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 Chișinău, oraș drag!

CHIȘINĂU

 

O, tu oraș de farmacii, 

în care tot mai bine mi-i, 

în care-mi place să amân

să fiu bolnav, să fiu bătrân.

 

În care-mi place să mă plimb - 

ca Dumnezeu fără nimb

printr-un spital mahalagesc - 

și să mă fac că nu tușesc.

 

Oraș cu mii de farmacii

unde stau visele-n cutii, 

dar nu găsești un leac defel:

cum să nu-ți fie dor de el.

 

Cum să nu fii de el bolnav

când teii înfloresc suav, 

iar cerul intră-n florării...

 

O, tu oraș de farmacii...

 

Nicolae Dabija



În primul rând doresc să mulțumescpentru momentele frumoase petrecute,pentru prezența scriitoarei VictoriaFonari care a oferit o atmosferă plăcutătuturor, pentru prezența doamnei
Cristina Gherasim, care a luminat

perspectiva mea față de orașul
Chișinău. Toate zilele au fost pline de

momente frumoase!

Leșan Diana

A fost o plăcere să particip la Provocarea

Verii în rol de voluntar. Colectivul de copii a

fost dornic de a însuși informațiile oferite în

cadrul temei „Chișinăul în culori”. Desenele

realizate cu mult efort și dorință de către

participanți m-au încântat, plus muzica a

creat o atmosferă minunată! Mulțumesc

tuturor!

Andreea Jangă

Activitățile au fost foarte creative și

interesante. Am simțit o plăcere chiar și

prezentând, deoarece am învățat cum să

prezenit ceva. Toate informațiile auzite mi-

au provocat interesul să aflu multe lucruri

noi despre Chișinău. Mi-a plăcut și m-am

distrat mult. Vă mulțumim mult pentru

aceste activități informative dar și

distractive!

Minciuna Alexandra

Activitățile eu fost inedite. Am vizitatmonumentul domnitorului Ștefan cel Mare,am avut onoarea de a ne întâlni cuscriitoarea Victoria Fonari. Am participat larecital de poezii, jocuri, concursuri, unde amaflat foarte multe noțiuni neobișnuite, careami-au fost și sunt foarte utile și totul mi-a
plăcut mult!

Minciuna Adriana

Mi-au plăcut prezentările făcute de

Adriana și Alexandra, pentru că am

aflat multe lucruri noi despre

interpreții cunoscuți. De asemenea,

mi-au plăcut jocurile și informațiile

polițistei despre toate regulile. Mă

bucur foarte mult că am venit la

bibliotecă!

Paladi Ioana
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Impresiile participanților la

Programul „Provocarea verii 2021”

Fiind mult timp absentă de la activitățile dela bibliotecă, am avut emoții de fericire. Mi-a plăcut că am interacționat cu colegii, amaflat informații despre Eugen Doga, IurieSadovnic, Ion și Aldea Teodorovici. Înconcluzie, voi mai reveni la biblioteca
„Târgoviște”!

Botnaru Valeria

PROVOCAREA VERII 2021



Invitații care ne-au făcut

Provocarea mai frumoasă!
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OLGA PORAICO,

ofițer superior,

Sectorul de Poliție

nr. 3 din IP

Buiucani.

DANIELA CIOBANU,

cercetător științific,

Grădina Botanică

Națională „Alexandru

Ciobotaru”

VICTORIA FONARI,

dr. conf. univ. USM,

scriitoare

ALINA CHIRIAC-

IVAȘCU,

prezentatoare

Radiomatinal de

Weekend, RADIO

MOLDOVA.

CRISTINA

GHERASIM, 

doctor în istorie,

cercetător științific

superior, Institutul de

Istorie.

VIORICA

COVALSCHI,

scriitoare

MARGARETA

SPÂNU-

CEMÂRTAN,

scriitoare

DIANA MAZNIUC,

consultant superior

in cadrul Directiei

prevenirea torturii,

Oficiul Avocatul

Poporului.
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DUMITRU CRUDU,

scriitor

ANDREEA JANGĂ,

voluntar

MARIA PILCHIN,

scriitoare

MINCIUNA

ALEXANDRA și

MINCIUNA

ADRIANA, 

voluntari
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 Am pășit prin istorie, admirând și descoperind

unele detalii, lucuri interesante despre multe din

monumentele din Chișinău. Am evocat unele

momente istorice prin narări însoțite de imagini de

album, astfel, participanții au aflat lucruri curioase

despre fostul monument din fața clădirii

Parlamentului Karl Marx și Friedrich Engels, au

aflat micul secret, și anume, autorul bustului

Marelui poet Mihai Eminescu, Lazăr Dubinovschi

și-a pus amprenta pe opera sa (din spatele bustului

se poate observa profilul sculptorului). Am

descoperit cel mai mic monument (figurina din

bronz a Micului Prinț 11 cm din parcul Valea

Morilor), cel mai înalt monument (Serghei Lazo 7,

5 m), monumentul „călător” (statuia lui Ștefan Cel

Mare”), etc. Am adunat informații multe despre

monumentele, muzeele si simbolurile municipiului

Chișinău. 

 Am descoperit că în capitală sunt peste 373 de mii

de arbori, că este unul dintre cele mai verzi orașe

din Europa, pe străzile Chișinăului circulă 321 de

troleibuze, în salubrizarea orașului sunt implicați

cc 400 de angajați. În orașul Chișinău se găsesc 86

licee, 27 gimnazii, 161 grădinițe, 9 spitale. Am

reținut că este înfrățit cu mai bine de 30 de orașe,

multe străzi din orașul Chișinău poartă nume de

orașe europene și respectiv în multe dintre orașele

europene găsim străzi cu numele de Chișinău. Am

aflat că Centru este cel mai vechi sector, Ciocana –

cel mai nou, Botanica – cel mai mare ca suprafață,

cu cel mai mare nr. de locuitori, Râșcani – cel mai

verde, Buiucani – cu cel mai mare număr de edificii

administrative. 

 De menționat că aceste informații au avut ca

suport informational blogul „Chișinău-orașul meu”,

realizat de secția Memoria Chișinău, unde se găsea

material în format video, ppt, teste, etc. 

 Am descoperit SCRIITORII DE PE STRADA

BIBLIOTECII TALE: SCRIITORUL ȘI

ECOLOGISTUL MIHAIL GARAZ, un nou nume, un

militant ecologist, pedagog şi publicist, unul dintre

luptătorii înflăcărați pentru unitatea românilor şi

pentru redeşteptarea sentimentului naţional. 

 

Filiala "Târgoviște"

str. Ion Creangă nr. 82/1

tel.: 022741447; 022593507

email: filialatargoviste@gmail.com

https://filialatargoviste.wordpress.com 

https://www.facebook.com/filiala.targoviste

Luni-Joi 09:00-18:00

Vineri, Duminică 10:00-18:00

Sâmbătă,  - zi fără program

 Programul estival PROVOCAREA VERII, ediția 2021,

„CITEȘTE ȘI DESCOPERĂ CHIȘINĂUL!”: evocări

Am lecturat din poeziile dumisale, am mers la casa

unde a locuit, am depus flori, am lecturat și în curtea

acelui bloc, apoi, am pășit spre Troița care a fost

înălțată de către vecini în memoria scriitorului

ecologist.

În ziua cu genericul NICOLAE DABIJA –

SCRIITORUL CARE A IUBIT CHIȘINĂUL, am cinstit

memoria Marelui poet Nicolae Dabija prin lectură,

recitare de poezii, evocare a unor povestiri din

volumul "Așchii de cer" și melodia „Cât trăim pe

acest pământ". Am declamat poezia „Măria sa,

învățătorul", o poezie care a fost publicată în revista

„Scânteia leninistă" (în anul 1989), azi, cu

denumirea „Noi", am narat istorii din copilăria

scriitorului, descoperite din cartea „Așchii de cer".

De asemenea, am lucrat în grupuri pentru a reda

grafic un citat preluat din volumul sus-menționat. A

fost o activitate deosebită, cu pietate pentru opera

dabijiană.

 Am văzut Chișinăul prin cele mai frumoase volume:

„Chișinăul meu”, „Chișinăul literar”, „Chișinăul

ascuns” de Lică Sainciuc, „Chișinăul din inima

noastră” de Iurie Colesnic, „Chișinău” de Amedeo

Carrocci, „Chișinăul de ieri și de azi” de Iurie

Colesnic, etc.

 Pe lângă cele enumerate, am scris un eseu Orașul

vieții mele, am explorat virtual cele mai vizitate

locuri din Chișinău, l-am comemorat pe voievodul

Ștefan cel Mare și Sfânt la monumentul istoric de pe

strada Ion Pelivan, am descoperit cluburi de sport

din orașul Chișinău. Ne-am încins în competiții

sportive, distracții captivante cu nisipul kinetic și

jocurile de masă, am pătruns în lumea dansului

chișinăuian, am văzut orașul ca text, cu floricele de

pop-corn, ca la cinematograf, am urmărit videouri

care redau frumusețea orașului Chișinău.

 În aceste săptămâni, am acumulat informații

diverse, compuse din date, fapte, evenimente,

personalități. 
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