor - 170 de ani de la naştere 

(13 februarie1852 - 09 iunie 1912) 

07.02.22 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Banca Mondială - platforma pentru gestionarea asistenței externe 

07.02.22 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

Strategia - componentă esenţială a politicii de marketing 

08.02.22 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

 

Obiectul, principiile si metodele de cercetare ale geografiei 

10.02.22 

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice  



ZIUA GRIGORE VIERU 

(14 februarie 1935 - 18 ianuarie 2009) - 87 de ani de la naştere 

 

„Grigore Vieru - poetul patriei, al mamei şi al copilăriei” 

10.02.22 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Reaprindeţi candela Poetului! 

(cântece pe versurile poetului Grigore Vieru) 

10.02.22 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

CULTURĂ. PERSONALITĂŢI. UNIVERSALITATE 
Emil Cojocaru, artist plastic - 60 de ani de la naştere (19 februarie 1962); 

Simion Gamurari, artist plastic - 75 de ani de la naştere (17 februarie 1947); 

Anatol (Nicolae) Rurac, artist plastic - 65 de ani de la naştere (19 februarie 1957); 

Gheorghe Duca, om de ştiinţă, academician - 70 de ani de la naştere (29 februarie 1952) 

10.02.22 

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

 

Politica succesului 
(management marketing, business) 

20.02.22 

Sala de împrumut nr.2 Documente didactice şi metodice 

 

ZIUA DRAGOSTEI ȘI A BUNĂVOINȚEI - 24 FEBRUARIE 

 

Ziua dragostei şi a bunăvoinţei prin cântec 

22.02.22 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

Dragobete - sărbătoarea tinereţii şi a iubirii 

22.02.22 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

Dragobetele vesteşte. 

Primavara că soseşte, 

Şi-un prieten Te iubeşte! 

22.02.22 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

 

Dragobete 

22.02.22 

Centrul de Informare al României 

 

LUNA MĂRŢIŞORULUI 2022 

 

Obiceiuri şi tradiţii de Mărţişor 

28.02.22 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Mărţişorul - origine şi semnificaţie 

28.02.22 

Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice 

  



Acorduri muzicale prin mărţişoare 

28.02.22 

Sala de împrumut nr.3 Documente Muzicale 

 

Mărţişoarele - purtătoare de noroc şi de fericire 

28.02.22 

Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine 

 

Mărţișorul - simbolul primăverii la români 

28.02.22 

Centrul de Informare al României 

 

Călătorii prin lumea basmelor crengiene 

Ion Creangă - 185 de ani de la naştere (01 martie 1837 - 31 decembrie 1898) 

29.02.22 

Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică 

 

Ion Creangă, scriitor, pedagog și povestitor -185 de ani de la naștere  

(01 martie 1837 - 31 decembrie 1898) 

29.02.22 

Centrul de Informare al României 

 

BILIOINFO 

Impactul bibliotecii universitare bălţene asupra comunității: servicii moderne 

11.02.22 

Centrul de Cercetare şi Activitate Metodologică 

 

 

Director adjunct, Lina Mihaluţa aculina12@mail.ru 

Responsabil, Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com 
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