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Aprobat,
Manager,
Corina Dobre

- Noaptea în Bibliotecă la Galați –

Ediția a IX-a

5 – 6 octombrie 2019

Program: Ora 15:30 – Ora 24:00

***

Notă: În mod excepțional, cei care vor restitui documentele împrumutate cu depășiri de termen,

vor fi scutiți de plata penalizărilor.

La Sediul Central – Strada Mihai Bravu, nr. 16

· Ora 15:30 Deschiderea oficială – în curtea Bibliotecii

· Ora 15:30 – 20:00 Expoziție de carte cu vânzare, cu participarea editurilor locale şi din

ţară

· Ora 16:00 – 24:00 – Întâlnire surpriză cu o carte – Campanie de promovare a volumelor

și publicațiilor nou intrate în Bibliotecă.

Loc de desfășurare: Compartiment Împrumut la Domiciliu pentru Adulți

·Ora 16:00 Salonul Literar „Axis Libri” - Deschiderea oficială a noii sesiuni de toamnă-

iarnă.

Loc de desfășurare: Sala „Mihai Eminescu”, etajul 1
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I. Ora 16:00 – Lansarea romanului „Karga” de Tudor Neacșu, în prezența autorului și a

invitaților săi

II. Ora 17:15 - Lansări de cărți și omagierea cărturarului Nedelcu Oprea

1. Sceneta „Cartea e comoara!”, cu participarea elevilor Școlii nr. 25;

2.  Prezentarea cărții „De la dificultăți gramaticale la joc e doar un pas. Sintaxa

propoziției”- prof. Doina Maravela, autoarea cărţii;

3. Părerea specialiștilor – referenți științifici: prof. dr. Mariana Anton, prof. dr.

Gabriela Ciubotaru;

4. Jocul didactic – exemple de bune practici

5. impresii ale elevilor participanți la diverse jocuri didactice;

6. Lansarea volumului „Comoara”, autori Ella Schmidt și Nedelcu Oprea;

7. In memoriam Nedelcu Oprea – luări de cuvânt: Ghiță Nazare, Geta Eftimie,

Letiţia Buruiană.

· Ora 16:00 ABC-ul activităților creative – atelier de origami, coordonat de prof. înv.

Primar Georgiana Dicu de la Școala Gimnazială „Sf. Trei Ierarhi”, Hanu Conachi, jud.

Galați.

Loc de desfășurare: pe platoul din fața Bibliotecii

Ora 17:00 Descoperă-ți măiestria mâinilor - atelier handmade: confecționare brățări și

mărgele

Loc de desfășurare: Compartiment Împrumut la Domiciliu pentru Adulți
· Ora 18:00 Destine Junior – cenaclu literar coordonat de poeta Vera Crăciun

Tema: Deschideți mintea, citește o carte! – lectură publică la lumina felinarelor

   Participă: membrii Clubului Curioșilor și elevii școlilor gălățene

Loc de desfășurare: Compartiment Împrumut la Domiciliu pentru Copii

· Ora 18:30 Recital artistic susținut de micii artiști: Andreea Dăndărilă, Dana Amuș,

Karina Chințoiu și Yasemin Biliktan, elevi ai clasei de canto muzică ușoară din cadrul

Școlii de Arte, CCDJ, prof. Emilia Savu.

Loc de desfășurare: pe platoul din fața Bibliotecii

· Ora 18:30 Vasile Alexandrescu Urechia, altfel: hobby-uri, amiciții și întâmplări

deosebite. Prezentare biografică, pe baza unor documente originale din fondul Colecțiilor

Speciale ale Bibliotecii, susținută de Letiția Buruiană.

Participă: elevi de la clasele a XI-a și a XII-a, coordonați de prof. Mirela Onescu,

respectiv, prof. Florentina Cioromila, de la Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism
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„Dumitru Moțoc", precum și elevi de la Liceul Teoretic Dunărea, coordonați de dir.

prof. Lucica Motoc și bibliotecar Lica Ariton.

Loc de desfășurare: Sala Colecții speciale

· Ora 18:30 Harap Alb continuă … în prezent! – jocuri didactice în bibliotecă

Participă: elevii claselor a X-a din cadrul Liceului Tehnologic „Paul Dimo” Galați,

coordonator prof. Cătălina Geanina Radu

Loc de desfășurare: Sala Centrului de Excelență, etajul 1

· Ora 18:30 Noaptea Bibliodetectivilor – concurs Treasure Hunt bazat pe indicii

prestabilite

Loc de desfășurare: Curtea și spațiile pentru public din bibliotecă

· Ora 19:00 Cyberliteratura sau book-vlogging-ul. Provocările unei generații între

experiment și divertisment: masă rotundă

Participă: elevii claselor a X-a A și a XI-a D din cadrul Liceului Tehnologic de

Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc”, coordonați de prof. Elena Antoaneta Grigoraș

Loc de desfășurare: Sala Centrului de Excelență, etajul 1

· Ora 19:00 Vânătoarea de comori literare, lecturi în noapte. Participă elevii școlilor

gălățene și copiii prezenți

Loc de desfășurare: Curtea și spațiile pentru public din bibliotecă

· Ora 19:15 Dansuri tradiționale grecești - participă Ansamblul de dansuri Olympos al

Comunității Elene din Galați. Coordonator ansamblu Cristina Spiridon

Loc de desfășurare: pe platoul din fața Bibliotecii

· Ora 20:00 Trupa de rock „Blue Bandanas” de la Colegiul Național „Mihail

Kogălniceanu”- recital

Loc de desfășurare: platoul din fața bibliotecii, sediul central

· Ora 20:00 Flash Mob - activitate de promovare a lecturii şi bibliotecii realizată împreună

cu voluntarii Bibliotecii

Loc de desfășurare: platoul din fața bibliotecii, sediul central

· Ora 20:00 Vernisajul expoziției de pictură „Dincolo de culoare”. Expun artiștii: Capotă

Daniela Lăcrămioara și Drăgaică Gelu

Loc de expunere: Sala „Mihai Eminescu”, etajul 1

Perioada: 5 - 11 octombrie 2019

· Ora 21:00 Trupa pop-rock Among the Filters - recital

Loc de desfășurare: platoul din fața bibliotecii, sediul central
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Expoziții:

 Povestea cărților - Expoziție de documente din colecțiile Compartimentului Împrumut la

Domiciliu pentru Adulți. Documentele vor fi așezate în așa fel, încât, de la stânga la

dreapta titlurile să compună o poveste, un fragment cursiv

Perioada: 5 - 31 octombrie 2019

Spațiu de expunere: Holul mare, parter.

 Literatura fantastică în colecțiile Secției pentru copii - Expoziție de carte

Perioada: 5 - 31 octombrie 2019

Spațiu de expunere: Holul mare, parter.

 Ilustrație și ornament în cartea străină veche din secolul al XVIII- lea - Expoziție de

fotoreproduceri după documente din cadrul Compartimentului Colecții Speciale

Perioada: 1 – 31 octombrie 2019.

Spațiu de expunere: Mezanin.

 Tradițional și modern în vestimentația secolului trecut: Fotografii din colecțiile speciale

ale Bibliotecii „V.A. Urechia”

Spațiu de expunere: Holul mare, parter.

 Muzica, limbajul pasiunilor noastre – 1 Octombrie Ziua Internațională a Muzicii -

Expoziție de documente multimedia

Perioada: 1 – 14 octombrie 2019

Spațiu de expunere: Foaierul sălilor de lectură, etajul 1.

 Culorile toamnei în literatură și artă – Expoziție de documente din colecțiile bibliotecii

Perioada: 5 – 12 octombrie 2019

Spațiu de expunere: Foaierul sălilor de lectură, etajul 1.

 Istoria mărcii poștale românești – Expoziție de documente din colecțiile bibliotecii

Perioada: 5 - 12 octombrie 2019

Spațiu de expunere: Sala „Mihai Eminescu”, etajul 1.

La Filiala nr. 1 „Costache Negri” - Bibliotecă Municipală pentru Copii, din Ţiglina 1 (în

incinta fostului Club Sidex)

· ora 17.00 - În lumea poveștilor –  Povești în cuvinte și imagini. Activitate prezentată de

elevii clasei Pregătitoare B, împreună cu elevii clasei a IV-a E, de la Școala Gimnazială

nr. 29,  coordonați de doamnele prof. Silvia-Lorena Drăgoi și Mirela Toniță;

· ora 18.00 - Ziua Educației nonformale –  activitate dedicată Educației, prezentată de

elevii clasei a III-a B, de la Școala Gimnazială nr. 7, coordonați de doamna prof. Monica-
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Cecilia Păduraru;

· ora 19.30 - Enigme în BIBLIOTECĂ –  Călătorie în lumea cărților pentru descifrarea

enigmelor universale. Invitat special: scriitorul, dramaturgul şi jurnalistul gălăţeanVictor

Cilincă. Participă elevii Colegiului Național ,,Costache Negri”, coordonați de doamna

prof. Elvira Alexandrescu;

· ora 20.30 - BiblioCINEMA la lumina felinarelor - Acces liber pentru toți doritorii.

Expoziții:

· Cărticica Educației – lucrare colectivă realizată de elevii clasei a III-a B, de la Școala

Gimnazială nr. 7, îndrumați de doamna prof. Monica-Cecilia Păduraru;

· Pasiunea mea, lectura – Expoziții cu lucrările elevilor participanți la concursul De la

Gutenberg la Google, pasiunea mea, lectura, concurs inclus în Calendarul Activităților

Regionale și Interjudețene. Profesori coordonatori: Cătălina-Geanina Radu și Elvira

Alexandrescu, Colegiul Național „Costache Negri”.

La Filiala nr. 5 „H.P. Bengescu” - Bibliotecă Municipală, din Micro 20 (în incinta Pieței

agroalimentare)

ora 16:00   Clubul de lectură pentru copii Bucuria;

ora 16:45 Desene pe asfalt. Tema: Copiii, cărțile și biblioteca;

ora 17:00 Atelier de limbi străine: Călător prin lume! Expresii uzuale în limbi de largă

circulație;

ora 17:30 Atelier de matematică distractivă;

ora 17:45 Audiții muzicale. Fragmente din opere de muzică clasică cu notorietate;

ora 18:00 Concurs de cultură generală;

ora 18:30 Karaoke! ;

ora 19:00 Fragment din piesa de teatru Romeo și Julieta de W. Shakespeare, scena balconului;

ora 19:30 Club de lectură pentru adulți;

ora 20:00 Vizită virtuală la Peleș;

intervalul orar 17:00 – 19:00 În vizită la Bibliotecă!

Participă: elevi de la Școala Gimnazială „Dan Barbilian” și de la Școala Gimnazială

„Iulia Hașdeu”

intervalul orar 16:00 – 24:00 Atelier de pictură. Tema: Biblioteca mea

Căsuța cu povești: Lectură în grup

intervalul orar 21:00 – 24:00 Vizionare filme.
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Obs. Pe toată perioada manifestărilor din cadrul evenimentului „Noaptea în Bibliotecă la

Galați”, ediția a IX-a se vor asigura serviciile de împrumut la domiciliu și de înscriere a

utilizatorilor .

Parteneri:

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”;

Inspectoratul Școlar Județean Galați;

Direcția Județeană pentru Cultură Galați;

Fundația „Andreiana Juventus”;

Mass-media gălățeană.

Întocmit,

Şef Serviciu Relaţii cu Publicul

jr. Florina Diaconeasa

Red: F.D. /2 ex./01.10.2019


