
Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

1 octombrie 2021 

16:00 INAUGURAREA NOCTURNEI BIBLIOTECILOR 2021  
             pagina de Facebook a ABRM (@abrmmoldova)  

 
16:00 Activitate online 
Lecturi profesionale. Dezvoltarea competențelor bibliotecarului 

   pagina de Facebook a Sistemului Național de Biblioteci (@bibliotecipublicerm) 
 
16:00 Masă rotundă de totalizare a expoziției  
„Albastrul meu etern”  
                   Blocul II, et. 1, Colecția de arte și hărți 
 
16:00 Sesiune de informare 
„STOP Violența în familie”   

     pagina de YouTube a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 
  https://www.youtube.com/c/BibliotecaNaționalăaRepubliciiMoldova 

 
16:15 Jocuri interactive 
Explorăm Obiectivele de Dezvoltare Durabilă prin joc      
                            Blocul central, et. 1, hol 
  
16:15 Atelier de confecționare a cărților de lut 
„Modelăm istoria cu propriile mâini”        
                        Blocul II, et. 1, Carte veche și rară 

 
16:30 Activități interactive    

„Stația Europa". Destinație infoeducație-distractivă pentru toți 

                                           Blocul central, et. 3, Centrul Pro-European 

16:30 Sesiune de informare pentru elevi 

„Un om informat este un om puternic” 

             Blocul central, et. 2, Sala de referințe 

17:00 Lansarea expoziției virtuale  
„Republica Moldova – 30 de ani de Independență” 

      pagina facebook (@BibliotecaNationala); pagina de YouTube a 

Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 
  https://www.youtube.com/c/BibliotecaNaționalăaRepubliciiMoldova 

20:00 Lansare de carte online 
„Istorii din străinătate”, autor Iurie Cojocaru 

       pagina facebook (@BibliotecaNationala);                                   
pagina de YouTube a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 

 https://www.youtube.com/c/BibliotecaNaționalăaRepubliciiMoldova 
 



 
 
 

 
EXPOZIȚII: 

 
 
 
Expoziție de carte realizată în stil Art Nouveau 
„Cartea veche între artă și rafinament”   
             Blocul II, et. 1, spațiul expozițional Carte veche și vară 
 
 
Expoziție-victorină 
„Cine vrea să aibă carte – trece mai întâi prin cărți” 
              Blocul central, etajul 1, hol  
 
 
„Patriarhul cuvântului românesc – MIHAIL SADOVEANU” 
             Blocul central, etajul 1, acces general  
 
 
„Enciclopedia – un univers în palme” 
                 Blocul central, etajul 2, Sala de referință 

pagina de Facebook Asistența bibliografică (@bibliografibnrm) 
 
„20 DE ANI. 20 DE IDEI din experiența europeană pentru predarea/studierea limbilor 
străine” 
           Blocul central, etajul 3, spațiul expozițional CPESC 

 
CAMPANIA 

 
„PRIMEȘTE O CARTE LA PREȚ DE FAPT” 
 Surprize pentru toți utilizatorii noi înscriși la bibliotecă   

           Blocul central, parter 

 

 
BiblioTUR 
 
EXCURSII GHIDATE PRIN SPAȚIILE BNRM 

 

 


