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ei. Cărţile procurate le comercializează la Chişinău pentru a se menţine 
pe linia de plutire. Această experienţă stresantă, repetată pe parcursul a 
patru ani, a marcat-o puternic. 

Impresionată de cărţile frumoase care au început să apară atunci, Sil
via Ursache decide să se implice în editarea de carte pentru copii. Devi
ne unul dintre cei doi cofondatori ai editurii „Iulian" în anul 1996. Aici 
debutează şi ca scriitoare, în 1997, cu „Alfabetul Vesel", unde compune 
mai multe istorioare hazlii destinate copiilor din clasele primare. Unici
tatea lor consta în faptul că fiecare conţinea, în mare parte, cuvinte care 
începeau cu o literă anumită din alfabet. Apoi, scoate în lumină şi alte 
cărţi pentru copii - „Animale domestice", „Animale sălbatice", 
„Aventurile lui Iulian" şi colecţia de minienciclopedii interactive „Tata, 
mama, lumea-ntreagă la portiţa mea cea dragă". Editează şi cărţi frumos 
ilustrate din literatura universală, cum ar fi „Ursuleţul Winnie-Pooh" de 
A. A. Milne, ediţie care a fost premiată pentru prezentarea grafică la con
cursul „H.C. Andersen" din Copenhaga (2008). în 2006, îşi fondează o 
editură proprie, intitulată „Silvius Libris", care a scos până în prezent 
peste 400 de titluri de carte. Este căsătorită, are doi fii. Fiul mai mare, 
Andrei Ursache, împreună cu soţia sa, Arina, lucrează la aceeaşi editură, 
care, de fapt, e o afacere de familie. 

Creaţia Silviei Ursache este destinată preponderent copiilor. Printre 
operele sale literare se numără legenda istorică „Dacul", culegerea de 
povestiri „Basme scurte, dar hazlii", culegerea de poezii „Am încălecat 
pe-o roată şi v-am spus-o gogonată" (nominalizate pentru Premiul Uniu
nii Scriitorilor din Moldova), abecedarele ilustrate cu poezii „Un abece
dar cum găseşti mai rar" şi „ABC-ul celor mici cu broscuţe şi arici", dar 
şi „Enciclopedia Curioşilor", colecţia „Păcală şi Tândală" în 6 volume, 
culegerea „Un mănunchi de ghicitori pentru micii cititori", seria interac
tivă pentru preşcolari „Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume", seria 
de ghicitori „Ghici cine-i", seriile „Fauna Pământului", „Eu sunt mic, 
dar vreau să ştiu", „Animale drăgălaşe, isteţe şi poznaşe" şi altele. A 
realizat adaptări şi repovestiri ale mai multor poveşti populare româneşti 
(„Poveşti cu Feţi-Frumoşi şi Ilene-Cosânzene"), dar şi traduceri ale po
veştilor populare ale altor popoare, precum si ale renumitelor poveşti 
culte de Fraţii Grimm, H. C. Andersen şi alţii. ^ Cu ocazia aniversării de 
60 de ani, scrie şi editează două culegeri originale de poveşti pentru co
pii: „Tărâmul poveştilor" şi „Basmele bunicăi Sica" (nominalizată pen
tru premiul US 2017). 





B I B L I O T E C A M U N I C I P A L Ă „ M I H A I L S A D O V E A N U " Pagină 7 

• „Copilaşi drăgălaşi", din seria „Animale drăgălaşe, isteţe şi poznaşe", 
poezii pentru preşcolari, ed. „Silvius Libris", 2006, reedit. 2009. 

• S. Ursache, „Fauna Pământului", voi. 1-8, o serie de mini enciclope
dii despre viaţa animalelor, ed. „Silvius Libris", Chişinău 2006. 

• Vino, vino, Moş Crăciun!", culegere de poezii şi ghicitori cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, 2011, 16 p.; 

• „Dacul", legendă istorică, 2013, 64p.; 
• Seria „Cunosc lumea pas cu pas" - cărţi cartonate cu poezii şi mate

rial didactic pentru copii mici, 2015, lOp. (8 titluri) 
• Seria „Eu sunt mic, dar vreau să stiu" - mini enciclopedii cartonate. 

2014, 12p. (4 titluri) 
• Seria „Să cunoaştem lumea împreună - seturi de fişe din carton cu 

ilustraţii şi material didactic (46 titluri) 
• „Un mănunchi de ghicitori pentru micii cititori", culegere de ghici

tori, 2014, 48p.; 
• „Matineul de revelion", culegeri de ghicitori, colinde, uraturi, scenete 

şi poezii cu tematica sărbătorilor de iarnă, 2014, 32p.; 
• „Legende despre Ştefan cel Mare", culegere de legende istorice, 

adaptate şi repovestite, 2015, 128p.; 
• „Legendele vietăţilor", culegere de legende despre animale, adaptate 

şi repovestite, seria „Vreau să citesc o carte", 2015, 32p.; 
• Basm de iarnă, povestire pentru copii, 2015, 32p.; 
• „Copiii primăverii", culegere de poezii, scenete si ghicitori, 2016. 

32p.; 
• „Crăiasa lamă. Legende", culegere de legende despre iarnă, 2016. 

32p.; 
• „Păcală şi Tândală", colecţie de povestiri pentru copii, 2012, 48p. (6 

titluri) 
• „Traista lui Moş Crăciun", antologie de poezie de iarnă pentru copii 

a scriitorilor basarabeni alcătuită de S. Ursache, 2013, 48p.; 
• „Enciclopedia picilor", serie de enciclopedii ilustrate (pe carton 

gros), 2016, 16p. (4 titluri) 
• „Basmele bunicăi Sica", culegere de povestiri fantastice moderne 

pentru copii, 152 p.; 
• „Tărâmul poveştilor", culegere de povestiri fantastice pentru copii. 

128 p. 




























