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NOCTURNA BIBLIOTECII 

– Noaptea cărţilor care ne bântuie zilele – 

1/2 noiembrie 2019 

– PROGRAM EVENIMENTE – 

Sediul Central Mihail Sadoveanu  

ACTIVITĂŢI 
INTERVAL 
ORAR 

- Atelier de lectură şi creativitate pentru copii şi tombolă cu cărţi de la Editura 
Corint Junior 

18:00-19:00 

- Opera „altfel“ – Fantoma de la Operă, Anastasia, Notre-Dame de Paris s.a. – 
cu Daniela Ciociea, Alina Bottez, Manuela Mocanu şi Odin Ciociea, 
acompaniaţi la pian de Ieronim Buga. Prezentator: Cristina Lascu 

19:00-20:00 

- Atelier Lip Dub cu Bogdan Fînariu, one-shot video pentru public 0-99 ani, (ca 
să fie şi mai distractiv, veniţi şi voi în costume de Halloween!) 

20:00-22:00 

- Spectacol de teatru cu piesa „Pasărea Măiastră Maria Tănase“, cu Adriana 
Trandafir şi Andreas Petrescu. Spectacol realizat în parteneriat cu 
Teatrul Dramaturgilor Români. 

22:00-23:00 

- Trivia/ boardgames night 23:00-02:00 

- Avampremiera videoclip-ului realizat în atelierul Lip Dub 24:00 

- Carte pe neve, selfie corner, foto-expo cu pisici permanent 

Biblioteca Dimitrie Cantemir 

ACTIVITĂŢI  
INTERVAL 

ORAR 

- Atelier de lecturi sonore pentru copii, cu Adriana Moca 19:00-20:00 

   Workshop inteligenţa emoțională şi empatie pentru părinţi cu Victor Blănaru 19:30-20:30 

- Atelier creativ pentru copii: confecționat lilieci si dovleci din carton colorat 20:30-21:00 

   Atelier creativ pentru părinţi: croșetat covorașe din maccheroni 20:30-21:00 

- Jocuri distractive şi mișcare cu Trupa Chaplin. Coordonator: Cristina Petre 21:30-22:30 

- Parada costumelor de Halloween 22:30-23:30 

- Karaoke 23:30-24:00 

- Vizionare film 24:00-02:00 



Biblioteca George Coşbuc  

ACTIVITĂŢI  
INTERVAL 

ORAR 

- „Poțiunea pentru curaj” – Atelier de lectură, creativitate și îndemânare: 

preparăm împreună. Obs.: Se adresează copiilor cu vârste între 3 și… 99 

ani. 

18:00-19:30 

- „Întâlnirea vrăjitoarelor” – Spectacol organizat de adolescenții iubitori de SF. 

Trupa proiectului „Acting OUT in English style” și copiii iubitori de 

basme. Tinerele „vrăjitoare” aduc în fața publicului piesa „The Spell” 

(Vraja), de data aceasta în limba română, iar apoi… tot ele, vor 

împărtăși publicului informații de tipul „Știați că?” despre istoria, 

tradițiile și superstițiile de Halloween! Pentru talentații autori ai 

basmelor scrise în cadrul proiectului „101 Basme Românești”, copii cu 

vârste între 7 și 14 ani, vom crea cadrul ideal pentru a-și prezenta 

creațiile în fața publicului! 

20:00-21:30 

-  „Vrăjitori și vrăjitoare se pornesc la vânătoare!” – Vânătoare de cărți... Tinerii 

(de toate vârstele) sunt invitați să alcătuiască echipe de 3-5 membri, 

alături de care să dezlege o șaradă, ce-i va conduce către… titluri celebre  

din colecția Fantasy! 

21:30-24:00 

- „Picnicul Vrăjitoarelor!” – „Casa de Oaspeți” (anexa B) va găzdui, prilej de 

socializare și de „pus țara la cale” pentru adolescenți. 

21:30-24:00 

- „Ghicești… sau citești?”. Pe parcursul întregii seri, vizitatorii vor fi întâmpinați 

cu un coș cu „Tips or tricks”. Coșul va conține – atașate tradiționalelor 

bomboane – „răvașe” cu provocări… recomandări de lectură tip 

ghicitoare, pe care oaspeții vor fi invitați să le dezlege sau respectiv vor 

fi tentați să le împrumute. 

permanent 

 

 


