
20 ianuarie

Ora memoriei poetului Grigore Vieru

Ziua de doliu național, în care toţi oamenii de bună credinţă l-au petrecut 
în ultimul drum pe marele poet al neamului, Grigore Vieru, a fost consemnată de 
bibliotecari prin Ora Memoriei regretatului poet. Au răsunat melodii pe versurile lui 
Grigore Vieru, interpretate de Fuego, regretaţii Ion şi Doina Aldea - Teodorovici: 
Iartă-mă, Eminescu, Maluri de Prut, Casa părintească. Ora Memoriei a fost deschisă 
de către Elena Harconiţa, directoarea BȘU, care a vorbit cu multă durere despre             
imensa pierdere pentru toată naţiunea română, despre deosebitele calităţi 
ale Omului, Poetului, Patriotului neamului nostru. Dumneaei a dat tonul unui 
cutremurător recital de versuri semnate de Grigore Vieru, continuat de mai 
mulţi bibliotecari. Elena Ţurcan a vorbit despre expoziţia de carte, fotografii, 
CD-uri – un bogat segment de patrimoniu naţional, gestionat cu multă grijă 
de bibliotecarii de ieri, de azi şi de cei care vor administra această colecţie în 
viitor. Expoziţii dedicate memoriei scriitorului Grigore Vieru au fost organizate 
în mai multe spaţii ale Bibliotecii: hol – parter, săli de lectură şi de împrumut. 
La televizorul din hol s-a derulat un film realizat de Silvia Ciobanu şi com-
pus din CV-ul Poetului, secvenţe din operă, fotografii scanate din publicatii 
tipărite şi selectate din Internet. 
(Vezi on-line: http://libruniv.usb.md/nou/arhiva/2009/2001/2001.htm)

19 februarie

Întîlniri în Salonul Muzical

Salonul Muzical a găzduit medalionul  „Incursiune în istoria instru-
mentelor muzicale populare”, eveniment la care au participat elevi, studenţi, 
profesori, bibliotecari. De asemenea, a fost organizată expoziţia Valoroase in-
strumente muzicale, expuse fiind 40 de documente, ilustraţii și instrumente 
muzicale. Oaspeții au audiat interpretări muzicale la fluier, ocarină, vioară, 
clarinet şi saxofon. Au fost sărbătorite și alte două evenimente: - 75 de ani de 
la naşterea lui Serghei Lunchevici, violonist ,dirigor şi director artistic al Orches-
trei de Muzică Populară Fluieraş şi - 75 de ani de la naşterea fluierarului, naistului, 
taragotistului, cavalistului şi clarnetistului Petru Zaharia, meşter-confecţionar 
de instrumente populare, solist al orchestrelor de muzică populară Fluieraş şi 
Lăutarii. Organizatorii evenimentelor au fost Valentina Topalo, şef Cen-
tru Manifestări Culturale şi Vasile Goriuc, profesor de muzică al Colegiu-
lui “Ion Creangă”.       17
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11 martie 

Vizita coordonatorul Rezident al ONU în Moldova, Kaarina Immonen

 Kaarina Immonen, însoțită de 
reprezentanţi speciali ai Agenţiilor ONU 
în Moldova, a avut întrevederi cu rec-
torul Universităţii, dl dr. conf. Eugeniu 
Plohotniuc, prorectorul pentru știință, dl 
dr.habilitat Ion Gagim, directorul Biblio-
tecii, dna Harconiţa Elena, şef CD a ONU, 
Topalo Valentina precum şi cu profesori, 
bibliotecari, studenţi, elevi. Pe parcursul 
întîlnirii au fost trecute în revistă succese-
le şi obiectivele ONU în Moldova, priorităţile pentru viitor. Doamna Kaarina Im-
monen a apreciat eforturile Bibliotecii Ştiinţifice, ale Universităţii în asigurarea şi 

consolidarea eficienței activităţii Centrului de Documentare a ONU, activitate 
pe care o consideră performantă. 
Doamna Kaarina Immonen a donat  CD a ONU un calculator performant, un 
printer – scanner - xerox, un DVD player şi o bogată colecţie de documente. 
(Vezi on-line: http://libruniv.usb.md/nou/arhiva/2009/2001/2001.htm

Lansarea revistei „De-a Literatura...” 
 A fost lansată revista De-a Literatura... editată de elevii clasei a X-A, pro-
fil umanist, a Liceului Teoretic Ion Creangă, îndrumaţi de Natalia Ivasîşin, 
profesoară de limbă şi literatură română. Cu acest prilej a fost organizată 
expoziţia „Punţi de legătură Culturală Europeană”, care a inserat peste 50 de 
exemplare de reviste în limbile română, engleză, franceză, rusă, germană, 
parte a bogatei colecții a Bibliotecii Ştiinţifice. 

12 martie
 
 Mariana Kiriakov, IRC Director US 
Embassy, Public Affairs Section şi Sharon 
Ketchum, şef - adjunct al Secţiei Cultură 
şi Presă a Ambasadei SUA au efectuat o 
vizită de lucru la Biblioteca noastră. În 
rezultatul acestei întîlniri Biblioteca a 
beneficiat de o donaţie constituită din  5 
titluri (11 exemplare) şi colectia revistei 
Journal of Democracy: 1990 - 2008. 
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18 martie 
Zilele Francofone la Biblioteca Universitară 

 Zilele Francofone au debutat cu întîlnirea studenţilor cu dna Cathe-
rine Durandin, doctor în istorie, profesoară la Institutul Naţional al Limbilor şi 
Civilizaţiilor Orientale, director de cercetări la IRIS, prozator, poet, eseist. Oaspetele 
a fost însoţită de redactorul – şef al editurii Cartier din Chişinău, Emilian Galaicu-
Păun, poet, eseist, traducător, un bun prieten al cititorilor bălţeni. În cadrul întîl-
nirii cu profesorii și studenţii de la Facultăţile Filologie, Limbi şi Literaturi Străine, 
elevii Liceului Teoretic “Ion Creangă”, bibliotecari au fost prezentate cărţile Cathe-
rinei Durandin apărute la editura Cartier: Statele Unite, mare putere europeană; CIA 
– cinci ani de furie și romanul O moarte românească. 

26 martie
Întîlniri în Clubul ONU

 Ludmila Andronic, redactorul - şef al revistei BusinessClass și Lilia 
Surdu, communications associate al PNUD-ului s-au întîlnit în Clubul ONU 
NORD cu studenţii și profesorii Facultăţilor Economie, Pedagogie şi Psihologie. 
Asistenţă Socială, Filologie, cu bibliotecari și membrii ONG-urilor studenţeşti. 
Au fost puse în discuție: probleme privind situaţia mediului ambiant, con-
secinţele comportamentului fiecărui cetăţean faţă de acest mediu, seceta 
care a adus mari prejudicii materiale, psihologice locuitorilor regiunilor afec-
tate. Informaţiile au fost susținute de filmul Istoria unui proiect de succes. De 
asemenea, au fost organizate expoziţiile: Politici de dezvoltare ale ONU, Di-
mensiunile Creativităţii, dedicate revistei BusinessClass.

29 aprilie

 La întîlnirea cu colaboratorii Bibliotecii, doamna Elena Harconiță a vor-
bit despre manifestarea organizată la 23 aprilie curent de Biblioteca Publică B. 
P. Haşdeu, consacrată Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului de Autor. La această 
manifestare au fost anunţate și rezultatele Concursurilor naţionale Cele mai 
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării și Cel mai bun 
Bibliotecar al anului. Ana Nagherneac, bibliotecar principal,  s-a plasat în Topul 
Celor mai buni bibliotecari din Republică. Lucrările realizate de angajații Biblio-
tecii Ştiinţifice Universitare de la Bălţi au fost înalt apreciate: Premiul I - Cartea 
rară în limba română din colecţiile bibliotecii, Premiul II – Catalogul publicaţiilor 
editate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din RM, Premiul II – 
Curriculum Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, Premiul III - Lucrările 
profesorilor şi colaboratorilor: Anuar. 2007. Premii speciale pentru originali-
tate: Deţinători ai titlului Doctor Honoris Causa al USB, biobibliografia 
aniversară Alexandru Budişteanu. 

CB
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4 mai 

Consemnarea Zilei Victoriei şi a Zilei Europei

 Începînd cu 4 mai 2009, în spaţiile 
destinate expoziţilor în BȘU, în Clubul ONU 
Nord, în Centrul Educaţie Civică Europeană, 
În Punctul de Informare al Biroului Consiliului 
Europei au fost marcate Ziua Victoriei şi Ziua 
Europei. Colectivul Bibliotecii Știinţifice a 
organizat un program variat de manifestări 
cultural - educative: expoziţii tematice, in-
formative, prezentări de carte on-line, off-
line, TV-clipuri în holul Bibliotecii, vizionări 
de videofilme, prelegeri, recitale de poezie, 
discuţii. Fiecare manifestare s-a axat pe valorificarea colecțiilor şi propunerea 
de noi oportunităţi pentru utilizatori. În sala de lectură Științe Sociouma-
nistice și Economice și în Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europei 
au fost organizate un șir de activități dedicate împlinirii a 60 de ani de la fon-
darea Consiliului Europei: expoziţii tematice Ziua Europei, R. Moldova şi Consi-
liul Europei; expoziţiei on-line Vivat Europa, prezentarea revistelor bibliogra-
fice informative şi tematice; elaborarea și difuzarea bibliografiilor tematice, 
materialelor promoţionale despre activitatea Consiliului Europei etc.

13 mai 

Ședințe de Catedre organizate în incinta Serviciului Documentare Infor-
mare Bibliografică

În cadrul şedinţei Catedrei Tehnică şi 
Tehnologii, dirijată de şeful de catedră, 
doctorul habilitat, conferenţiarul univer-
sitar Pavel Topală, colaboratorii Biblio-
tecii au prezentat o revistă bibliografică 
informativă la disciplinele tehnice, infor-
maţii despre noutățile apărute pe pagina 
Web a Bibliotecii şi a resurselor electro-
nice în domeniu, oferind, totodată și alte 
consultaţii necesare. Un program simi-

lar a fost realizat și la ședința Catedrei Limba Engleză, condusă de şeful de 
catedră, lectorul superior, doamna Liubovi Tomailî. 
Participanții au putut vedea slide-urile Cu zestrea genetică prin timp şi 
spaţiu și expoziţia Dimensiunile creativităţii. 
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29 mai 
Lansarea volumului Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de ani 
 În Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Universitare s-a produs un eve-
niment marcant: lansarea volumului Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de ani, 
volum la aparitia caruia au contribuit o harnică echipă constituită din redactorul - 
coordonator E. Harconiţa, alcătuitoriii M. Fotescu, E. Scurtu, traducătorul în engleză 

L. Alexanchin, redactorul literar G. Mostovic, redactorul bibliografic L. Mihaluţa. 
Design-ul și coperta cărții au fost concepute de S. Ciobanu, iar tehnoredacta-
rea a fost asigurată de A. Cebotari. Acest volum dedicat doctorului arhitect Ale-
xandru Budişteanu a obţinut Premiul I în cadrul Concursului Naţional Cele mai 
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării, ediţia a XVIII-a, 
2008. La eveniment au participat bibliotecari, elevi, profesori ai Liceului Peda-
gogic Ion Creangă, precum și alţi invitaţi. În mesajele de salut, rostite de Elena 
Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, moderatoare a evenimentului, 
Eugeniu Plohotniuc, rectorul USB, au fost evidenţiate dimensiunile distinsei 
personalităţi, fostului elev de excepţie al Liceului de băieţi “Ion Creangă” din 
Bălţi, Preşedintelui Consiliului Internaţional al Uniunii Mondiale a Vorbitorilor 
de Limbă Engleză, care este doctorul inginer Alexandru Budişteanu, Doctor 
Honoris Causa al Universităţii de Stat “Alecu Russo”. Discursuri omagiale 
şi opinii apreciative despre calitățile lucrării au rostit Elena Scurtu, şef serviciu 
Documentare, Informare Bibliografică, autoarea lucrării, Maria Şleahtiţchi, de-
canul Facultăţii Filologie, Ana Amoaşei, profesoară de limba română la Liceul 
“Ion Creanga”, Ion Gorgan, inginer, Irina Cebotari, liceană, Valentin Jitaru, pro-
fesor la Facultatea Limbi Străine. În luarea sa de cuvînt, domnul Alexandru 
Budişteanu a mulţumit din suflet colaboratorilor Bibliotecii, echipei de editori, 
oaspeţior, pentru acest cadou deosebit de preţios, care-l va marca pentru tot-
deauna, pentru că, se știe, domnia sa a fost şi este mereu cu gîndul la Basara-
bia, la Bălţi, la Liceul său drag, or, anume de aici şi-a luat zborul în lume.

Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate  
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