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Anul 2017 - 
Eugen DOGA la 80 de mărţişoare

Salonul Muzical. Sala de lectură nr. 3
„Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte”, hol, parter. 

expoziţie 

tradiţională

 şi on-line

prezentare

http://libruniv.usarb.md; http://http://bs-usarb.blogspot.md/
YouTube, Facebook, Twitter, Issuu, Google+

expoziţie 

tradiţională

 şi on-line

prezentare „Destinul mi-a oferit o viaţă 
uimitoare…” 

Svetlana TOMA, actriţă – 70 de ani de la naştere”
Salonul Muzical. Sala de lectură nr. 3

„Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte”, hol, parter. 

„Lituania într-un colet poștal”
 (din patrimoniul UNESCO în Lituania)

Hol, et. 1 

expoziţie 

itinerară

expoziţie 

tradiţională

 şi on-line

prezentare
„Veronica GARŞTEA -

Legenda artei corale naţionale”.
90 de ani de la naştere (9 martie 1927 - 16 iulie 2012)

Salonul Muzical. Sala de lectură nr. 3
„Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte”, hol, parter. 

Alexander GOLDENWEISER  - 
pianist (10.03.1875- 26 11.1961)

Salonul Muzical. Sala de lectură nr. 3
„Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte”, hol, parter. 

expoziţie 

tradiţională

 şi on-line

prezentare



expoziţie 

tradiţională

 şi on-line

prezentare Mihai VOLONTIR - celebru actor de 
teatru si cinema (9 03.1934 - 15 09. 2015)

Salonul Muzical. Sala de lectură nr. 3
„Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte”, hol, parter. 

expoziţie 

tradiţională

 
Săptămâna Internaţională 

a Educaţiei Artistice
Oficiul documente muzicale 

Emil LOTEANU, regijor, scenarist, 
scriitor”   (06.11.1936- 18.04.2003)

Salonul Muzical. Sala de lectură nr. 3
„Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte”, hol, parter. 

expoziţie 

tradiţională

 şi on-line

prezentare

„Clepsidra teatrului – evocări, 
documente, mărturii. Teatrul Naţional „Vasile 

Alecsandri” din Bălţi (1967) – 60 de ani de la fondare”

Sala de lectură nr. 3 „Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte”

expoziţie 

tradiţională

Gala 

laureaţilor Cei mai buni studenţi în activitatea 
ştiinţifică, extracurriculară, 

artistică şi sportivă. 
Facultatea Ştiinţéle Educaţíei, Psihologie şi Arte, Senatul studenţesc, 

Sala polivalentă

Programul Săptămânii 
Internaţionale a Educaţiei Artistice

proclamată de UNESCO
site-ul Bibliotecii,  pe Bloguri, pe reţelele sociale, TVinformaţii

Postarea 

materialelor 
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