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15 ianuarie, 2013 - Ziua Naţională a Culturii 

Ziua Naţională a Culturii şi cea de-a 163 
– a aniversare a poetului Mihai EMINESCU a 
fost consemnată de bibliotecarii universitari 
printr-un program amplu de manifestări cul-
turale: Expoziţii tematice şi on-line: Eminescu 
a fost întotdeauna un european al timpului 
său (N. Iorga); În Eminescianul Univers Po-
emul Luceafărul - 130 de ani de la publicare, 
(Sala de împrumut nr. 1, Documente ştiinţifice 
şi beletristică); Muzică pe versurile lui Mihai 
Eminescu, (Oficiul Documente Muzicale); Emi-
nescu în conştiinţa literară universală, (Sala 
de lectură Ştiinţe Filologice); Frumuseţea ver-
bului eminescian, (Oficiul Documente în Limbi 
Străine); M. Eminescu - Omul deplin al Cul-
turii Române (C. Noica), (Serviciul Referinţe 
Bibliografice); Prezentări bibliografice, inclu-
siv CD, DVD, site-uri; Recital de poezii emine-
sciene în limba română,  audiţii muzicale pe 
versurile poetului, derulări de video-clipuri, 
teleinformaţii, etc.

28 ianuarie, 2013 - Inaugurarea Expoziţiei 
HERTA MÜLLER: CERCUL VICIOS AL CUVINTELOR

Institutul Goethe în parteneriat cu Literaturhaus Berlin, Ambasada Germa-
niei în R. Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică au organizat la 29 ianuarie vernisajul 
Expoziţiei „Herta Müller: Cercul drăcesc al cuvintelor", (hol, etaj 1). Viaţa şi opera 
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autoarei germane de origine română, deţinătoare a Premiului Nobel, reprezintă 
punctul central al acestei expoziţii multimedia. Au fost prezentate documente şi 
fotografii de familie, înregistrări ale unor interviuri cu autoarea, precum şi colajele 
mai puţin cunoscute ale acesteia. Expoziţia a fosti deschisă de la 29.01.2013 pînă 
la 10.02.2013, între  orele 09:00-18:00. Manifestările de promovare a expoziţiei au 
cuprins: TV-informații, medalion literar, prezentări etc.

14 februarie 2013 - William Shakespeare 
omagiat în Clubul Cărţii

La 14 februarie 2013, elevii claselor a 
X-a al Liceului „Ion Creangă” au prezentat me-
dalionul literar „William Shakespeare - Cel mai 
mare scriitor al literaturii engleze”. Manifes-
tarea a inserat expoziţia de cărţi, documente 
electronice „William Shakespeare – drama-
turg, poet, creator de sonete” prezentată, in-
clusiv şi în Power Point, de  Lilia Melnic, bib-
liotecar principal în Oficiul Documente în Limbi Străine. Medalionul literar a fost 
coordonat de L. Gavaza şi L. Cecin, profesoare de limbi străine. La eveniment au 
participat elevi, cadre didactice, bibliotecari, oaspeţi ai Bibliotecii.

15 februarie, 2013 - Facilități pentru 
licențiații și masteranzii USARB

În perioada 15 februarie - 15 martie în incin-
ta Serviciului Documentare Informare Bibliogra-
fică a fost desfăşurat Lunarul licenţiatului / mas-
terandului care a cuprins următoarele activităţi: 
Prezentarea Bazelor de date, a Tezelor de doc-
tor din colecţia Bibliotecii de Stat a Rusiei ac-
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cesibile prin sala de lectură virtuală - V. Topalo, şef CD ONU; Expoziţia „Contribuţii 
ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi bibliotecarilor (în Salonul Editorial Universita-
ria – 2012) – E. Scurtu; Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea 
resurselor de informare: SM ISO 690: 212 Informare şi Documentare – A. Nagher-
neac; Ghidul practic „Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea 
resurselor de informare". Prezentarea corectă a referinţelor bibliografice şi citarea 
resurselor de informare în lucrările de licenţă / master - Pagina Cercetătorului, in-
clusiv consultaţii, bibliotecarii Serviciului Documentare Informare Bibliografică - 
http://ru.calameo.com/read/001133349734b4ace8119.

23 februarie - FAINA TLEHUCI, ex-directoarea Bibliotecii ar fi împlinit 90 de 
ani. Pe 23 februarie bibliotecarii USARB s-au întrunit în cadrul Colloquia bib-
liothecarius „FAINA TLEHUCI – 90 DE ANI DE LA NAŞTERE”. 

23 aprilie, 2013 - Şedinţa festivă dedicată Zilei Bibliotecarului 

În mesajul de felicitare adresat bibliotecarilor, directoarea Bibliotecii, Ele-
na Harconiţa, a remarcat semnificaţia evenimentului, rolul pozitiv şi importanţa 
strategică a bibliotecii în societate. Diploma pentru Cel mai bun bibliotecar al anu-
lui în BŞ USARB a fost decernată Adellei Cucu, bibliotecar principal - şef oficiu săli 
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de lectură. Au fost acordate Diplome de merit grupurilor de lucru pentru inovare 
şi creativitate în aplicarea tehnologiilor şi instrumentelor on-line în procesele info-
bibliotecare. De asemenea, au fost anunţate rezultatele Concursurilor: Cea mai bi-
ne organizată şi gestionată colecţie uzuală a Bibliotecii; Blogul Anului 2012; Cel 
mai eficient/relevant autor de expoziţii tematice on-line; Cea mai originală comu-
nicare prezentată în cadrul Colloquia professorum TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CER-
CETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia a 3-a BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ: 
SPAŢII REALE ŞI VIRTUALE. Şedinţa a continuat cu lansarea publicaţiilor editate de 
Biblioteca Universitară în anul  2012: prezentare Elena Harconiţa. Elena Stratan, şef 
serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate a prezentat informaţii de la lansarea 
a 6 volume din seria „Basme ale popoarelor din CSI”, editate în limba rusă, ce cu-
prind poveşti moldoveneşti, găgăuze, ţigăneşti, bulgăreşti, ucraineşti şi armeneşti. 
Lansarea a avut loc în Centrul de Etnologie al AŞM. Biblioteca Universităţii de la 
Bălţi a intrat în posesia a 2 seturi (11 volume) în valoare de 1 875 lei, fapt pentru 
care mulţumeşte mult organizatorilor. Au urmat BiblioDedicaţii din partea biblio-
tecarilor care au întregit evenimentul.

24 aprilie, 2013 - 
DIPLOME ŞI PREMII PENTRU BIBLIOTECARII UNIVERSITARI DE LA BĂLŢI

Bibliotecarii universitari bălţeni au partricipat la sărbătorirea Zilei Biblio-
tecarului, organizată de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în data 
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de 23 aprilie 2013 la  Biblioteca Municipală B. 
P. Hasdeu.  În cadrul activităţii au fost decer-
nate: Diploma Guvernului de gradul I pentru 
activitate îndelungată şi rodnică în dome-
niul organizării şi promovării managementu-
lui biblioteconomic, contribuţie substanţială la 
promovarea lecturii în mediul studenţesc şi de 
cercetare, precum şi cu prilejul Zilei Bibliotecaru-
lui - Linei MIHALUŢA, director adjunct; Diploma 
Ministerului Educaţiei pentru performanţe re-
marcabile în activitatea profesională, contribuţie substanţială la pregatirea specialiştilor 
de înaltă calificare şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi Diploma de Excelenţă a ABRM Cel 
mai Bun Bibliotecar al Anului 2012, ediţia XXII-a - Adellei CUCU; Diplomă de menţiune 
ABRM Elenei STRATAN, şef serviciu; Angela HĂBĂŞESCU, Ala LÎSÎI, bibliotecare principale. 

În cadrul Concursului „Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi 
Ştiin-ţei Informării din anul 2012” a fost acordat PREMIUL I, secţiunea BIBLIOLOGIE 
pentru lucrarea Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Teo-Teodor Marşalcovschi, 
Maria Abramciuc, Elena Harconiţa; PREMIUL III, secţiunea BIBLIOTECONOMIE pen-
tru 3 lucrări Materialele conferințelor/ Colloquia Professorum: anii 2011-2012. Di-
ploma AGEPI cu menţiune specială a juriului pentru particirare la concursul Biblio-
teca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale, ediţia a 4-a.



În Clubul Cărţii  a fost  organizată expo-
ziţia „Carte  Rară şi Sfîntă” din colecţia lui Ioan 
Vasile Nicorici din Bălţi, prezentare Valentina To-
palo, şef CMC şi Maria Nicorici dr. conferenţiar, 
Facultatea Ştiinţele Naturii şi Agroecologie. Ele-
vii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” cadrele 
didactice, bibliotecarii prezenţi la activita-
tea educativ-religioasă au admirat colecţia 
bogată de carte religioasă, rară şi veche a 
bibliofilului Ioan Nicorici, donată Bibliotecii 
în anul 2010. Un moment de redescoperire a muzicii sacre a fost audierea  unor 
cîntece bisericeşti din colecţia de CD, DVD-uri ale Bibliotecii Ştiinţifidce. 

26 aprilie, 2013 - Ziua comemorării victimelor catastrofei nucleare de la Cer-
nobîl

Bibliotecarii au comemorat victimele catastrofei de la Centrala atomo-
electrică de la Cernobîl  Galina Belcovscaia, bibliotecar principal şi Aliona Purici, 
bibliotecar, sala de lectură nr. 1 Ştiinţe socioumanistice şi economice, au prezentat 
revista bibliografică Cernobîl: Istorie şi destine. 

Rubrică îngrijită de Elena STRATAN
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