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„Soroca / soroceni” 

Misiuni: 
1. crearea şi întărirea deprinderilor de lec-

tură la copii începând de la vârste frage-
de; 

2. susţinerea educaţiei individuale şi autodi-
dacte dar şi a celei instituţionale la toate 
nivelele; 

3. oferirea de posibilităţi pentru dezvoltarea 
creativităţii personale; 

4. stimularea imaginaţiei şi creativității co-
piilor şi a tinerilor; 

5. promovarea conștientizării moșteni-
rii culturale, a aprecierii artei, realiză-
rilor științifice și inovaţiilor; 

6. oferirea posibilității de accesare şi expri-
mare culturală a tuturor artelor dramati-
ce; 

7. încurajarea dialogurilor inter-culturale şi 
susţinerea diversităţii culturale; 

8. susţinerea tradiţiei orale; 
9. asigurarea accesului cetăţenilor la toate 

tipurile de informaţie comunitară; 
10. oferirea de servicii informaţionale adec-

vate firmelor, asociaţiilor şi grupurilor de 
interese locale; 

11. facilitarea deprinderii abilităţilor infor-
maţionale şi de operare a calculatorului; 

12. susţinerea şi participarea la activităţi şi 
programe de alfabetizare pentru toate vâr-
stele şi chiar iniţierea lor dacă este nece-
sar. 

Manifestul IFLA/UNESCO pentru biblioteci 
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Program de valorificare a 
memoriei comunitare 



 Pentru a cinstit izbânzile și valorile plămădi-
te de Mari Nume ce s-au născut la Soroca, 

 Pentru a le demonstra susținerea, 

 Pentru a le promova faptele demne de urmat 
și 

 Pentru a le transmite generațiilor tinere  

 

 

 

 

 

 

A fost conceput programul „Soroca / soro-
ceni”: 

 Ciclul „Soroceni de dincolo de Soro-
ca” (editarea fișierului „Soroceni de dincolo 
de Soroca” (Premiul GALEX 2012), 231 fișe 
biografice și elaborarea bazei de date 350 
notițe biografice), întâlniri cu personalități 
sorocene, care s-au afirmat dincolo de hota-
rele Sorocii”, elaborarea de biobibliografii a 
personalităților sorocene, publicații în ziar. 

 Întâlnire cu sorocenii: Galina Furdui, 
poetă, autor de texte muzicale, publicis-
tă; Antip Țarălungă, coregraf, președin-
tele Uniunii Coregrafilor din RM; Ion 
Berghia, epigramist, publicist, profesor 
universitar Universitatea „Ion Cuza” Iași; 
Viorica Nagacevschi, poetă, autor de tex-

„Soroca / soroceni” 
te muzicale, avocat; Nina Slutu-Soroceanu,  
poetă, membră a Uniunii Scriitorilor din RM; 
Claudia Slutu Grama, poetă,  membră a Uniu-
nii Scriitorilor din RM; Vlad Sărătilă, poet, ese-
ist, epigramist, publicist. 

 Elaborare de biobibliografii: Oleg Garaz, Gri-
gore Grigurcu, Alexandru Bogdanovici, Leoni-
da Neamțu, Ion Berghia, Antip Țarălungă 

 Elaborarea publicației „Soroceni despre biblio-
teci și bibliotecari” - 2012. 

 Publicații în ziar: Railean, Eugenia. Soroceni de 
dincolo de Soroca—Vlad Bejan  - Observatorul 
de Nord.— 3 decembrie.— 2010; Gaja, Viorica. 
Soroceni de dincolo de Soroca—Alexandru 
Bogdanovici - Realitatea.—27 aprilie.—2012 

 

 

 

 Ciclul  „Soroca și oamenii săi” - program de valori-
ficare a memoriei comunitare: 

 „Soroca istorică, științifică, literară” – bază de 
date, 79 note informaționale.  

 Elaborarea scenariului „Soroca—vatră strămo-
șească a neamului nostru” 

 Editarea bibliografiei „Soroca” - 2011 

 Elaborarea publicației „Soroceni ce i-au cunos-
cut pe Doina și Ion”. 

 

 

 

 Ciclul „Soroceni ce ne fac cultura” : 

 Lansare de carte:  „Orice naș își are 
nașul”, Aureliu Lozan, profesor Liceul 
Teoretic „Ion Creangă”; „Fetițe—
garofițe”, Elena Țîrdea, ziaristă 
„Realitatea—Prim” 

 Vernisarea expozițiilor de pictură, 
Victor Zagaevschii 

 Întâlnire cu Petre Popa, poet, publi-
cist;  

 Întâlnire cu Anatol Rudei, compozi-
tor, interpret de muzică folk. 
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