
 

 
 

AGENDĂ NOCTURNA BIBLIOTECILOR 
Ediția a VI-a, 25 septembrie 2015, începând cu ora 18.00, Sediul central (Galeriile 

comerciale „Ștefan cel Mare”) 
 

Loc Ora Activitate Parteneri 

Secția de 
Împrumut 

Carte 
pentru 
Copii 

 
1800 

 

„În lumea lui Harry Potter”: 
- proiecție filme; 
- prezentare de noutăți editoriale din colecțiile Secției 
de Împrumut Carte pentru Copii. 

 

 

Sala de 
Lectură 

 

1800 

 

„Invitații Nocturnei”: 
- tinere talente de la Asociația Culturală „Moldavia” 
vor susține un scurt recital de poezie și muzică, 
ocazie de a-și face cunoscute creațiile proprii. 

Asociația Culturală 
„Moldavia” Iași 

Sala de 
Lectură 

 
1900 

„Á la Caragiale”: 
- colaj scenete din Momente și Schițe, D-ale 
carnavalului și O scrisoare pierdută (moment 
susținut de Trupa de teatru de la Școala de Teatru 
Profess Art Iași, coordonați de prof. Luiza Cupceac). 

Școala de Teatru Profess 
Art Iași 

Holul 
bibliotecii 

 
1900 

 

Voluntarii Bibliotecii în acțiune: 
- Aprinderea lampioanelor confecționate de 
voluntarii bibliotecii prin tehnica kirigami; 
- Flash-mob „Valsuri celebre” cu voluntarii 
bibliotecii. 

Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” - 

Facultatea de Arhitectură 
„G. M. Cantacuzino”, 

Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu 
de la Brad”, Colegiul 

Național „Emil 
Racoviță”, Liceul 

Teoretic „Alexandru Ioan 
Cuza”, Colegiul Tehnic 

„Ion Holban” 

Sala de 
Artă și 
Colecții 
Speciale 

 
 

1900 

 

„Invitație la vals”: 
- audiție muzicală cu selecții ale celor mai faimoase 
valsuri clasice la Secția de Artă și Colecții Speciale; 
prezintă conf. univ. dr. Zamfira Dănilă de la 
Universitatea de Arte „George Enescu” Iași; 
- expoziția de carte și materiale audio-video „Valsul, 
mereu tânăr”. 

Universitatea de Arte 
„George Enescu” 



 

Sediul 
central 

 

 

1800 

- 0000 

 

„The Books Party”: 
- punct de Book-crossing (schimb de cărți); 
- vizite ghidate în bibliotecă; 
- prezentări de carte veche și de patrimoniu, rarități 
aflate în colecțiile bibliotecii; 
- înscriere și eliberare permise de intrare 
GRATUITE; 
- împrumut carte până la ora 00.00. 
 
Concursul „Cărți la țintă!” - cunoașterea trecutului 
și a prezentului Bibliotecii Județene Iași: 
- întrebările vor fi formulate din istoricul prezentat pe 
pagina web, la adresa http://www.bjiasi.ro/scurt-
istoric/. Concurenții sunt așteptați între orele 19.00 și 
23.00, vor extrage o întrebare din urnă, iar dacă 
răspund corect își pot alege cartea dorită trăgând cu 
arcul în spațiul special amenajat.. 
 
Alte activități: 
- Proiecție scurt metraje despre cărți; 
- „Audiții pe vinil”; 
- Workshop la joacă (șah, table, cărți etc.); 
- Expoziție de fotografii realizate de voluntari; 
- Expoziție cu vânzare Semne de Carte Unicat, 
realizate de Motion Art Design. 
- Free Bar cu ceai, fursecuri pentru publicul prezent. 
 
Impresii la final de Nocturnă: 
- așteptăm impresiile și recomandările publicului: 
„Ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut la Nocturna 
2015?” 

Asociația Culturală 
„Moldavia” Iași 

Asociația Terra 
Ultrasilvana – Filiala Iași 

Motion Art Design 

 

 

 
Iniţiatori: 
ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România) 
ABRM (Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova) 
 
Colaboratori:  
Asociația Culturală Moldavia Iași 
Asociația Terra Ultrasilvana – Filiala Iași 
Școala de Teatru Profess Art Iași 
Universitatea de Arte „George Enescu” Iași 
voluntarii Bibliotecii Județene. 


