
Agenda Evenimentelor Bibliotecii Naționale a RM în cadrul  

Programului Național LecturaCentral 

 
 
29 august 2018 
13.00  Expoziție-eveniment „François-René de Chateaubriand, scriitor francez – 250 de ani de 
la naștere” (blocul central, etajul III) 
 
29 august-30 septembrie 
Expoziție de carte „Bestsellerul secolului XXIˮ (blocul central, spaţiul expozițional al secției 
Acces general) 
 
30 august 
10.00   Campanii: Lecturi în aer liber; Salvează lumea donând o carte! (scuarul BNRM) 
11.00 Salon muzical „Pe punte de cântec spre Unire”, moderator Eugen Mamot (blocul central, 
Sala de conferințe „Alexe Rău”)   
15.00 Ședința Clubului literar „Homo Aestheticus” ‒ „Carte – răscruce de arte, răscruce de 
toate”, (blocul II, sala Arte și hărți) 
 
31 august 
10.00  Campanii: Lecturi în aer liber; Salvează lumea donând o carte! (scuarul BNRM) 
12.00 Lansarea cărţii „Compito per domani” („Tema pentru acasă”) de Nicolae Dabija, tradusă 
în limba italiană (blocul central, Sala de conferințe „Alexe Rău”) 
Expoziție tematică „Limba strămoșească – o muzică” (blocul II, secția Audiovideoteca) 
 
1 septembrie 
10.00  Campanii: Lecturi în aer liber; Salvează lumea donând o carte! (scuarul BNRM) 
14.00  Lansarea cărţii „Рождествo” de Angela Garștea, (blocul II, sala Arte și hărți)  
15.30  Lansarea cărţii „Cu ochii la cer” de Raisa Plăieșu (blocul II, sala Arte și hărți) 
 
2 septembrie 
10.00  Campanii: Lecturi în aer liber; Salvează lumea donând o carte! (scuarul BNRM) 
11.00  Microfonul lecturii – mesaj dedicat limbii române  (scuarul BNRM) 
 
3 septembrie 
10.00  Campanii: Lecturi în aer liber; Salvează lumea donând o carte! (scuarul BNRM) 
10.00 Suită de activități „Ion Druță – Omul cu cele mai multe doruri: 90 de ani de la naștere”  
(scuarul BNRM) 
 
4 septembrie 
10.00 Campanii: Lecturi în aer liber;  Salvează lumea donând o carte! (scuarul BNRM) 
 
5 septembrie 
10.00 Campanii: Lecturi în aer liber; Salvează lumea donând o carte! (scuarul BNRM) 
15.00  Miercurea, pe la chindii, cu Iulian Filip (blocul II, sala Arte și hărți) 
 
 
 



6 septembrie 
10.00 Atelier de restaurare a cărții „Café-Repaire” (scuarul BNRM) 
10.00 Campanii: Lecturi în aer liber; Salvează lumea donând o carte! (scuarul BNRM) 
11.00 Atelierul „Cartidoc” – „E-book versus carte” (blocul II, secția Audiovideoteca) 
 
7 septembrie 
11.00 Lansarea cărţii  „Doi plisnoți care au trecut Prutulˮ de Nicolae și Gheorghe Bacalbașa 
 (blocul central, Sala de conferințe „Alexe Rău”)   
 
8-30 septembrie 
Expoziție de carte „François-René de Chateaubriand, scriitor francez – 250 de ani de la 
naștere”, (blocul central, etajul III, secția Literaturile lumii) 
 
10-30 septembrie 
Expoziție de carte „Lev Tolstoi: „Războiul şi lumea”, pentru totdeauna ‒ 190 de ani de la 
naşterea marelui romancier rus” (blocul central, etajul III, secția Literaturile lumii) 
 
11 septembrie 
Expoziția lucrărilor de pictură și grafică „Creație plastică”, autor Ion Țâgulea, (blocul central, 
etajul I, spațiul expozițional, Sala de conferințe „Alexe Rău”) 
 
12 septembrie 
15.00 Miercurea, pe la chindii, cu Iulian Filip, (blocul II, sala Arte și hărți) 
 
13-30 septembrie 
Expoziție de carte: „Gândește pozitiv!”, (blocul central, etajul II, spațiul expozițional al secţiei 
Lectura publică) 
 
14 septembrie 
Expoziție de postere „SVA Underground Images” (imagini subterane) (blocul central, etajul II și 
III, spațiul expozițional)  
 
15 septembrie  
Expoziție tematică „Mihai Curagău, actor de teatru şi cinema – 75 de ani de la naştere”, 
(blocul II, sala Arte și hărți) 
Expoziție tematică „Julio Iglesias – 75 de ani de la naștere” (blocul II, secția Audiovideoteca) 
 
17 septembrie 
10.00  Campanie de informare a populației despre importanța lecturii. Prezentarea proiectului 
LiRe 2.0  „Cititori pe parcursul vieții”.  Sesiune Skype BNRM+BPT, (blocul II, etajul II, CFCBŞI) 
    
18 septembrie 
10.00 Instruire: Cultura informației – garant al lecturii de calitate. Sesiune Skype BNRM+BPT 
(blocul II, etajul II, CFCBŞI) 
 
19 septembrie 
10.00 Instruire: Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN) – cea mai mare bibliotecă electronică 
cu acces deschis din Republica Moldova  Sesiune Skype BNRM+BPT  (blocul II, etajul II, CFCBŞI) 
15.00 Miercurea, pe la chindii, cu Iulian Filip (blocul II, sala Arte și hărți) 



20 septembrie 
10.00  Atelier de restaurare a cărții „Café-Repaire”(scuarul BNRM) 
 
21 septembrie 
Expoziție tematică „Mihai Munteanu – 75 de ani de la naștere” (blocul II, secția 
Audiovideoteca) 
 
22 septembrie 
10.00  Lecție deschisă „Secretele culturii antice” (Muzeul Cărții, blocul II, secția Carte veche și 
rară) 
 
23 septembrie 
9.00  Campania „E-Biblioteca mea” (Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfântˮ) 
 
24 septembrie 
Expoziție tematică „Veniamin Apostol, actor, regizor de teatru şi pedagog – 80 de ani de la 
naştere” (blocul II, sala Arte și hărți) 
 
25 septembrie 
Expoziție tematică „Pasărea Măiastră” a cântecului popular românesc – Maria Tănase”, 
(blocul II, secția Audiovideoteca)  
 
26 septembrie 
15.00 Miercurea, pe la chindii, cu Iulian Filip (blocul II, sala Arte și hărți) 
 
27 septembrie 
Lecție publică „Cultura lecturii – fundament al dezvoltării personale și profesionale” (blocul II, 
etajul II, CFCBŞI) 
 
28 septembrie 
Nocturna Bibliotecilor: Totalizări ale concursurilor anunțate în cadrul Programului Național 
„LecturaCentral” (scuarul BNRM ) 
 

 

 

 

 


