
 
 
 
 
 
 

NOCTURNA BIBLIOTECILOR 2014 
ediția a V-a 

 
Evenimentul cel mai popular al lunii septembrie 

 
 
 
 În septembrie, nopțile sunt mai inspirate și mai hărăzite de muze și arte. Acesta este și 
motivul pentru care bibliotecarii au demarat pregătirile pentru cea de-a V-a ediție a NOCTURNEI 
BIBLIOTECILOR (26/27 septembrie 2014). 
  
 Inițiată de ANBPR și susținută de partenerii săi tradiționali, campania din acest an strânge  
împreună bibliotecile din România și din Republica Moldova, într-o frumoasă împletire de idei și 
expresii ale frumosului și bunului gust. Dacă vă simtiți vizitați de inspirație, dacă doriți să intrați în 
acest spațiu primitor al bibliotecii și să petreceți într-un mod placut și creativ o experiență culturală, 
de divertisment de calitate sau, pur și simplu, să savurați o noapte de întâlniri și discuții cu prietenii, 
nu ratați NOCTURNA BIBLIOTECILOR 2014, singurul eveniment al lunii septembrie unde 
calitatea nu costă, iar ideile și dorințele publicului sunt binevenite. 
  

Nr.
crt. 

Intervalul 
orar 

Activităţile proiectului  
 

1 22.09.14 Mediatizarea și postarea tuturor informaţiilor despre proiect în mediul virtual 
(pagina web, Facebook), comunicat de presă, realizarea şi distribuirea unor 
pliante, fluturaşi etc. 
 
Lansarea activităților Living Library și BookSelfie în rețelele de socializare și 
pe site-ul bibliotecii. 

2 26/27 sept. 
1900 - 2000 

- Deschiderea evenimentului Nocturna Bibliotecilor (sediul central – bd. Ștefan 
cel Mare și Sfânt nr. 10) 
 
-Masa Rotundă „Argumente pro și contra despre importanța bibliotecii  publice”

3  
2000 – 2030 
 
 
 
2030 – 2100 
2100 – 2200 
 
 
 
 
 
 

„The Books Party”: 
- Expoziția BookSelfie și festivitatea de premiere a celei mai reușite fotografii. 
Câștigătorul va fi ales în funcție de numărul de like-uri primite pe Facebook 
(deadline: 24 septembrie 2014). Fotografiile vor fi printate de bibliotecă și vor 
face parte din expoziție; 
- Proiecție scurt metraje despre cărți; 
- Living Library - cartea preferată. După mediatizare pe rețelele de comunicare 
a ”Bibliotecii Vii”, publicul își poate alege cartea preferată din catalogul online al 
bibliotecii.  
Voluntarii bibliotecii (dar și publicul interesat) se vor costuma în personaje de 
carte. După ce publicul prezent își alege cartea dorită și își caută personajul de 
carte aferent, se pot purta discuții libere pe marginea cărții, a personajului etc.; În 
principiu, la masa bibliotecarului de la ”Biblioteca Vie”, cititorul va găsi cartea 



 
 
 
 
2200 – 2230 
2230 – 2330 
 

dorită (poate să-i placă doar coperta) și merge la voluntarul îmbrăcat în 
personajul de carte respectiv. 
Biblioteca va premia cel mai inedit și mai bine realizat costum al personajului de 
carte. 
- Workshop la joacă (șah, table, cărți, avioane) 
- Concert + workshop de instrumente Rappa Muffin & The Lazy Louise;  
 
 
Alte activități care se vor desfășura pe tot parcursul evenimentului: 

 „Audiții pe vinil”; 
 eliberare permise GRATUITE și împrumut carte până 

la ora 12 noaptea; 
 vizite ghidate (turul bibliotecii); 
 book-crossing; 
 expoziție cu vânzare de Semne de Carte Unicat; 
 expoziție cu vânzare de caiete și agende din hârtie 

reciclată, realizate manual și pictate de tineri, voluntari 
ai Asociației BraveArt Iași; 

 vizitatorii vor fi serviți cu ceai, brioșe și fursecuri 
preparate de voluntarii de la Asociația Culturală 
Moldavia Iași. 

 
 Mai multe informații despre campanie, precum și Afișul NOCTURNEI BIBLIOTECILOR 
sunt disponibile la calea:  
http://www.anbpr.org.ro/index.php/stiri/663-nocturna-bibliotecilor-campanie-sincron-
%C3%AEn-rom%C3%A2nia-%C8%99i-republica-moldova  
 
 Dragi utilizatori, ați vizitat biblioteca voastră în ultimul an, dar în ultima luna? Indiferent de 
răspuns, e timpul să aflați unde e biblioteca voastră  
 


