
BIBLIOTECA  MUNICIPLĂ ,,M.SADOVEANU” 

                  BIBLIOTECA ,,BASARABIA” 

 Cartea și biblioteca sunt baza culturii, repere sigure 
ale instruirii și educației. De starea lor actual depinde viito-
rul neamului. 

                                                        I. Madan 
  
 Biblioteca pentru mine a devenit locul unde se des-

chid fericitele șanse de a cerceta și a acumula, de a analiza 
și cunoaște pentru ca mai apoi toate aceste realizări să le 
pot oferi cititorului – segmentul cel mai important din acti-
vitatea mea. Această misiune( de peste 36 de ani) pe cât 
de plăcută , pe atât de responsabilă de mediator între mă-
ria sa cartea și cititor, mă face să înțeleg valoarea adevăra-
tă  și puterea enormă  a bibliotecii în viața noastră. Repre-
zint biblioteca ”Basarabia” și îi sunt alături chiar de la înce-
put de cale, pentru mine ea este o minunată lume a cărții, 
care mi-a devenit un bun prieten și care îmi este un mare 
sprijin, dându-mi siguranță și încredere în activitatea de zi 
cu zi. Tot ce am învățat și am acumulat am împărtășit cu 
cititorii mei și am promovat prin desfășurarea diferitor 
activități Cartea, ca sursa cea mai importantă în dezvolta-
rea culturală și spirituală a comunității. Cel mai eficient 
impact al bibliotecii asupra comunității este imaginea ei, 
ea trebuie să corespundă cerințelor și să satisfacă cât mai 
deplin necesitățile de lectură și informare ale utilizatorului. 
Acest scop a fost primordial în activitatea mea pe parcur-
sul anilor . 
 

 

 

 

 

  

  

 

  

            

            LUDMILA UNGUREAN 

                                 

 

                   BIBLIOTECA ,,BASARABIA” 

                       Str. M. Eminescu, 4 

         Poșta electronică:                       bi-

bliotecabasarabia@gmail.com 

                           TEL. 023022166 

      Blog: https://wordpress.com/posts/

bibsorocabasarabia.wordpress.com  

                               BIBLIOTECA  

            MĂ REPREZINTĂ 

         



 Compania Națională ,,Nocturna bibliotecilor” participăm din 

2016 

 ,,Nocturna bibliotecii—2021 

11 elevi au participat la competiția ,,Convinge-mă să citesc” pro-

movând cartea preferată 

                Serviciul ,,Școala de engleză” - 2018  

   

      

 

 

 

                               Istorie de succes  - 2022 

  ,,Îndrăgostiți de poezia lui Grigore Vieru” 

24 de elevi de la 7 la 15 ani, au avut oportunitatea de a-și 

dezvolta creativitatea și imaginația de a face videoclipuri 

și de a conștientiza influența lecturii și participării la acti-

vități culturale în evoluția personală. 

          

 

 

 

           

             

 

             

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Program de lectură ,,Biblioteca ,,Basarabia citește”  
     Program de promovare a cărților la recomandare—
2021 
    
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
              Program de lungă durată ,,Drumul vieții”  
Lansat  în 2022—ciclu de întâlniri cu oameni din Soroca, 
care s-au marcat prin viața și activitatea lor. 

                              Biblioteca mă reprezintă 

 

          Proiectul ,,Prezențe buzoiene la Soroca” inițiat în 

2015 

În promovarea lecturii și bibliotecii un rol deosebit îi revin 

relațiilor de colaborare culturală cu personalități din muni-

cipiul Buzău. Cu acest scop am inițiat în anul 2015 proiec-

tul ,,Prezențe buzoiene la Soroca”. În cadrul proiectului 

organizăm: întâlniri cu poeți și scriitori, lansări de carte, 

comunicări și conferințe.  

 

 

        

 

 

 

 Proiectul ,,Europa în viziunea mea” inițiat în 2016 

 Ciclu de întâlniri cu oameni, care au vizitat, sunt sta-

biliți sau lucrează în Europa 

 Gânduri - amintiri de Ziua Europei în cadrul proiec-

tului ,,Europa în viziunea mea” - 2021 

    Anisoara Racz-Sochirca a adăugat 29 de fotografii noi în 

albumul Viață din pribegie 9 mai 2012 — simţindu-se nos-

talgică împreună cu Karol Racz-Sochircă şi alţi 

7 la Redentore di Venezia 

Marina Crețu     Disenzano del Garda ; 

Dina Luca     9 mai 13.12  Liverpool Azi de ziua Euro-

pei....Trebuie sa trăiești acolo, altfel...doar vorbe goale.  
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