
 

Deschiderea evenimentului Noaptea Bibliotecii 2021: 

25 septembrie, ora 16.00, platforma din fața 

Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța 
 

• Atelier de jocuri și improvizații teatrale pentru 

adolescenți – Exerciții și jocuri. Trainer coordonator: 

Arina Cojocaru, împreună cu Trupa „Praf de Stele”.  

Aula Bibliotecii, orele 16.00 – 17.30 
 

• Puzzle Wine Shelf – reconstituirea imaginii unui raft 

de bibliotecă, într-un puzzle din 1000 bucăți 

Secția Împrumut pentru Adulți, hol etaj I, ora 17.00 
 

• Atelier de legare de carte pentru copii 

Ludotecă, etaj I, orele 17.30 – 18.30 
 

• Cu cărțile pe urmele noastre - un escape room inedit 

– concurs de cunoștințe, intuiție și îndemânare 

Secția Împrumut pentru Adulți, etaj I, ora 19 
 

• Călătorie în jurul lumii – descoperim țările lumii 

prin obiective turistice, mâncăruri tradiționale, 

costume naționale, capitale, steaguri 

Secția pentru Copii, etaj I, orele: 16.00-17.00 
 

• Puzzle pentru copii și adolescenți 

Hol, etaj I, ora 17.00-21.00 
 

• Atelierul  semnelor de carte 

Ludotecă, etaj I, orele: 17.30 – 19.30 
 

• Atelier de decupaje 

Hol, etaj I, orele : 17.30 – 19.30 
 

• Învățăm  să desenăm insecte cu ajutorul literelor 

Hol, etaj I, orele: 18.00 – 20.00 
 

• Povestea pâinii: de la bobul de grâu la pâinea caldă 

Secția pentru copii etaj I, orele: 19.00 – 20.00 
 

• Colțul poveștilor despre animale 

Secția pentru copii, etaj I, orele: 19.00 – 20.00 
 

• Expoziție de audiobook-uri - Literatură română și 

universală pentru toate vârstele 

Hol, etaj I 
 

• Expoziție Regina Maria.  Poveștile Reginei Maria. 

Regina și marea - Povești de suflet scrise de Regina 

Maria pentru copii, părinți și bunici. Memorii, 

monografii, amintiri. 

Hol, etaj I 
 

• Expoziție cu noutăți pentru copii și mămici  - Cărți 

recent achiziționate de bibliotecă pentru copii, mămici, 

tătici și bunici 

Hol, etaj I 
 

• Domus - casa romană:  prezentarea reconstituirii în 

3D a unor construcții antice 

Aulă, ora 17.30 
 

• Fețele necunoscute ale orașului: evenimente din 

trecut, în lumina documentelor de arhivă și a presei 

Aula Bibliotecii, orele: 18.30- 19.30 

 

 • Întâlnirea cititorilor cu scriitorul Ovidiu Dunăreanu : 

Lectură publică 

Sălile de lectură: „Literatură” și „Legislație”, etaj II, 

orele: 16.00-17.00 
 

• Lectură în sălile Bibliotecii 

Sala de Științe sociale, etaj II, orele 16.00-23.00 
 

• Teatru de umbre „Scufița informatică”, orchestrația elev 

Zanfir David 

Sala de Referințe generale, parter, orele: 16.00-17.00 
 

• „Vacanță cu zmeu”- atelier interactiv de lectură și  

lansare de carte cu scriitoarea Veronica Iani 

Sala de Referințe generale, parter, orele 17.00-18.00 
 

• „Furnicuța hărnicuța”- atelier de semne de carte 

coordonat de doamnele de la Asociația „Cusături 

Dobrogene” 

Sala de Referințe generale, parter, orele: 17.00-19.00 
 

• „Baby Bu-Nico”- recital de chitară și voce realizat de 

doamna Nicoletta Manuela Plioti 

Sala de Referințe generale, parter, orele 18.00-18.45 
 

• „Biblio-Activity” - activitate realizată de bibliotecari 

Hol central, parter, orele 17.00-18.00 
 

• „Labirintul cu cărți”-joc de cultură generală cu 

animatorul Gabriel Dincă 

Hol central parter, orele 18.00-19.00 
 

• „Micul făurar”- atelier de grafică coordonat de doamna 

prof. Oana Călinescu, Centrul Cultural Județean Constanța 

„Teodor T. Burada” 

Sala de Referințe generale, parter, orele 19.00-20.00 
 

• „Dansul continentelor”: prezentarea celor mai cunoscute 

dansuri ale lumii și flashmob cu antrenorii de dans Andreea 

și Cristian Panduru 

Hol central parter, orele: 20.00-20.30 
 

• Recital de muzică pe versuri ale poeților din detenția 

comunistă – profesor Ioan Muraru 

Hol central parter, orele 20.30 – 21.30 
 

• „Poezie cu parfum de cafea” 

Hol central parter, orele: 16.00-19.00 
 

• Înscriere utilizatori 

Parter, orele: 16.00-23.00 
 

• Tur ghidat al  Bibliotecii - pentru grupuri (minimum 5 

persoane-maximum 15 persoane) 

Orele: 16.00-23.00 
 

• „Darul cărții”- Biblioteca oferă vizitatorilor cărți, 

amintire a participării la evenimentul „Noaptea Bibliotecii” 

Hol central parter, orele: 16.00-23.00 
 

Toate activitățile se vor desfășura cu respectarea normelor 

sanitare în vigoare. 
 

Participanții la activități și vizitatorii vor purta mască 

medical/non medicală, pe tot parcursul evenimentului 

„Noaptea Bibliotecii”. 
 

Vă așteptăm cu plăcere să descoperiți și redescoperiți universul plin de 
surprize al bibliotecii! 


