
 
,,ZILELE BIBLIOTECILOR” –   

din cadrul UNIVERSIT ĂŢII SPIRU HARET 
 

 
Luni – 5.11.2012 – ora 10.00 – Biblioteca Facultăţii de DREPT şi ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă –  

        prezentarea facultăţii şi a bibliotecii  şi  lansare de carte –   
        Lect. univ.dr.    FLOREA BUJOREL; 

 
Luni – 5.11.2012 – ora 11.00 – Biblioteca Facultăţii de JURNALISM, COMUNICARE şi RELAŢII  

        PUBLICE - prezentarea facultăţii şi a bibliotecii - Dna. bibl. SORINA ANGHEL; 
 
Luni – 5.11.2012 – ora 11.00 – Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE  – prezentarea facultăţii şi a  

        bibliotecii de către dl. Decan Conf. univ.dr.GHEORGHE HERIŞANU; 
 

Luni – 5.11.2012 – ora 12.00  – Biblioteca Facultăţii de RELAŢII INTERNA ŢIONALE şi STUDII  
                                EUROPENE – prezentarea facultăţii şi a bibliotecii de către Dna. Decan  
                                Conf. univ. dr. CRISTINA PĂIUŞAN – NUICĂ 
 
Luni – 5.11.2012 – ora 14.00  – Biblioteca Facultăţii de ARTE – prezentarea facultăţii şi a bibliotecii  

        de către Dna. bibl. LĂCRĂMIOARA TRANDAFIR 
 

Marţi – 6.11.2012 – ora 12.00  – Biblioteca Facultăţii de SPORT – prezentarea facultăţii şi a  
                                 bibliotecii  de către Dna. bibl. CARMEN CIŞMAŞ 
                                
Marţi – 6.11.2012 – ora 12.00 - Biblioteca Facultăţii de ARHITECTUR Ă – prezentarea facultăţii şi a  

          bibliotecii de către dna. Decan Prof. univ.dr. arh. IULIANA CIOTOIU; 
       - prezentare de carte - ,,Concept şi concepţii arhitecturale” –   

     Prof. univ.dr. arh. ANCA SANDU TOMAŞEVSCHI; 
                              - prezentare de carte - ,,Analiza compoziţională diagramatică”  –  Lect. univ.dr.  

         arh. DAN AGENT; 
 

Marţi – 6.11.2012 – ora 14.00 - Biblioteca Facultăţii de LITERE  –  prezentarea facultăţii şi a  
           bibliotecii  de către dna. Decan Conf. univ.dr. TAMARA CEBAN; 

- prezentare de carte - Prof. univ.dr.VALENTINA CURTICEANU 
- prezentare de carte -  volumul ,,Visage de l’Autre dans les Balkns et ailleurs” 

Conf. univ.dr. MIHAELA CHAPELAN; 
- prezentare de carte - Conf. univ.dr.GEORGE VOLCEANOV; 
- prezentare de carte ,,Jean Echnoz et la distance intérieur” - Lect. univ.dr. 

ALEXANDRU MATEI; 
 
Marţi – 6.11.2012 – ora 12.00 – Biblioteca Facultăţilor de ŞTIIN ŢE ECONOMICE  – prezentarea  
                              facultăţii şi a bibliotecii de către dl. Decan Prof. univ.dr. GHEORGHE PISTOL şi  
                              dl. Prof. univ.dr. MARIUS DANIEL MAREŞ 
 
Marţi – 6.11.2012 – ora 12.00 – Biblioteca Facultăţii de MEDICIN Ă VETERINAR Ă – prezentarea  

                  facultăţii şi a bibliotecii de către dna. Decan Conf. univ.dr. CARMEN BERGHEŞ şi  
                  dna. bibliotecar VERONICA TĂNĂSESCU 

 
 


