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Obiective :

 Păstrarea identităţii române în Zona de Nord a Republicii Moldova;

 Contribuţii la procesul de extindere a prezenţei limbii române în regiune;

 Promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti în Nordul Republicii Moldova. 



Profesor: Dna Natalia Hariton

Elevii clasei a XII-a ai Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”

Oră de Literatură Universală



15 ianuarie

Ziua Culturii Naţionale

15 ianuarie

Ziua comemorării poetului naţional

Mihai Eminescu

Expoziţie de carte 

„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”

Expoziţie on-line:

https://ru.calameo.com/read/0011333499f57a9aa7154

Blog:

https://cirbalti.wordpress.com/2019/01/15/c

e-ti-doresc-eu-tie-dulce-romanie/

Expoziţie tradiţională



Clubul literar Poesis: Eminescu poetul sau mitul ?

În data de 16 ianuarie Centru de Informare al României a fost gazda Clubului literar „Poesis”. Membrii acestuia, elevii claselor

a XII-a ai Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, ghidaţi de Dna Natalia Hariton profesoară de limbă şi literatură română, l-au

omagiat pe Mihai Eminescu printr-un recital de poezie. Elevii s-au apropiat de Eminescu consultând expoziţia „Ce-ţi doresc eu ţie,

dulce Românie” vernisată în CIR, care a cuprins opera poetului şi „Manuscrisele Mihai Eminescu”, o ediţie în 2 volume, coordonată

de academicianul Eugen Simion, Preşedintele Academiei Române. Documentele fac parte din colecţia „Carte Rară” a Bibliotecii

Ştiinţifice USARB. Veşnic în căutarea cuvântului ce exprimă adevărul, Eminescu a adunat în versurile sale toate sentimentele,

senzaţiile, gândurile, reuşind să creeze imagini poetice de o mare frumuseţe.

https://cirbalti.wordpress.com/2019/01/16/eminescu-poetul-sau-mitul/

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/576-eminescu-poetul-sau-mitul



Expoziţie de carte

„Unirea Principatelor Dunărene”
24 ianuarie 1859

Ziua Unirii Principatelor Dunărene sub domnia lui A. I. Cuza

24 ianuarie 1859 a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit

Unirea Principatelor Române, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru

Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești.

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire

fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia), reprezintă unificarea

vechilor principate, Moldova și Țara Românească, într-un Principat unit. La

mijlocul secolului al XIX-lea, soarta principatelor Moldovei și Țării

Românești era în mâinile Rusiei și ale Imperiului Otoman.

Cu acest prilej Centru de Informare al României a organizat expoziţia de

carte 24 ianuarie 1859 - Ziua Unirii Principatelor Româneşti.

Blog:

https://cirbalti.wordpress.com/2019/01/24/unirea-principatelor-romane/



„A muri pentru patrie este aproape acelaşi lucru cu a 

trăi pentru ea” 

14 februarie - Ziua comemorării poetului Grigore Vieru

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/605-interviu-vieru

Expoziţii de carte

„Limba este întâiul mare poem al unui popor”

21 februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne



Mărţişor: datini şi obiceiuri de primăvară la români.

Cei captivaţi de lumea fantasticului sunt aşteptaţi

în Centrului de Informare al României unde veţi descoperi

carte despre credinţe, superstiţii, mit şi magie în cultura

poporului român.

Blog: https://cirbalti.wordpress.com/2019/03/01/martisor-datini-si-obiceiuri-de-primavara-la-romani/



Primăvara în vers românesc

21 martie - Ziua Internaţională a Poeziei

Ziua mondială a poeziei este marcată anual la 21

martie, ca urmare a aplicării unei decizii a UNESCO, emisă

în anul 1999. Această zi este o ocazie de a ne onora poeții,

de a reînvia tradițiile orale, de a promova lectura, scrierea și

predarea poeziei.

Cu acest prilej Centrul de Informare al României a

pregătit pentru vizitatori săi o expoziţie de documente cu

titlul generic „Primăvara în vers românesc”.



Lucrările clubul literar Poesis

Caracterul oral al liricii culte „La lilieci” de Marin Sorescu

Elevii Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi



Erich Kästner  - Scriitor pentru toate generaţiile

În luna februarie a fost omagiat scriitorul german Erich Kästner (23.02.1899 – 29.06.1974). Erich Kästner este

laureat al Premiului „Hans Christian Andersen” şi cunoscut nu numai prin poeziile, eseurile, romanele şi piesele de teatru

scrise pentru maturi, dar şi prin cărţi adresate copiilor. Opera scriitorului atât în original cît şi traduceri, critica asupra operei,

documente ce fac parte din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB, au fost prezentate elevilor din clasa a XII de la Liceul

Teoretic Republican „Ion Creangă” de către Margarita Iulic, bibliotecar, sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine.

Prezentarea a avut loc în cadrul orei de Limbă şi literatură universală, profesor Natalia Hariton.

28.02.2019



Săptămâna educaţiei deschise

Săptămâna Educației Deschise organizată în Biblioteca Ştiinţifică USARB. Săptămâna Educației

Deschise este o sărbătoare a Mișcării pentru Educație Deschisă, care are ca scop creșterea gradului de

conștientizare cu privire la educația deschisă și impactul acesteia asupra predării și învățării la nivel mondial.



În data de 14 martie Lilia Ababii, bibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică USARB,

coordonator Centrului de Informare al României, a participat la Atelierul de formare

continuă a bibliotecarilor şcolari din instituţiile de învăţământ preuniversitar din raionul

Sîngerei, organizat de către Direcţia Educaţie Sîngerei.

În cadrul întrunirii cei prezenţi au fost familiarizaţi cu activitatea Centrului de

Informare al Românie de la Bălţi – o nouă oportunitate de informare pentru toţi locuitorii

din Zona de Nord a Moldovei.

Centrului de Informare al Românie – o nouă oportunitate de informare



CURSURU DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

„Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” 

„Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova”



Ora publică

1918 – Consecinţele Unirii Basarabiei cu România

Pe 27 martie 1918 Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România, Basarabia fiind astfel

prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu România. Au urmat celelalte provincii românești

– Ardealul, Crișana, Banatul, Maramureșul și Bucovina – spre sfârșitul anului 1918, fiind creată

România Mare. Cu acest prilej în data de 25 martie 2019 la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a

desfăşurat Ora publică 1918 – Consecinţele Unirii Basarabiei cu România.

Ora publică a fost susţinută de domnului Ion Negrei, doctor în istorie, absolvent al

Facultăţii de Istorie și Pedagogie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, din 2000

deține funcția de vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova.

Evenimentul este organizat de Biblioteca Ştiinţifică USARB, Episcopia de Bălţi a

Mitropoliei Basarabiei, Centrul de Informare al României.

Participanţi:

Excelența Sa, Mihai Baciu, Consul general al României la Bălți

Preasfinția Sa, Antonie, Episcop de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei

Ludmila Dobrogeanu, Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți



26.03.2019

Fotografii din cadrul evenimentului



Tradiţii şi obiceiuri pascale româneşti

Blog: https://cirbalti.wordpress.com/2019/04/28/cir-va-ureaza-sarbatori-fericite/

http://bs-usarb.blogspot.com/2019/04/sarbatoarea-crestinitatii.html

Vernisaj de carte



Ședință de monitorizare a proiectului LNSS

Ședința de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor

din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, implementat în

cadrul programului Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018).



Educaţia mediatică

Mihaela Staver, participantă la cursul de formare în Educația Mediatică, organizat de IREX Europa, a prezentat

aspecte ce țin de identitatea on-line, regulile de conduită recomandate utilizatorilor de rețele sociale. Bibliotecarii

universitari au descoperit noţiuni cu privire la: structura știrii, modalităţile de evaluare a știrii, neticheta, cyberbullying,

groomingul, trollii, hărțuirea on-line, etc.



Conferinţa știinţifică: Primele ziare româneşti din Bălți

La conferinţă au participat cu comunicări: P. S. Antonie, Episcop de Bălți

(Mitropolia Basarabiei), Dr. Marius Diaconescu, istoricul Ion Negrei, Pr. Roman

Botezat, Dr. Nicolae Leahu, Vasile Şoimaru, Nicolae Rusu, Dr. Teodor

Marșalcovschi.

În cadrul Conferinţei a fost lansată colecţia Ziarele româneşti despre

unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei, vol. I-V, coordonatori: Marius

Diaconescu și Andrei Sora, Universitatea din București. Coordonatorul ediţiei, Dr

Marius Diaconescu a donat Bibliotecii setul integral al colecţiei lansate. Dl Vasile

Şoimaru, politician, a donat un set de lucrări istorice. Lucrările din istoria neamului

românesc pentru care aducem mari mulţumiri, vor completa colecţia Centrului de

Informare al României.

Centrul de Informare al României a fost prezent la eveniment cu

expoziţia: „ Presa scrie istoria: Presa din Basarabia 1918-1920”, organizată de Lilia

Ababii coordonator CIR.



Fotografii din cadrul evenimentului Blog:
https://cirbalti.wordpress.com/2019/05/20/presa-din-basarabia-1918-1920/



Săptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice

Monumente Istorice din România

18 aprilie - Ziua Internaţională a Monumentelor şi locurilor istorice



Masă rotundă: Educaţia multiculturală

Proiectul „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor

didactice”, finanțat de Fundația pentru copii Pestalozzi, Elveția, coordonator CE PRO DIDACTICA. Membrii

echipei de implementare: Șova Tatiana, Ciobanu Lora, Rusov Veronica, Foca Eugenia, Bețivu Aurelia.



Şcoala de vară pentru bibliotecari USARB

• Social bookmarkingul. Simbaloo.com

• Utilizare TIC la evaluare. Kahoot.com

• Fenomenul ,,Troll" şi ,,Trolling"

Formator: Mihaela Staver

• Utilizarea hashtagului în reţelele sociale

• Instrument de transformare a unui video. h5p.org

Formator: Gherda Palii

• Screencast. Transformarea unei secvenţe PPT în video 

Formatori: Tatiana Prian

Olga Dascal

Tatiana Pogrebneac



Expoziţii de carte:   

9 mai - Ziua Independenței României

10 mai - Ziua Regalităţii în România

La 9 mai, sărbătorim proclamarea Independenței de

Stat a României. În 1877, la această dată, ministrul de Externe

de la acea vreme, Mihail Kogălniceanu, declara în Camera

Deputaţilor: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine

stătătoare”.

A doua zi, pe 10 mai, independenţa a fost proclamată

din nou, de Camerele reunite, după care domnitorul Carol I a

acceptat-o proclamând Independenţa de Stat a României.



26 iunie – Ziua Drapeluilui Naţional al României

Tricolorul - simbol naţional care i-a însufleţit pe

români în momente grele de luptă, dar şi de bucurie, este

sărbătorit în fiecare an în 26 iunie. Data a fost aleasă în

amintirea zilei când, în timpul Revoluţiei de la 1848,

tricolorul roşu-galben-albastru a fost adoptat ca simbol al

naţiunii române.



Utilizatori



Excursii



Opere aniversare din literatura română:

Vasile Alecsandri 
„Dan căpitan de plai”, „Dumbrava roşie” (1874) -145 ani 

„Fântâna Blanduziei” (1884) -135 ani

Blog:

https://cirbalti.wordpress.com/2019/09/04/opere-aniversare-din-literatura-romana/



Descoperim România

27 septembrie - Ziua mondială a Turismului 

Blog:

https://cirbalti.wordpress.com/2019/09/24/descoperim-romania/



Ore de laborator: Didactica limbii
Profesor: Chiriţa Mariana



COLLOQUIA PROFESSORUM, 

ediţia a IX-a, 

cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, 

dedicată celor 74 de ani a fondării Universităţii şi a Bibliotecii Ştiinţifice USARB

Secţiunea a 7-a , Biblioteconomie şi ştiinţele informării



Cursuri de formare continua

Formator: Chiriţa Mariana



VISARION PUIU: MEMORIE ȘI ISTORIE

În data de 17 octombrie la Biblioteca Științifică USARB a avut loc masa rotundă cu genericul:

VISARION PUIU: MEMORIE ȘI ISTORIE. Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a 140 de ani

de la naştere a Mitropolitului Visarion Puiu şi 55 ani de trecerea în nefiinţă.

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/798-visarion-puiu-memorie-i-istorie-2 Fotografii din cadrul evenimentului



Expoziţia de documente din

colecţiile Bibliotecii universitare:

Mitropolitul Visarion Puiu, figură

ilustră în Biserica românească.

Expoziţia organizată cu prilejul

împlinirii a 140 de ani de la naştere a

Mitropolitului Visarion Puiu şi 55 ani

de trecerea în nefiinţă.

Blog:

https://cirbalti.wordpress.com/2019/10/21/mitropolitul-visarion-puiu-figura-ilustra-in-biserica-romaneasca/

Mitropolitul Visarion Puiu, figură ilustră în Biserica românească



Istoria artelor: Semnificaţia sculpturilor lui Constantin Brâncuşi
Profesor: Oliva Ferdinand



Bazele culturii informatiei

Modul: Comunicarea informaţiei, etica utilizării informaţiei, metode de evitare a plagiatului şi a dreptului de

autor, folosirea unui soft de detectare a plagiatului. Procesul de citare şi prezentare a referinţelor. Softuri

personale de gestiune a referinţelor bibliografice: EndNote, Mendeley, Zotero (adăugarea, organizarea, citarea

referinţelor) .

Formator: Nagherneac Ana



Opere aniversare: 

Constantin Noica; Mircea Vulcănescu

Blog:

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/CIR/opere-aniversare.pdf

Opera acestor doi autori nu şi-a

pierdut actualitatea, studiul ei nu poate

avea o semnificaţie pur istorico-

filosofică. Toate temele acestor opere

sunt încă vii, de la misiunea tinerilor

intelectuali români până la raportul

omului cu Dumnezeu în universul

creştinismului ortodox românesc.



Ore de laborator: Didactica limbii
Profesor: Chiriţa Mariana

PP11R; PP12R



Revistă bibliografică

Lilia ABABII a trecut în revistă achiziţiile

recente din colecţia Centrului de Informare al

României, fiind prezentate enciclopedii despre

locurile unice din lume, o istorie în imagini a

civilizaţiei româneşti, cele mai enigmatice

minuni ale lumii.



Oră de informare pentru profesorii de la Catedra de psihologie



ÎNTRUNIRE PROFESIONALĂ A BIBLIOTECARILOR 

ŞCOLARI DIN NORDUL MOLDOVEI

12 decembrie 2019

În cadrul reuniunii profesionale a bibliotecarilor din Nordul Moldovei Lilia ABABII, coordonator

Centrul de Informare al României a prezentat Achiziţia nouă de carte Românească ce a completat colecţia

Centrulului. Acest lucru fiind posibil graţie proiectului câştigat de BŞ USARB pentru Dotare cu resurse

informaţionale al Centrului de Informare al României, susţinut financiar de Ministerul pentru Românii de

Pretutindeni, Bucureşti, România.



Excursii de documentare

Pe parcursul lunii decembrie Centrul de Informare al României a fost vizitat de elevii din ciclul primar de

la Liceul Teoritic Mihai Eminescu din Bălţi. Elevii au fost familiarizaţi cu activitatea Centrului, cu colecţia de

carte, prezentate au fost documente din colecţie consacrate Marii Uniri. Elevii au vizionat filme istorice despre

domnitori români.







Intrări
Împrumut de 

carte

Accesare 

Internet
Activităţi Participaţi

Postări Blog

Total 2019 3 047 1 809 861 23 815 22

Date statistici

Activitatea infodocumentară

Expoziţii tematice Doc. expuse Doc. împrumutate Beneficiari

Total 2019 26 612 1 081 603



Materiale promoţionale / Promovare

FlyerGhid

• http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/informatii/80-ghid-de-orientare/servicii-oficii-centre/115-cir

• http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/media-bsusarb/videosputuri

• https://www.youtube.com/watch?v=zLZTK7dfT-U

• https://cirbalti.wordpress.com/

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/informatii/80-ghid-de-orientare/servicii-oficii-centre/115-cir
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/media-bsusarb/videosputuri
https://www.youtube.com/watch?v=zLZTK7dfT-U
https://cirbalti.wordpress.com/


Lansare video spot

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/cir-balti?Itemid=425


