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PROGRAM 

Tema, genericul 
Gen  

de activitate 
Data Locul desfăşurării 

21 MARTIE - ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI 

Poezii dedicate celei mai dragi fiinţe: 
MAMA. 
(21 martie - Ziua Poeziei) 

expoziţie,
prezentare 

21.03.17 
Sala de lectură nr. 4 

Documente  
în Limbi Străine 

Din tainele poeziei basarabene 
(21 martie - Ziua Poeziei) 

expoziţie, 
prezentare 

21.03.17 
Sala de lectură nr. 2 

Ştiinţe Filologice 

,,Poezia este muzica sufletului” (Voltaire) 
(21 martie - Ziua Poeziei) 

expoziţie,
prezentare 

21.03.17 
Sala de împrumut nr. 1
Documente Ştiinţifice, 

beletristice 

Volume noi de versuri în limba franceză 
pe site-uri literare relevante 

expoziţie, 
prezentarea 
resurselor 
electronice 

21.03.17 Mediateca 

20 MARTIE -  ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI 

Valenţe multiple ale Francofoniei  
(proiecte, programe de promovare a limbii 
franceze, sprijinirea inserţiei sociale a 
tinerilor şi facilitarea accesului lor la locurile 
de muncă performante) 

expoziţie, 
prezentare, 

discuţii 
20.03.17 

Sala de împrumut nr. 4 
Documente 

în limbi străine 

Dialogul şi cooperarea în serviciul 
dezvoltării durabile 
(reţele performante de cadre didactice 
universitare, cercetători, experţi, profesionişti, 
parlamentari cu trimitere la site-uri relevante 
franceze)  

expoziţie, 
prezentare 

20.03.17 

Sala de lectură nr. 4 
Documente în Limbi 

Străine 
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Responsabili: Elena HARCONIŢA, Director elena.harconita@mail.ru
Valentina TOPALO, şef serviciu valeandrew@gmail.com 

Scriitori francezi de origine europeană 
Albert Camus (n. 1913 - d. 1960) - autorul 
romanelor Străinul şi Ciuma, laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură în 1957 
Robert Merle (n. 1908 - d. 2004) - 
câştigător al Premiului Goncourt în 1949 
Emmanuel Roblès (n. 1914 - d. 1995) - 
scriitor francez cu rădăcini spaniole 
Jules Roy (n. 1907 - d. 2000) - autorul cărţii 
Valea fericită, Navigatorul 

atelierul de 
lectură franceză, 

prezentări de 
expoziţii, discuţii, 

dialoguri 

20.03.17 
Sala de lectură nr. 4 

Documente 
în Limbi Străine 

Legăturile economice moldo-franceze 
(acorduri şi tratate) 

expoziţie, 
prezentare 

20.03.17 

Sala de lectură nr. 1 
Ştiinţe 

Socioumanistice 
şi economice 

Învăţăţi limba franceză -  
limba de circulaţie internaţională 
(din colecţia electronică a Mediatecii) 

expoziţie, 
prezentarea 
resurselor 

electronice şi 
tradiţionale 

20.03.17 Mediateca 

Documente în limba franceză  

Prezentarea 
colecţiei, 
Întrebări-

răspunsuri, 
proiectare DVD: 

Descoperă 
Uniunea 

Europeană prin 
cunoaşterea 

limbii franceze 

20.03.17 

Centrul  
de Documentare 

a ONU/Uniunii 
Europene 

21 martie - Ziua Mondială a Poeziei  
şi 20 martie -  Ziua Francofoniei  

material 
promoţional 

20 - 21 
martie 
2017 

Serviciul Marketing. 
Activitate Editorială 

Programul,  
21 martie - Ziua Mondială a Poeziei 
şi 20 martie - Ziua Francofoniei.  
Activităţi Info-bibliotecare desfăşurate 
în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice 

Postarea 
materialelor 

site-ul Bibliotecii,  
pe Bloguri,  

pe reţelele de 
socializare: Google+, 

Issuu, Facebook, 
Flickr, Teleinformaţii 
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