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12 ianuarie 2012, Donaţie de la Institutul Cultural Român

Colecţia Institutului Cultural Român din 
Biblioteca universităţii bălţene a fost completa-
tă cu 348 exemplare de documente noi: 274 de 
cărţi şi 74 de publicaţii periodice. Donaţia a fost 
transmisă de la ICR „M. Eminescu” din Chişinău de 
către dr. Ecaterina Dimancea-Dumbrăveanu.

13 ianuarie 2012, Manifestare de suflet la Bălţi

În sala de lectură Ştiinţe Filologice a Bib-
liotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi a avut loc o întîlnire memorabilă cu 
scriitorii-participanţi la programul manifestărilor 
prilejuite de acordarea Premiului Naţional de 
Poezie „MIHAI EMINESCU − Opera Omnia”, editia 
a XXI-a. Programul a inclus prezentări de cărţi, 
reviste, recital de poezie. A participat conducerea 
Universităţii şi a Bibliotecii, profesorii si studenţii 
Facultăţii de Filologie, bibliotecarii, oamenii de cultură ai municipiului Bălţi. 
Biblioteca Ştiinţifică a primit în dar numeroase donaţii de cărţi şi reviste din partea 
Primăriei municipiului Botoşani, scriitorilor, redactorilor publicaţiilor periodice etc.

16 ianuarie 2012, Manifestări consacrate lui Mihai Eminescu 

La 16 ianuarie 2012 studenţii de la Faculta-
tea de Filologie au prezentat spectacolul literar-
muzical „Numai Poetul…” : 162 de ani de la 
naşterea lui Mihai Eminescu. Manifestarea 
a inserat expoziţia de cărţi, material audio-vi-
deo, documente electronice „Recitindu-l pe 
Eminescu” prezentate de Valentina Topalo, şef 
Centru Manifestări Culturale. 
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7 februarie 2012, Lansarea volumelor de versuri: Singur, în 50 de poeme, 
Tîrziul, în 50 de poeme şi romanului Donjuan de mucava de Gheorghe 
Calamanciuc.

MarţI, 7 februarie, în Sala de lectură Şti-
inţe filologice a avut loc lansarea volumelor 
de versuri: Singur, în 50 de poeme, Tîrziul, în 50 
de poeme şi romanul Donjuan de mucava de 
Gheorghe Calamanciuc. Printre invitaţi la eve-
niment au fost scriitorii, profesorii universitari 
Nicolae Leahu, Margareta Abramciuc, Diana 
Vrabie, Anatol Moraru, dar şi prieteni, colegi 
Valentin Jitaru, Teodor Marşalcovschi, Haralambie 
Dilion, Ion Marcoci – Artist al Popurului, actor la 
Teatrul „Vasile Alecsandri”, studenţi, profesori, 
bibliotecari, membrii familei autorului, oaspeţi 
din municipiul Bălţi. Lansarea a fost susţinută de 
expoziţia Sărbătoare a Sufletului şi a Cuvîntului, 
organizată şi prezentată de Valentina Topalo, şef 
Centru Manifestări Culturale.

17 februarie 2012, Lansarea cărţilor Jurnalul saptamînal, coordonat de 
Valentina Ursu si Realitatea cu amănuntul, de Iulian Ciocan

Radio Europa Libera şi-a lansat cărţile Jur-
nalul saptamînal, coordonat de Valentina Ursu 
si Realitatea cu amănuntul, de Iulian Ciocan. 
La eveniment au participat scriitorii Vladimir 
Beşleagă, Andrei Burac, Emilian Galaicu Păun. Întîl-
nirea cu studenţii, cadrele didactice şi bibliotecarii 
s-a produs în sala de lectură Ştiinţe filologice a 
Bibliotecii Ştiinţifice.  Oaspeţii au oferit o donaţie 
de carte cu autografe.

8 – 9, 15-16, 21 - 23 februarie 2012. Confe-
rinţa ştinţifică a Bibliotecii  CERCETĂRI BIBLIO-
TECONOMICE ÎN ANUL 2011: CONSTATĂRI CA-
LIMETRICE

Programul conferinţei s-a axat pe trei direcţii 
de cercetare: Managementul participativ: principii 
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şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională; 
Biblioteca 2.0 / Utilizatorul 2.0 în aplicare; Dezvoltarea resurselor informaţionale: 
politici, particularităţi, experienţe / efecte. Au fost prezentate 21 comunicări în 
formula Pecha Kucha (20 de slide-uri în 6 min. 40 secunde); 15  intervenţii despre 
lucrări editate, inclusiv documente de transfer tehnologic, ghiduri, concepte,   
tutoriale. 

2 martie, 2012, Eroii nu mor niciodată

Sala de Conferinţe a găzduit manifestarea 
dedicată Comemorării a 20 de ani de la începutul 
acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi 
independenţei Republicii Moldova. Au participat 
studenţii Facultăţilor: Filologie; Limbi şi Literaturi 
Străine, cadre didactice, bibliotecari, oaspeţi 
ai Biblotecii. Subiecte abordate: 20 de ani de 
la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea   
integrităţii şi independenţei Republicii Moldova – prezentare bibliografică (Ala Lîsîi, 
Aliona Purici); Războiul din Transnistria - vizionare filme de pe Youtube; Eroii nu mor 
niciodată - expoziţie on-line; Anul 2012 - Comemorarea a 20 de ani de la începutul 
acţiunilor de luptă pentru apărarea  integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, 
1991-1992 – Teleinformaţii, accesare pe pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice/reţele 
sociale (Silvia Ciobanu). 

14 martie, 2012, Şedinţă de informare bibliografică 

În cadrul orei bibliografice echipa Pro-
motorii Cărţii au prezentat documentele recent 
achiziţionate din colecţia Bibliotecii pe domeni-
ile: Ştiinţe sociale, Ştiinţe economice (Ala Lîsîi,); 
Psihologie, Sociologie, Pedagogie (Margarita 
Iulic); Drept (Olga Colina); Informatică, Ştiinţe 
reale, Ştiinţe aplicate (Angela Hăbăşescu); Ştiinţe 
filologice (Elena Scurtu); De asemenea Valentina 
Topalo a prezentat expoziţia on-line dedicată ani-
versării a 175 de ani de la naşterea scriitorului Ion CREANGĂ. 

15 martie 2012,  Conferinţa „Ecumenismul creştin astăzi cu o privire specială 
asupra relaţiilor între catolicism şi ortodoxie”

Teologul, bizantinologul şi jurnalistul francez   Michel Kublera susţinut 
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în cadrul Bibliotecii universitare conferinţa „Ecumenismul creştin astăzi cu 
o privire specială asupra relaţiilor între catolicism şi ortodoxie” (în limba 
franceză). Organizatori: Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău în 
colaborare cu Agenţia Universitară pentru Francofonie, prin Programul de Studii 
Avansate „Alexandru S. Sturdza”. Locul desfăşurării: Sala de Lectură nr 2 Ştiinţe 
Filologice, et. 2.

15 martie 2012, Lecţie publică în Clubul ONU NORD dedicată aniversării a 
20-a de la aderarea Republicii Moldova la ONU.

Jakob Schemel, Reprezentant secţia coordonare şi cooperare dintre agenţi- 
ile ONU, Olga Scripovscaia, locotenent-colonel, prima femeie ofiţer a Armatei 
Naţionale, comandant al Centrului militar teritorial Bălţi, membru al forţelor pa-
cificatoare ONU, Lilia Surdu, UNDP Communications Associate au avut întrevederi 
cu dr. conferenţiar Valentina Priţcan, prorector pentru Relaţii Internaţionale şi 
Integrare Europeană, Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice, Valentina 
Topalo, şefa Centrului de Documentare a ONU şi cu bibliotecari, studenţi de la 
Facultatea de Drept şi Psihologie. Asistenţă Socială şi EuroClubul studenţesc 
universitar „Drumul spre Europa”. Jacob Schemel a susţinut o lecţie publică dedicată 
aniversării a 20-a de la aderarea Republicii Moldova, Olga Scripovscaia a ţinut un 
discurs privind Apărarea şi respectarea Drepturilor Omului. Au fost derulate filmele: 
„Scurt istoric ONU”, „ONU în Moldova”, „Activitatea ONU în Moldova în domeniul 
drepturilor omului”. Cu acest prilej PNUD Moldova şi diverse agenţii ale ONU au 
donat un stoc de cărţi, reviste, calendare, postere, materiale promoţionale. 

19 martie 2012, Alecu Russo - Patronul spiritual al Universităţii, omagiat de 
bibliotecarii universitari bălţeni în Clubul Bibliospiritus

Manifestarea a inclus: inaugurarea Progra-
mului de activitati culturale dedicate scriitorului 
Alecu Russo la a 193-a aniversarea de la nastere 
(Elena Harconita, directoarea Bibliotecii); Prezen-
tarea biobibliografiei Alecu Russo, editata de Bib-
lioteca universitara in trei editii (Elena Scurtu); 
Prezentarea expozitiei tematice on-line „Numele 
lui Alecu Russo va creste cu timpul si va straluci 
glorios“ V. Alecsandri (Ala Lisii; Adella Cucu); 
Prezentare bibliografica a expozitiei „MIORITA - Icoana culturii romane 166 de ani 
de la descoperirea baladei populare de catre Alecu Russo” (Elena Turcan); Alecu 
Russo pe Internet: prezentarea resurselor electronice (Tatiana Pogrebneac). 
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20 martie, 2012, Centrul de Resurse pentru Adolescenti si Tineret a vernisat 
in Biblioteca Stiintifica expozitia “Cross Border Pictures“

Expozitia a inserat fotografiile realizate de finaliştii concursului de fotografie, 
organizat prin proiectul cu acelaşi nume si finanţat prin Programul Operaţional 
Comun România - Ucraina-Republica Moldova, Prioritatea 3 “Promovarea ac-
tivitatilor people to people”. Proiectul “Cross Border Pictures” are ca obiectiv general 
dezvoltarea schimburilor culturale intre grupuri de tineri pasionati de fotografie 
şi turism din zona transfrontaliera Romania - Ucraina - Republica Moldova si este 
implementat de Asociatia pentru Integrare si dezvoltare Comunitara INDECO 
Iasi in perteneriat cu organizatia de tineret “Moldyi Ruh” Cernauti si “Centrul de 
Resurse pentru Adolescenti si Tineret” (CRAT) Bălţi, în perioada 31 martie 2011 - 30 
martie 2012. Nicolae Moscalu, Director CRAT a donat Bibliotecii Albumul foto (2 
exemplare), însotit de DVD ce contine aspecte inedite din cadrul Atelierului de 
lucru itinerant. 

23-25 martie 2012, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) în 
parteneriat cu Biblioteca Ştiinţifică a organizat instruirea a 15 studenţi de la 
diferite facultăţi. 

Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie 
(UNFPA) în parteneriat cu Biblioteca Ştiinţifică a 
organizat instruirea a 15 studenţi de la diferite 
facultăţi - viitori formatori de la Egal la Egal - Y-PEER 
în domeniul HIV/SIDA şi Sănătatea Reproductivă 
pentri tinerii de la Facultăţile Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” şi Colegiul Pedagogic „Ion Crean-
gă”. Scopul trainingului a fost extinderea reţelei 
Y-PEER şi pregătirea unei noi echipe de voluntari 
Y-Peer care să activeze în campusul academic uni-
versitar, în municipiul Bălţi şi Nordul Republicii 
Moldova. În calitate de formator a fost Ana SU-
SARENCO, Coordonator al Retelei Educatorilor de 
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la Egal la Egal. La acest training tinerii au învăţat să formuleze corect mesajele în 
domeniul educaţiei pentru sănătate, să depisteze subiectele de interes major şi să 
le prezinte într-o formă profesională. 

29 martie 2012, Manifestări culturale organizate conform Programelor 
Bibliotecii Ştiinţifice

La manifestările culturale organizate con-
form Programelor Bibliotecii Ştiinţifice dedicate 
celei de-a 193-a aniversări de la naşterea scri-
itorului “Alecu Russo” şi „Zilelor Francofoniei” 
au participat studenţi, cadre diddactice, elevi 
ai Colegiului Pedagogic, Liceul Teoretic „Ion 
Creangă”, bibliotecari. Împreună cu profesorii                                           
P.  Topalo, L.  Cerbari, T.  Panaguţă, L.  Gheorghiţă, O. Elpujan, I. Mutruc la evenimente-
le bibliotecare au fost prezenţi studenţii de la Facultăţile: Ştiinţele Reale, Economie, 
Psihologie. Asistenţă Socială, Limbi şi Literaturi Străine, Colegiul Pedagogic, Liceul 
Teoretic „Ion Creangă”. 211 tineri, vorbitori de limbă franceză au participat la diferi-
te manifestări din cadrul Clubului Cărţii şi Salonului Muzical: reviste bibliografice 
tematice cu prezentări de cărţi, reviste, documente electronice, baze de date AUF, 
EBSCO, vizionare filme pe DVD-Romuri din colecţia Bibliotecii. 
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