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Program evenimente culturale 

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța  

în luna ianuarie 2022 
 

11 ianuarie 2022,  Memoria Gulagului românesc - „Tortura pe înțelesul tuturor” de Florin Constantin 

Pavlovici, din ciclul „Dialoguri dobrogene” - masă rotundă avându-l ca invitat pe Alexandru Mihalcea, 

fost deținut politic, fost corespondent al ziarului ”România liberă” la Constanța, membru al Filialei 

Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România. Transmitere online pe pagina de Facebook: ora 16
00

. 

15 ianuarie 2022, Ziua Culturii Naționale și Ziua Nașterii poetului Mihai Eminescu 

Expoziție de carte, ediții rare ale operei emienesciene 

Conferința on-line „Actualitatea lui Mihai Eminescu și Cazul Dilema” susținută de prof.univ.dr.habil 

Mitchievici Angelo (materialul va fi postat pe data de 14 ianuarie 2022) 

17 ianuarie 2022. Clubul de povești pentru micii îndrăzneți „Care este cartea ta preferată/personajul 

tău preferat?” în colaborare cu Centrul de Plasament Micul Rotterdam din Constanța. Dialog inițiat de 

Mitchievici Angelo și Ionel Alexe de la BJC  

24 ianuarie 2022, Sărbătoarea Micii Uniri (1859) 

Expoziție de carte pe această temă 

Masă rotunda din ciclul „Dialoguri dobrogene” avându-l ca invitat pe conf.univ.dr. Emanuel Plopeanu, 

decanul Facultății de Istorie și Științe Politice a Universității Ovidius Constanța (materialul va fi postat pe 

data de 21 ianuarie 2022) 

27 ianuarie 2022, Iernile grele de altădată: prezentarea celor mai grele ierni din secolul trecut, în 

Dobrogea (1929 și 1954). Comunicare on-line susținută de Ionel Alexe  

30 ianuarie 2022, 170 de ani de la nașterea scriitorului Ion Luca Caragiale (30 ianuarie 1852 – 22 iunie 

1912) 

Expoziție de carte în perioada 1-31 ianuarie 2022 

Conferință on-line „Caragiale, contemporanul nostru” susținută de prof.univ.dr.habil Angelo Mitchievici 

(materialul va fi postat pe data de 28 ianuarie 2022) 

Expoziții de carte: 

Petru  Creția (21 ianuarie 1927 – 14 aprilie 1997) – 95 de ani de la naşterea eseistului şi traducătorului 

român. Expoziție de carte în perioada 1-31 ianuarie 2022 

Umberto  Eco (5 ianuarie 1932 – 19 februarie 2016) – 90 de ani de la naşterea scriitorului, esteticianului, 

semioticianului italian. Expoziție de carte în perioada 1-31 ianuarie 2022 

Virginia  Woolf (25 ianuarie 1882 – 28 martie 1941) – 140 de ani de la naşterea scriitoarei 

britanice. Expoziție de carte în perioada 1-31 ianuarie 2022.                                                                   
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