Termen
de
realizare

Tema, genericul

Loc, organizare

ZILE MONDIALE
Legislația, convenția privind asistenta de Apărarea Civilă
(1 martie - Ziua Protecției Civile)

23.02.17

De la protecția omului la cele privind mediului înconjurător
(1 martie - Ziua Protecției Civile)

23.02.17

Rolului scriitorilor, libertatea cuvântului şi literatură
(3 martie-Ziua Scriitorului)

25.02.17

Sala de lectură nr. 1
Ştiinţe Socioumanistice
şi economice
Sala de împrumut nr. 2
Documente
didactice şi metodice
Sala de lectură nr. 2
Ştiinţe Filologice

ZILE INTERNAȚIONALE
Victimizarea prin intermediul internetului, familiarizarea tinerilor cu
realitățile on-line, modalitățile de protecție a minorilor
(site-urile de socializare, bloguri)
9 februarie - Ziua Europeană a Siguranței pe Internet

01.02.17

Dragoste, fericire şi căsătorie
(14 februarie - 24 februarie Ziua Dragostei şi a Bunăvoinței)

10.02.17

14 februarie – Ziua Dragostei

10.02.17

Bogăția limbii române în contextul interacțiunii cu alte limbi
(21 februarie - Ziua Limbii Materne)
(lingvistica, caracteristicile lexicale, stilistica textului, sintaxa textului)
Diversitatea cuvântului scris şi vorbit
(21 februarie - Ziua Limbii Materne)
,,Limba unui popor este expresia şi totodată instrument al gândirii sale”
D. Xenopol
Înțelegere, toleranță şi dialog
(din colecția de documente electronice şi auditive în diverse limbi cu trimitere la cele
7000 de limbi materne incluse în „Atlasul limbilor în curs de dispariție")

(21 februarie - Ziua Limbii Materne)

10.02.17
11.02.17
18.02.17

18.02.17

Mediateca
Sala de lectură nr. 3
Ştiinţe Psihopedagogice,
naturii, reale. Arte
Mediateca
Sala de lectură nr. 4
Documente
în Limbi Străine
Sala de lectură nr. 4
Documente
în Limbi Străine
Serviciul
Referinţe Bibliografice
Sala de lectură nr. 2
Ştiinţe Filologice
Mediateca

ZILE NAŢIONALE
Valori Naționale şi Universale
Ion Dascăl, acordeonist - 65 de ani de la naştere (02.02.1952);
Boris Dubosarschi, compozitor - 70 de ani de la naştere (03.02.1947);
Solomon Şapiro, compozitor - 50 de ani de la trecerea în eternitate
(20.03.1909 - 03.02.1967);
Ion Macovei, compozitor - 70 de ani de la naştere (10.03.1947);
Veronica Garştea, dirijor - 90 de ani de la trecerea în eternitate
(9.03.1927 - 16.07.2012)

01.02.17

Experimentare şi dezvoltarea culturii umaniste a viitorului specialist
(domeniile drept, istorie, etică, estetică, politologie, geografie, politologie)

04.02.17

Promovarea interculturalității şi dimensiunea europeană a revistelor
(colecția de periodice în limbi străine)

04.02.17

Tratatele internaționale privind drepturile omului
Moment Poetic
Alexandru Puşkin, poet rus - 180 de ani de la trecerea în eternitate
(06.06.1799 - 10.02.1837)

05.02.17

Înțelegerea valorilor promovate de diferite religii

06.02.17

Organizarea şi desfășurarea practicii pedagogice

06.02.17

Curente Literare
Charles Dickens, romancier englez - 205 ani de la naştere
(7.02.1812 - 09.06.1870)

06.02.17

Cărți de dragoste din toate timpurile

10.02.17

,,Poetul acestui neam” (Constantin Ciopraga)
Grigore Vieru - 82 de ani de la naştere
(14.02.1935 - 18.01.2009)
Ironiile şi complexele omului spectacol (Monica Androl)
Ion Luca Caragiale - 165 de ani de la naştere (13.02.1852 - 09.06.1912)
Caragiale actual şi în Mileniul III
Ion Luca Caragiale - 165 de ani de la naştere
(13.02.1852-09.06.1912)

05.02.17

12.02.17.
12.02.17
12.02.17

Competențe de comunicare prin variate situații concrete

12 02.17

Metode şi strategii didactice interactive în predarea limbilor străine
(în susținerea practicii pedagogice)

13 02.17

Documente didactice pentru educația muzicală
(în susținerea practicii pedagogice)
Elena Văcărescu, publicistă, om politic şi scriitoare română de expresie
franceză, membru de onoare al Academiei Române -

Documente Muzicale

Sala de împrumut nr. 2
Documente
didactice şi metodice
Sala de lectură nr. 4
Documente în Limbi
Străine
CD a ONU/CIUE
Sala de împrumut nr. 2
Documente
didactice şi metodice
Sala de împrumut nr. 1
Documente
ştiinţifice, beletristică
Sala de împrumut nr.2
Documente
didactice şi metodice
Sala de lectură nr. 4
Documente
în Limbi Străine
Sala de împrumut nr. 1
Documente
ştiinţifice, beletristică
Documente Muzicale
Sala de lectură nr. 2
Ştiinţe Filologice
Sala de împrumut nr. 1
Documente
ştiinţifice, beletristică
Sala de lectură nr. 4
Documente
în Limbi Străine
Sala de Împrumut nr. 4
Documente
în Limbi Străine

13.02.17

Documente Muzicale

13.02.17

Sala de Împrumut nr. 4
Documente

70 de ani de la stingerea din viaţă (21 sept. 1866 - 17 febr. 1947).
Valori Naționale şi Universale
Dumitru Gheorghiţă, compozitor - 100 de ani de la naştere
(16.02.1917-13.12.1987);
Simion Lungul, compozitor - 90 de ani de la naştere (16.02.1927 - 5.11.2002);
Valentina Cojocaru, cântăreață - 70 de ani de la naştere (20.02.1947);
Anastasia Dicescu, soprană - 130 de ani de la naştere (27.02.1887 - d.1945);
Personalități Culturale
Emil Cojocaru, artist plastic - 55 de ani de la naştere (19.02.1962);
Eugen Ioviţă, artist plastic - 75 de ani de la naştere;
Johann-Heinrich Pestalozzi, pedagog şi didactician elvețian, întemeietorul
pedagogiei moderne - 190 de ani de la trecerea în eternitate
(12 ian. 1746 – 17 febr. 1827)
Anul Eugen DOGA
Compozitor de talie universală
80 de ani de la naştere
(01.03.1937)
Ziua dragostei şi a bunăvoinței prin cântec
(sărbătoarea Dragobetelui)

în Limbi Străine

16.02.17

Documente Muzicale

17.02.17

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

20.02.17

Documente Muzicale

23.02.17

Documente Muzicale

Ziua dragostei şi a bunăvoinței – Dragobetele

23.02.17

Dragobete - sărbătoarea tinereții şi a dragostei

23.02.17

Curente Literare
Stefan Zweig, romancier austriac - 75 de ani de la trecerea în eternitate
(28 11 1881 - 22.02 1942)
Victor Hugo, poet, prozator francez - 215 ani de la naştere
(26.02.1802 - 22.05.1885)

26.02.17

Mărțișor – vestitor al primăverii

28.02.17

Fascinante acorduri ale muzicii de primăvară

28.02.17

Mărțișorul - origine şi semnificație

28.02.17

Luna lui MĂRȚIȘOR şi ziua MAMEI

28.02.17

Mărțișor în datini şi obiceiuri de primăvară

28.02.17

Responsabili: Elena Harconiţa, elena.harconita@gmail.com
Valentina Topalo, valeandrew@gmail.com

Centrul de Informare al
României
Sala de lectură nr. 4
Documente
în Limbi Străine
Sala de lectură nr.4
Documente
în Limbi Străine
Sala de Împrumut nr. 4
Documente
în Limbi Străine
Documente Muzicale
Sala de împrumut nr. 1
Documente
ştiinţifice, beletristică
Sala de împrumut nr. 2
Documente
didactice şi metodice
Sala de lectură nr. 2
Ştiinţe Filologice

