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„Mihail Sadoveanu” Soroca 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „MIHAIL 

SADOVEANU” SOROCA 

 

75 ani de la înființarea 

bibliotecii 

 

A fi bibliotecar înseamnă, în primul rând, 

să iubești cărțile, să găsești acel limbaj de a 

comunica cu litera scrisă și, nu în ultimul 

rând, să știi să comunici cu oamenii, cu cei 

care deschid ușa bibliotecii. Bibliotecarul 

are un șir de activități pe care cititorul nu le 

știe. A fi bibliotecar înseamnă să lucrezi cu 

publicul, să te adaptezi unor condiții de lu-

cru, să fii veșnic surâzător și amabil. A fi 

bibliotecar înseamnă pasiune, răbdare, pri-

cepere, pregătire. A fi bibliotecar înseamnă 

stăruință și entuziasm, cultură și informație, 

spirit creator și perseverență.  

Lidia Sitaru 



 

        BIBLIOTECA MĂ REPREZINTĂ 

 

Am ales  profesia de bibliote-

car neștiind  ce prezintă aceas-

ta. După 42 de ani de lucru 

unele calități din această profe-

sie îmi corespund mie ca speci-

alist în domeniu. Dar lasă să  

zică alții. Eu zic asta: 

    

2007 — biobibliografii (anual) 

„Note biografice scriitori-

lor jubiliari”. 

 

2008 — elaborarea în premieră       

a ghidului bibliotecii  

„Biblioteca „M. Sado-

veanu: servicii, utilizatori”. 

 

2000 —2010 – „Buletin informativ” care 

cuprinde toată literatura primită în 

biblioteca noastră. 

 

2009 — au fost elaborate bibliografii  a 

scriitorilor Grigore Vieru, Ion Druță 

și alț. 

 

2009 — de ziua lui Ștefan cel Mare și 

Sfânt am elaborat bibliografia cu 

literatura existentă în biblioteca 

noastră.  

 În ziarul local „Observatorul de 

Nord” a fost tipărită o pagină cu 

acest eveniment. 

 

2019 — implicarea în proiectul „Scriitorii 

din Coliba Albastră” cu antologii-

le: 

 „Ianuș Țurcanu – un edu-

cator al legilor prin poezia 

pentru copii”; 

 „Cu Lidia Hlib în lumea 

fermecată a copilăriei”. 

 „În lumea basmelor alături 

de Petre Crăciun” 

                    

 


