
 

 

 

 

 

CAFENEAUA  CULTURALĂ 
Parcul Eminescu – Biblioteca Estivală 

 perioada 

 2 iulie – 3 septembrie 

orele 10:30 – 12:00 
 

 

 

 

 

1. 2 iulie 2015 

Cititul ca practică cognitivă și ca stare emoțională – practici de lectură 

Copilul Dunării – Lectură publică susținută de Doina Popescu-Brăila 

Propunere pentru realizarea unei reviste care va fi completată pe parcursul proiectului și va fi 

prezentată la ultima întâlnire 

Invitat: Doina Popescu-Brăila – scriitor 

Invitat: Camelia Nenu - profesor 

  

2. 9 iulie 2015 

Teatru cu și pentru adolescenți 

Lectură publică - scene din piese de teatru cunoscute, identificarea lor, interpretarea unor roluri de 

către elevi de la clasa de Actorie 

Invitat: David Alecsandru-Răzvan – Liceul Alexandru Ioan Cuza - clasa Actorie 

 

3. 16 iulie 2015 

Să vizităm muzeele orașului – parteneriate cu Muzeul de Artă Vizuală, Muzeul de Istorie și Casa 

Cuza, Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. 

 

4. 23 iulie 2015 

Să ascultăm muzică românească – audiții, interpretare, concurs de talente 

Invitați: cantautor - Săndel Spânu; student - George Constantin; Paul Gheorghe şi Bogdan Panait, 

participanţi la emisiunea Românii au talent 

              

5. 30 iulie 2015 

Atelier practic – Jurnal de vacanță – realizarea unui jurnal personalizat pentru notarea întâmplărilor 

din vacanță 

Invitat: Ana Dascălu – susţinător atelier 

 

6. 6 august 2015 

Problemele adolescenților – despre traficul de persoane, violenţa în familie şi în şcoli, etc. 

Invitat:  comisar-şef IPJ Galaţi  - Adrian Dura, Cristina Pană, psiholog în cadrul Poliţiei Judeţene 

Galaţi 
 



7. 13 august 2015 

Despre consumul de droguri și plante etnobotanice – parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere Antidrog Galaţi 

Invitaţi: comisar-şef IPJ Galaţi  - Adrian Dura, psiholog în cadrul IPJ Galaţi - Cristina Pană 

 

8.  20 august 2015 

Educația sexuală a adolescenților – întâlnire cu un medic pentru planificare familială 

Invitat: Psiholog din cadrul Centrului de Resurse Educaţionale 

 

9. 27 august 2015 

 Câtă literatură știm? - concurs – abordarea unor opere foarte cunoscute din literatura română și 

universală 

Invitaţi: prof. Camelia Nenu, scriitor Doina Popescu Brăila, scriitor Georgeta Muscă, scriitor 

Mariana Eftimie Kabbout 
 

10.  3 septembrie 2015 

Încheierea Cafenelei culturale – prezentarea revistei, discuții, comentarii 

Participanţii la activităţile care s-au desfăşurat pe perioada verii la  Cafeneaua Culturală vor avea 

parte de o surpriză din partea Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”!!! 


