
Activități culturale filiala „N. Titulescu” 

Nr. 

 r.               Conţinutul tematic
Data, 
timpul

Locul 
desfăşu

rării

Forma de 
organizare 

1.
Concurs Republican 

 Noi aventuri ale personajelor ״
preferate în benzi desenate″

Ianuar. 

aprilie B-ca Probe de 
concurs

2.
″ Ioan Alexandru, Brătescu–
Voineşti – un realist clasic″  (150 
de ani de la naştere.)

02.01.18
Filiala 
română

Exp. de carte 

Trecere în 
revistă .

3. “Băieşu Ion -  prozator, dramatur 
al literaturii române” 
  (85 ani de la naștere)

02.01.18 Filiala 
română

           Exp. de 
carte 

Discuţie

4. ″ Emil Gârleanu – prozator 
talentat″ 
   (140 ani de la naștere)

05.01.18 Filiala 
română

Exp. de carte 

Discuţie

5. ″Charles, Perrault- creatorul 
basmului″ 
  (390 de ani de la naștere)

12.01.18 Filiala 

română

Exp. de carte 

Discuţie

6. „Ziua Comemorării lui Mihai 
Eminescu” 

„ Mihai Eminescu - Luceafărul 
culturii româneşti “ 

   (166 ani de la naştere).

12.01.18 Filiala 
română

Exp. de carte 

7. ,, Mihai Eminescu – o flacără vie 
în inimile noastre” 

,,Eminescu în durata eternă”.

15. 01.18 

15.01.18

Filiala 
română 

Bib - ca

Oră de lectură 

Pliant, slaide.

8. „Mihai Eminescu – cel mai drag 
poet”

16.01.18 Bib - ca Recital 

9. Ziua Naţională a Culturii 

(Instituită prin Hotărârea  
Parlamentului Republicii Moldova 
nr. 74 din 12.04.2012)

15.01.18 Bib - ca
Exp. de carte 

Festivitate



10. ″Slavici, Ioan - scriitorul moralist″ 

 (170 de ani de la naștere)

18.01.18 Filiala 
română 

Exp. de carte 

Oră de lectură 

11. "Stendhal (Henri-Marie Beyle) – 
realist romantic″ 
  (225 ani de la naștere)

23.01.18 Bib - ca Exp. de carte 

Trecere în 
revistă

12. Ziua Internaţională pentru 

Comemorarea Victimelor 

Holocaustului

26.01.18 Bib - ca Discuţii

13. ″Iulian Filip – un poet cu 

spiritul mereu încăutare″
26.01.18 Bib - ca

          Exp. de 
carte 

Ora literară

14. Concurs „La izvoarele 
înţelepciunii”, ed. XXVIII – 
dedicată scriitorului  Ioan Slavici 

 (etapa locală; etapa raională .)

Febr.- 

aprilie

Casa 
Raional
ă de 

Cultură

Probe de 
concurs. 

15.. Ziua Europeană a Siguranţei pe 
Internet  

„Împreună facem Internetul mai 
bun”

9.02.18 Bib - ca Discuţii

16. " Jules Verne – creatorul 
romanului științifico-fantastic″  

   (190 ani de la naştere)

8.02.18 Filiala 
română

Exp. de carte, 

Lecţie literară

17. „Grigore Vieru – simbol al 
renaşterii naţionale” 

 „Grigore Vieru – poetul nemuririi 
noastre” 

„ Icoana vie a neamului – Grigore 
Vieru” 

„O voce a conştiinţei româneşti” 

(G.Vieru - 83 ani  de la naştere)

14.02.18 

15.02.18

Bib – 
ca 

Exp. de carte 

Trecere în 
revistă 

Medalion 

Oră de poezie 



18. Ziua Internaţională a Limbii 
Materne 

„Limba – primul semn de 
identitate a unui popor” 
„Şi totuşi, limba română!...”

20.02.18 Bib – 
ca 

Exp. de carte. 

Oră de poezie

19. Ziua dragostei şi a bunăvoinţei 

„ Dragobete – Ziua dragostei şi a 
bunăvoinţei”. 

23.02.18 Bib - ca Ex. de  carte, 

Discuţie

20. ″Spirit enciclopedic de talie 
europeană″ 
( Hasdeu, Bogdan Petriceicu, poet,  
prozator și dramaturg 

- 180 ani de la naștere ) 

26.02.18 Bib - ca
Ex. de  carte, 

Discuţie

21. “Talentat prozator basarabian″ 
(Rusu, Nicolae - 70 ani de la 
naștere)

26.02.18 Bib - ca
Ex. de  carte, 

Discuţie

22..   Ziua Mărţişorului 

„Mărţişor, dar din suflet 
strămoşesc” 

,,Mărţişorul – simbol al tradiţiei 
româneşti.”

28.02.18 Filiala 
română

Concurs 

Exp. de carte. 

23. ″Scriitorul care a trăit pentru şi 
prin literatură″ 

(Asachi, Gheorghe, poet, prozator 
- 230 ani de la naștere)

1.03.18 Filiala 
română

Ex. de carte 

24.  Zilele  Crengiene 

(181 ani de la naştere) 

  

„ Ion Creangă – simplu ca 
sufletul” 

„În lumea eroilor lui Ion Creangă” 

(Creangă pe ecranul 
cinematografic) 

,,Miss Smărăndiţa”

01.03.18 

02.03.18 

4.03.18

Bibliote
ca 

Filiala 

B-că

Ex. de carte 

Oră literară 

Vizionarea 
filmului 

Concurs



25. Ziua Internaţională a Femeii 

„Femeia – eternă poveste” 

„Viori aprinse – Femeile”

6.03.18 

7.03.18

Filiala 
română

Expoziţie, 

Oră de poezie.

26. „Mateevici, Alexei – cântărețul 
limbii materne  ” 

(130 de ani de la naştere)

16.03.18 Filiala 
română

Expoziţie

27. Ziua bibliotecii , ed. XXIII-a. 

■ Festivitatea de deschidere şi 
prezentarea activităţilor din cadrul 
Programului dedicat „Zilelor 
Bibliotecii  „N. Titulescu” 

▪ “Biblioteca „N.Titulescu” – 
tezaur de valori spirituale ; 
▪ „Biblioteca arhitectorului 
diplomaţiei româneşti 
„N.Titulescu”  

▪  „Realizările Bibliotecii 
„N.Titulescu”- formula 
succesului” 
▪ “Biblioteca „N.Titulescu – 
cetate a spiritualităţii 
româneşti .” 

■ Magia pensulei lui.............“ 

▪ Scriitorii – Prietenii Bibliotecii 

▪  „O carte care ne alină şi 
purifică ” 

▪ „O felicitare pentru Biblioteca 
ta ” 

■ ″Cititor model“ 

▪ Biblioteca „ N.Titulescu - 
contează în viaţa ta”.Vizitaţi 
Biblioteca !!!

 

16.03.18 

 

B –că 

Pinacot
eca

Programcompl
ex 

Prezentarea 
slaidurilor 

Expoziţie de 
carte 

Exp. de 
publicaţii ale 

Bibliotecii. 
Film. 

Oră literar – 
muzicală 

Concurs de 
creaţie 

Vernisaj 

Întâlnire cu 
scriitorii 

Prezentare de 
carte 

Concurs 

Excursii

28. Ziua Mondială a Poeziei  

“Poieți din Ialoveni″ 

“Vocea vie a Poeziei″

19.03.18 Pinacot
eca

Expoziţie 

Concurs



29. Ziua Mondială a Apei  

„ Apa – elexirul vieţii”

20.03.18 B-că Exp. de carte . 

Discuţie

30. " „...Aş fi de poezia mea născută.” 
(Farago, Elena, poet, prozatoare - 
140 ani de la naştere)

29.03.18
Filiala 
română

Exp. de carte . 

Oră literară

31. Ziua Mondială a Teatrului 

„ Dragoste şi viaţă în lumea 
teatrului” 

27.03.18 Filiala 
română

Exp. de carte .

32. ″Un nume impunător în 
literatură″ 

(Costin, Miron, cronicar, poet 
-385 ani de la naștere)

30.03.18 Filiala 
română

Exp. de carte . 

Discuţie

33. ″Sufletul meu e o carte, Pe care-o 
traduc în cuvinte...” 

(Stănescu, Nichita- 85 ani de la 
naștere)

30.03.18 Filiala 
română

Exp. de carte . 

Oră literară

34. Ziua Umorului 

„Umorul – catalizatorul vieţii” 

,,Zâmbetul şi umorul sunt cheia 
succesului în societate”

1.04.18 

2.04.18

Filiala 
română

Expoziţie, 

oră distractivă.

35.
  
Săptămâna Lecturii şi a Cărţii 
pentru copii 
„Cartea – simbol al speranţei spre 
viitor” 
,,Cartea- zestrea cea mai aleasă” 
,,Cartea pentru copii – izvor de 
lumină” 
„Cine vrea să aibă carte trece mai 
întîi prin cărţi” 
(210 ani de la naşterea lui Hans 
Christian Andersen)

3-6.04.18 

6.04.18 
6.04.18

Bib- ca, 
şcolile, 

Filiala.

Rev.  biblog, 

lecturi 
comentate 

expoziţii, 
excursii 

oră de engleză

36. Ziua Mondială a Sănătăţii 
„  Totul despre sănătate” 
,,Sănătatea e cea mai scumpă 
comoară” 

2 -7.04.18 Filiala 
română

Expoziţie de 
carte 

Discuţii



37.                  Ziua Naţională 
 „Un arbore pentru dăinuirea 
noastră” 2 - 8.04.18

Filiala 
română

Ex. de carte 

38. „ Sfintele Paşti e speranţa şi 
bucuria noastră”. 
,,Lumină din lumină” 
Tradiții și obiceiuri

8.04.18 Bib - ca Exp. 
desfăşurată. 

Discuții

39. ″Artist al cuvântului″ 
(Delavrancea, Barbu - 160 ani de 
la naștere)

11.04.18 Exp. 
desfăşurată. 

Discuții

40. Ziua bibliotecarului  
 „ B i b l i o t e c a – o g l i n d a 
comunităţii” 
„Biblioteca - casă cu suflet de 
lumină”

22.04.18 Filiala Exp. de carte 

Recital

41. Concursul declamatorilor  
,, Tinere talente” , ed. a XV-a  
(etapa raională). 
  (creaţie liberă)                                                         

aprilie 
mai

Casa de 
Cultură

Probe de 
concurs.

42. Concursul „La izvoarele 
înţelepciunii”, ed. XXVIII-a. 
(Opera lui Ioan Slavici) 

25.04.18 Casa de 
Cultură

Probe de 
concurs

43. Ziua Mondială a Cărţii şi a 
Dreptului de Autor 
„ La mulţi ani - Carte!” – Cărţi 
jubiliare, 2018 
,,Carte frumoasă cinste cui te-a 
scris” 
„Cartea – cea mai perfectă creaţie 
a omului”

20 -21.04.18 Filiala Exp. de carte 

Trecere în 
revistă 

Materiale 
promoţionale

44. Ziua mondială a informaţiei 
„ Informaţia - sursa de dezvoltare 
personală şi socială” 
 „E bine să cunoşti, e important să 
ştii!”

24.04.18 Oficiul 
engleză

Expoziţie  de 
carte. 

Discuţii

45. ″ Hašek, Jaroslav – Maestru al 
umorului″  

(135 ani de la naştere)

30.04.18   Bib - 
că

Exp. de carte.



46. Ziua Internaţională a 
Solidarităţii Oamenilor Muncii 
„ Prin muncă omul e slăvit” 

1.05.18 Filiala 
română

Exp. de carte. 

Discuţii

47. „ În pas cu Europa”. 
„Europa, casa noastră” 
″Micii europeni“

2.05.18 Oficiul 
engleză

Poliţă deschisă. 

Discuţii

48. Ziua Victoriei şi a Comemorării 
Eroilor Căzuţi 
„Pe urmele misterioase ale 
istoriei”. 
,,Memoria unei clipe” 

6.05.18 Filiala 
română

Expoziţie, 

revistă bibliog.

49. ″Poetul cu surprize de voie bună″ 
(Nicolae Popa – 60 ani)

7.05.2018 Filiala 
română

Expoziţie, 

Oră literară

50. Ziua Internaţională a Familiei 

 Familia - sursa de satisfacere a״
nevoii de dragoste״ 

11.05.18 Filiala 
română

Expoziţie, 

rev. bib.

51. Ziua Mondială a Sportului 
„Sportul pentru sănătate” 

16.05.18 Bib - că Exp. de carte, 
trecere în 
revistă.

52. Zuia internaţională a muzeelor 
„Muzeele – identitatea poporului”

18.05.18 Pinacot
eca

Expoziţii de 
carte 

53. Ziua Mondială a Diversităţii 
Culturale pentru Dialog    
şi Dezvoltare 
„ Cultura este arta înălţată” 

18.05.18 Filiala 
română

Expoziţii de 
carte 

Festivitate

54. ″Enigmatica lume a poeziei lui 
George Meniuc″ 
 (100 ani de la naștere)

20.05.18
Bib - că Exp. de carte, 

trecere în 
revistă.

55. Ziua Mondia lă împotr iva 
Fumatului  

31.05.18 Filiala 
română

Discuţii 



56. Programul ″Ora povestilor ″: 

E vremea colindelor: 

„Tradiţii şi obiceiuri de iarnă” 

Cărţi, Opere jubiliare -2018 

„Altfel de poveşti – poveşti 
digitale“ 

Scriitorul copiilor – I. 
Creangă 

''Pomul cu poveştile lui Ion 
Creangă'' 

,,Cele mai frumoase şi dragi 
poveşti” 

„Andersen – scriitor universal” 

 
„Cele mai frumoase poveşti” de 
Ch. Andersen etc. 

Din creaţia scriitorilor : 

 Petre Ispirescu „Cele mai 
frumoase basme” 

Oră a ghicitorilor 

„Ghici cine-i?” 

  Curcubeul culorilor 

 „Copilăria – enigma vîrstelor” 

Zîna vară, cu poveştile în 
cămară 

„Poveştile copilăriei” 

04.01.18 

5-8.04.18 

8.04.18 

9.06.18 

22.06.18 

5.07.18 

7.07.18 

4.07.18 

4.08.18 

Filiala 
română 

B - că 

B – că 

B – că 

B – că 

B – că 

B – că

Recital 
muzical- 

literar 
Pliant 

Lectura 
poveştilor 

Discuţii 
Lecturi 

comentate 

I. Creangă  
CD-uri cu 
poveşti 

Ora 
poveştilor 

dragi 

DVD – 
poveste 
video; 

Concurs 
CD-ul cu 
poveşti 

Citim şi 
ghicim 

Concurs de 
desen 

Poveşti cu tîlc  
DVD – poveste 

video 

Oră de poveste 



57. Programul „Lecturile verii” 
1. L a n s a r e a p r o g ra m u l u i 

Lecturile verii 2018 
2. Citesc – înseamnă exist: 
▪ „Ne bucurăm de noutăţile 
lumii” 

  (citim şi răsfoim presa) 

▪ „Lectura deschide noi 
orizonturi” 

  (călătorii imaginare în jurul 
lumii) 

▪”Cartea–sursa informaţională 
necontenită” 

▪ „Lectura,modalitate eficientă 
de asimilare a informaţiei: 

,,Lectura în vacanţa mea”: 
▪  „Senzaţional pe globul 
pămîntesc” 

▪ „ C ă r ţ i l e c a r e ş t i u 
totul” (enciclopedii,   
   dicţionare) 
▪ „Cartea, temelia culturii şi 
educaţiei” 
▪ „Tezaur cu poezii” 
▪„În lumea cărţilor” 
▪ „Marile personalităţi ale lumii” 
    (100 cei mai mari savanţi) 
. „Profită de lectură în vacanţă”: 
• „Cartea jubiliară – la braţ cu 
lectura” 

• „Carte de vacanţă”         

• „ Lecturi de vară” 
• „ Lecturi  şcolare  

suplimentare” 
      

 • „Cel mai activ cititor în 
vacanţa de vară.” 

 ■ „Activi şi creativi la bibliotecă”

2.06.18-30.0
8.18 

6.06.18 

13.06.18 

august 

Filiala 
română 

B - că 

B – că 

B – că 

B – că 

Oră de poveste 

Lecturi 
comentate 

Concurs-
Tombolă 

Concurs de 
erudiţie 

Expoz. de 
carte 

Lecturi 

Expunere-
dezbatere 

Expoziţie de 
carte. 

Discuţii 

Discuţii 

Concurs 

Festivalul 
Cărţii 

       Atelier de 
creaţie 



58. Ziua Internaţională a Ocrotirii 
Copiilor 
,,Copilărie – lume de poveste”. 
 Copiii – bucuria şi speranţa״
noastră ״ 

31.05.18 Filiala 
română

Oră de poezie 

Călătorie 
literară

59. ″Alistar, Elena - personalitate a 
culturii ″ 
(145 ani de la naștere) 

1.06.18 Filiala 
română

Discuții

60.                        „Eminescu – 
 Luceafărul mereu aprins al 
literaturii române” 
"Eminescu – timp şi eternitate" 
(127 de ani de la stingerea din 
viaţă a poetului naţional Mihai 
Eminescu)                                                                  

12.06.18 Filiala 
română 

Filiala 
română

Expoziţii de 
carte 

Recital, discuţii

61. ″Vasile Alecsandri – poet al 
Universului sensibil″ 
(100 ani de la naștere)

14.06.18
Filiala 
română

Expoziţii de 
carte 

Călătorie 
literară



62.. Anul - Ştefan cel Mare şi Sfânt 
Sărbătoarea Naţională 

Ziua Comemorării lui Ştefan cel 

Mare şi Sfânt 

„ Ştefan cel Mare şi Sfânt- simbol 

al bărbăţiei neamului 

românesc” (561 de ani de la 

începutul domniei)  

,,În faţa lui s-a închinat istoria” 

(513 ani de la stingerea din viaţă a 

lui Ştefan cel Mare şi Sfânt)

14.06.18
Filiala 
română

Exp. de carte, 

discuţii 

mapă tematică. 

Trecere în 
revistă 

Recital

63. "Înnoitorul prozei moderne" 

 (Kafka, Franz 135 de ani de la 
naştere)

3.07.18 Filiala 
română

Exp. de carte, 

trecere în 
revistă. 

64. ″O carte - oglindă a unei 
personalități: Nicolae Dabija ″ 

( 70 ani de la naştere)

15.07.18 Bib - că
Exp. de carte 

Oră literară

65. " Adrian Păunescu – simbolul 
unei generații" 

 (75 ani de la naştere)

19.07.18 Bib - că Exp. de carte 

Trecere în 
revistă. 

66. Ziua Internațională a Prieteniei  29.07.18 Bib - că Exp. de carte 

Oră literară

67. ″Bronte, Emily – maestra 
romanului modern″ 
(200 ani de la naștere)

30.07.18 Bib - că Ex. desfăşurată 

Discuţii

68. Sărbătoarea Naţională 
Ziua Independenţei 
„Independenţa – simbolul 
statorniciei şi demnităţii”

24.08.18 
26.08.18

Filiala Ex. desfăşurată 

Discuţii



69. Sărbătoarea Naţională „Limba 
noastră” 
„Limba corectă şi istorie adevărată 
– aripi ale renaşterii naţionale” 
 Făclie de veghe - Limba sfântă a״
mamei mele״

29.08.18 Filiala Exp.de carte 
desf. 

Recital 

70.. Ziua Cunoştinţelor 
„Cartea bună ne adună...” 
„Cartea – popas al spiritului în 
zbor spre împlinire”  
„Prin ani cu Cartea” 

30.08.18 Filiala
Exp.de carte 

Recital de 
poezie 

71. Festivalul Cărţii şi a Lecturii, 
ed. VII-a 
……………………………
….. 

,,Lectura ne poate schimba viaţa” 

,,Cel mai activ cititor ” 
,,Cartea – prieten fidel şi oportun” 
(Săptămâna Cunoştinţelor). 

31.08-1.09. 
2018 Casa de 

Cultură

Festivalul  
Cărţii 

Festivitate, 

Întâlnire cu 
poeţii 

Concurs 
(Totaluri) 

Lansări de 
carte 

Recital de 
poezie 

Lecturi 
comentate 

72.  ,Ion Druţă: univers artistic ״
filozofic, spiritual " 
(90 ani de la naştere)

3.09.18 Filiala
Ex. de carte, 

Discuţii

73. ″Poet al Universului" 
(George Bacovia - 135 de ani de 
la naştere) 

3.09.18 Filiala Ex. de carte, 

Discuţii

74. ″Scriitorul expresiei elegante″ 
Vlahuţă, Alexandru, poet, 
prozator,  publicist

5.09.18 Filiala Ex. de carte, 

Discuţii

75. ″Filozoful sufletului omenesc″ 
(L.Tolstoi - 190 de ani de la 
naștere )

9.09.18
Filiala Ex. de carte, 

Discuţii



76. Ziua Limbilor Europene 21.09.18
Filiala Ex. de carte, 

Discuţii

77. ″Andrei Vartic  - un polihistor în 
sensul atribuit″ 
Vartic, Andrei, publicist, eseist, 
actor  și regizo

21.10.18 Filiala Ex. de carte, 

Trecere în 
revistă

78. ″Ziua Internaţională a Păcii ״ 

  

″Pace – cel mai scump cunt″

22.09.18 Bib - că Ex. de carte, 

Discuţii

79.  Ziua Internaţională a Dreptului 
de a şti 

״Dreptul de a şti״

28.09.18 Filiala
Ex.de carte 

Discuţii

80.. Ziua pedagogului 
„ Semănătorii de lumină” 
„ E ziua ta – iubite profesor”

4.10.18 
5.10.18

Filiala Expoziţie de 
carte 

Recital de 
poezie

81. ″Semănător de lumină″ 

(Cantemir, Dimitrie, scriitor, 
gânditor,  enciclopedist și 
domnitor al Moldovei - 345 de ani 
de la naștere)

25.10.18 Filiala Ex.de carte 

Discuţii

82. Hramul oraşului 
„Ialoveni – vatră strămoşească” 
„Să cunoaştem oraşul drag” 

25.10.18 
26.10.18

Filiala Festivitate 

Exp. de carte, 
discuţie 

Slide

83. ″Între chemarea cuvântului și 
vibrația sufletului″ 
Zamfirescu, Duiliu, poet, prozator 
și  dramaturg 
(160 ani de la naștere)

29.10.18 Filiala
Expoziţie de 

carte 

Lecturi 
comentate

84. Ziua Bibliografiei  

„O metodă eficientă de 
promovare a informaţiei”  
„Informaţia este sufletul tuturor 
afacerilor publice”

9.11.18 Filiala
Exp. de carte, 

discuţie



85. Săptămâna tineretului - Anul 
Mondial al Tineretului 
„ Tinerii de azi – viitorul de 
mîine” 
„ Tineretul e resortul însufleţirii 
unui neam”

15.11.18 Filiala
Exp. de carte, 

discuţie

86. Ziua Internaţională a drepturilor 
copiilor 

״Sunt copil - am drepturi״

18.11.18 Filiala Expoziţie de 
carte

87. " Un poet lângă inima copiilor″ 
(Dragomir (Ciobanu), Constantin,  
poet, prozator și editor – 70 ani de 
la naștere ) 

19.11.18 Filiala Expoziţie de 
carte 

Lecturi 
comentate 

88. Ziua internaţ. de combatere şi 
profilaxie 
 a  maladiei SIDA 
„Boală ca metaforă - SIDA”

30.11.18
Filiala 
română

Discuţii 

Expoziţie de 
carte

89. ″ Marcela Mardare la vârsta 
împlinirilor “ 
(70 ani de la naștere)

30.11.18 Filială 
română

Expoziţie de 
carte 

Oră literară

90.  Ziua naţională a României – 
odată la 100 de ani 
„Unirea -  vis şi împlinire” 
„Marea Unire – simbolul unităţilor 
de neam al românilor de 
pretutindeni” 
„Alba Iulia- capitala de suflet a 
tuturor românilor” 

30.11.18 Filială 
română

Expoziţie de 
carte 

flashmob 

Discuţii

91. Ziua Internaţională a 
Voluntarilor în slujba 
Dezvoltării Sociale

5.12.18 Filială 
română

Întâlnire

92. (Ziua mondială a dreptului 
omului). 
„Drepturile omului: Gânduri, 
acţiuni, evoluţii” 
 „Cunoaşte-ţi drepturile”

7.12.18 Bib - că Ex.; Trecere în 
rev. 

Discuţii

https://www.google.com.ua/search?lr=&hl=ru&q=flashmob&spell=1&sa=X&ei=Z-OOVOqKCITdaonugKgD&ved=0CBoQvwUoAA


93. Crăciunul 
„Naşterea Domnului – bucuria 
omului”

21.12.18 Filiala Exp. de carte 
Rev. bibliog. 

94. ″ Poet, bibliograf, publicist – 
Alexe Rău″

21.12.18 Bib - că Ex.; Trecere în 
rev. 

Discuţii

95. Ziua Actorului  
″Importanța actorului în societate″

24.12.18 Bib - că Expoziţie de 
carte 

Discuţii

96. „Să trăiţi, să înfloriţi întru mulţi 
ani fericiţi”

28.12.18 Filiala Colinde, urături


