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Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța 

 

Activități Noaptea Bibliotecii 2021 
 

 

1• Atelier de jocuri și improvizații teatrale pentru adolescenți 

(demo) 

 

Categorie de vârstă 14-18 ani 

Ce vom face: exerciții și jocuri care dezvoltă și pun în valoare concentrarea, 

ritmul, atenția, dinamica corporală, lucrul în echipă, vocea.  

Trainer coordonator: Arina Cojocaru, trainer atestat ANC, actriță la Teatrul 

pentru Copii și Tineret  „Căluțul de Mare” și colaborator al Teatrului de Stat 

Constanța 

Împreună cu Trupa „Praf de Stele” (înființată în 2017) are ca scop dezvoltarea 

personală armonioasă a adolescenților prin metode de educare non-formală și 

tehnici de teatru (tehnică de actorie, jocuri, improvizație, dicție și vorbire, 

gestionarea emoțiilor și vorbitul în public) la finalul cărora construim spectacole 

de teatru pentru tineri.  

În colaborare, anul acesta, cu Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța. 

 

Loc de desfășurare: Aula Bibliotecii 

Interval orar: 16.00-17.30 

 

 

SECȚIA ÎMPRUMUT PENTRU COPII. LUDOTECĂ. MEDIATECĂ 

 

2• Călătorie în jurul lumii – descoperim țările lumii prin obiective 

turistice, mâncăruri tradiționale, costume naționale, capitale, 

steaguri 

 

Conținut: Participanții vor reconstitui o țară utilizând imagini decupate 

reprezentând obiective turistice, mâncăruri tradiționale, costume naționale, 

capitale, steaguri 

Categoria de vârstă: 9 – 14 ani 

Număr participanți: 4/echipă 
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Coordonatori: Elena Becheanu, Diana Codreanu, Iulia Dima 

Locul de desfășurare:  Secția pentru copii, etaj I 

Interval orar: 16.00-17.00 

 

3• Atelier de legare de carte pentru copii 

 

Responsabil: Ionel Alexe 

Locul de desfășurare: Ludotecă, etaj I 

Interval orar: 17.30 - 18.30 

  

4• Puzzle pentru copii și adolescenți 

 

Tematică puzzle: Supereroi, Star Wars, Sistemul solar, Obiective turistice din 

România 

Categoria de vârstă: 4 – 16 ani 

Număr participanți: 2/echipă 

Coordonatori: Elena Becheanu, Diana Codreanu, Iulia Dima 

Locul de desfășurare: Hol, etaj I 

Interval orar: 17.00 – 21.00 

 

5• Atelierul  semnelor de carte 

 

Conținut: Copiii își vor personaliza prin culoare semnele de carte primite în 

cadrul atelierului 

Categoria de vârstă: 4 - 10 ani 

Coordonatori: Elena Becheanu, Diana Codreanu, Iulia Dima 

Locul de desfășurare: Ludotecă 

Interval orar: 17.30 - 19.30 

 

6• Atelier de decupaje 

 

Conținut: Participanții vor decupa imagini suprapuse reprezentând prințese, 

băieței, dinozauri, prăjituri pe care le vor decora după propria imaginație 

Categoria de vârstă: 5 - 10 ani 

Coordonatori: Elena Becheanu, Diana Codreanu, Iulia Dima 

Locul de desfășurare: Hol, etaj I 

Interval orar: 17.30 – 19.30 
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7• Învățăm să desenăm insecte cu ajutorul literelor 

 

Conținut: Participanții vor desena insecte folosind modelele puse la dispoziție de 

către bibliotecari 

Categoria de vârstă: 5 – 10 ani 

Coordonatori: Elena Becheanu, Diana Codreanu, Iulia Dima 

Locul de desfășurare: Hol, etaj I 

Interval orar: 18.00 – 20.00 

 

8• Povestea pâinii: de la bobul de grâu la pâinea caldă 

 

Conținut: Citim povestea pâinii în timp ce plantăm boabe de grâu în pahare de 

plastic pe care le vom desena. Copiii vor lua acasă rodul muncii lor și vor urmări 

creșterea grâului. 

Categoria de vârstă: 5 – 10 ani 

Coordonatori: Elena Becheanu, Diana Codreanu, Iulia Dima 

Locul de desfășurare: Secția pentru copii, etaj I 

Interval orar: 19.00 – 20.00 

 

9• Colțul poveștilor despre animale 

 

Conținut: Bibliotecarii pun la dispoziția copiilor cărți despre animale 

(enciclopedii, reviste, povești, povestiri, legende) pe care părinții și bunicii le 

vor citi celor mici.  

Categoria de vârstă: 2 – 90 ani 

Coordonatori: Elena Becheanu, Diana Codreanu, Iulia Dima 

Locul de desfășurare: Secția pentru copii, etaj I 

Interval orar: 19.00 – 20.00 

 

10• Expoziție de audiobook-uri 

 

Conținut: Literatură română și universală pentru toate vârstele 

Coordonatori: Emilia Condur, Mirela Postelnicu 

Locul: Hol, etaj I 
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11• Expoziție Regina Maria.  Poveștile Reginei Maria. Regina și 

marea 

 

Conținut: Povești de suflet scrise de Regina Maria pentru copii, părinți și bunici. 

Memorii, monografii, amintiri. 

Coordonatori: Elena Becheanu, Diana Codreanu, Iulia Dima 

Locul: Hol, etaj I 

 

12• Expoziție cu noutăți pentru copii și mămici 

 

Conținut: Cărți recent achiziționate de bibliotecă pentru copii, mămici, tătici și 

bunici 

Coordonatori: Elena Becheanu, Diana Codreanu, Iulia Dima 

Locul: Hol, etaj I 

 

 

SECȚIA ÎMPRUMUT ADULȚI 

 

13• Puzzle Wine Shelf:  

 

Conținut: Pentru că fiecare carte spune o poveste, 8 echipe de cititori îndrăzneți 

(parte din ei aflați la a doua provocare de acest gen) își vor uni efortul și 

priceperea în a reconstitui imaginea-fantezie ruptă în 1000 de bucăți a unui raft 

de bibliotecă. Activitatea va fi întregită de o expoziție și un decor adecvate 

temei. 

Echipe participante: cititori fideli ai secției. 

Responsabili: Andreea Bușe, Daniela Mocanu 

Locul de desfășurare: Secția Împrumut pentru Adulți, etaj I, hol 

Ora: 17.00 

 

14• Cu cărțile pe urmele noastre - un escape room inedit 

 

Conținut: Echipele (minim trei membri) care se vor înscrie la concurs vor avea 

de îndeplinit o serie de probe pentru a descoperi cheia salvatoare. Misiunile vor 

testa atât cunoștințele, intuiția, cât și îndemânarea, fiind astfel amuzante și 

provocatoare. Timpul estimat pentru fiecare echipa este de 30 de minute. 

Înscrierile se vor face la fața locului. 

Vârsta participanți: 14-90 ani. 
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Responsabili: Andreea Bușe, Daniela Mocanu 

Locul de desfășurare: Secția Împrumut Adulți, etaj I 

Ora: 19.00 

 

 

 

SĂLI DE LECTURĂ 

 

15• Turul bibliotecii 

 

Conținut: Tur ghidat al Bibliotecii pentru grupuri (minimum 5 persoane -

maximum 15 persoane) 

Coordonator: Carmen Buștiuc 

Interval orar: 16.00 – 23.00 

 

16• Lectură publică. Întâlnirea cititorilor cu scriitorul Ovidiu 

Dunăreanu  

 

Coordonator: Puțianu Mioara 

Locul de desfășurare: Sălile de lectură: „Literatură”și „Legislație” 

Interval orar: 16.00 – 17.00 

 

17• Lectură în sălile bibliotecii 

 

Coordonator: Purice Liliana 

Locul de desfășurare: Sălile de lectură: „Științe sociale”și „Presă” 

Interval orar: 16.00 – 23.00 

 

18• Prezentarea colecțiilor bibliotecii în cadrul turului de 

bibliotecă 

 

Coordonatori: Căpinaru Marcela, Tatu Daniela, Naskovics Elena 

Locul de desfășurare: Depozit carte format: I, II, III, IV, V 

Interval orar: 16.00 – 23.00 

 

 

 

 



6 

 

19• Înscriere utilizatori 

 

Coordonatori: Crăciun Mariana, Tache Daniela-Rodica 

Locul de desfășurare: Înscriere cititori, parter 

Interval orar: 16.00 – 23.00 

 

20• Filmarea activităților ce se desfășoară în Bibliotecă 

 

Coordonator: Druche Ionuț 

Interval orar: 16.00 – 23.00 

 

21• Participare la activitățile de la „Sala Referințe generale” 

 

Coordonatori: Sinca Marilena-Annemarie, Vlad Lucica 

 

22• Darul cărții 

Conținut: Biblioteca oferă vizitatorilor cărți, drept amintire a participării la 

evenimentul „Noaptea Bibliotecii” 

Locul de desfășurare: Hol central parter 

Interval orar: 16.00-23.00 

 

23• Baby Bu-Nico 

 

Recital chitară și voce  Nicoletta Manuela Plioti. 

Conținut: cântecele vechi și noi, dans pentru copiii foarte mici, mici, părinți și 

bunici. 

Între cântecele se va citi pe roluri de către bibliotecari poezia „Scandal în oala 

cu ciorbă” autor Despina Dasicomis.   

Abilități: răbdarea, atenția, mișcarea corporală, încurajarea jocului creativ. 

Scop: crearea unei atmosfere relaxante, apropierea interpersonală, introducerea 

într-o atmosferă relaxantă şi distractivă, familiarizarea cu chitara ca instrument 

muzical.     

Categoria de vârsta: 1 - 90 ani 

Grup țintă: 1 - 5 ani   

Număr de participanți: - 

Ritmul: calm 
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Materiale: covorașe 

Durata: 45 min    

Bibliotecari: Alexe Ionuț, Brătulescu Eliza, Didea Adrian, Didea Irina. 

Locul de desfăşurare: Sala Referințe generale, parter 

Interval orar: 18.00-18.45 

 

24• Biblio-Activity: Continente 

 

Conținut: Participanții intră în joc în grup de maxim 5 jucători. Vor parcurge 7 

probe (îndeplinind diverse sarcini) și o probă de negociere, iar fiecare probă se 

va desfășura la câte o masă fiind asistați de un bibliotecar. 

Jocurile sunt: Wow – jocul cuvintelor, Găsește intrusul, Focalizează, Adevărat 

sau fals, Poezia continentelor, Dicție, Caută online, Negociere. 

Scop: crearea unei atmosfere relaxante, apropierea interpersonală, cunoaştere şi 

relaționare între participanți, dobândirea de cunoștințe, introducerea într-o 

atmosferă primitoare, prietenoasă şi distractivă.   

Categoria de vârsta: 12 - 90 ani. 

Număr de participanți: maxim 5 /echipă 

Ritmul: activ.  

Materiale: coli de scris, creioane, piuneze colorate, patafix, plicuri mari colorate, 

panou poliester, laptopuri, harta lumii, sistemul solar gonflabil, leduri forme 

steluțe, laser, brățări, tifon.   Durata: 25 minute.   

Abilități: atenție distributivă, concentrare, comunicare verbală și nonverbală, 

managementul timpului, colaborare, gestionarea emoțiilor, gândire analitică, 

aprofundarea cunoștințelor 

 

Bibliotecari responsabili:                               

Alexe Ionel, Brătulescu Eliza, Didea Adrian, Didea Irina, Dinică Manuela, 

Druche Ionuț, Hondrea Ruxandra, Meiroșu Georgica, Mihăilă Georgiana, 

Moșoiu Doina, Puzdre Laura, Simion Felicia, Sinca Marilena, Stoica Roxana 

Vlad Lucica 

Responsabili înscriere: Droangă Maria, Șerban Parascheva 

Hostess: Crăciun Mariana /Brătulescu Eliza  

 

Locul de desfăşurare: Holul central, parter 

Interval orar: 17.00-18.00 
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25• Atelier Cusături Dobrogene: Furnicuța hărnicuța 

 

Conținut: Atelier coordonat de doamna Catargiu Eugenia. Pe bucățele de 

etamină, participanții vor coase elemente specifice cusăturii românești. Vor 

realiza semne de carte pe care le vor lua acasă. 

Scop: cu scopul de a prezenta portul tradițional românesc, dezvoltarea 

imaginației creative. 

Categoria de vârsta: 8 ani -90 de ani 

Număr de participanți: limitat (15-20) 

Abilități: răbdare, atenție, îndemânare. 

Ritmul: lent 

Materiale: ace, ață, etamină 

Durata:  3h 

Responsabil din partea bibliotecii: Gârbăcea Lenuța 

Locul de desfăşurare: Sala Referințe generale, parter 

Interval orar: 17.00-19.00 

 

26• Dansul Continentelor 

 

Conținut: Dans de Societate și flashmob cu antrenorii de dans: Andreea și 

Cristian Panduru. 

Număr de participanți: - nelimitat 

Scop: crearea unei atmosfere relaxante.    Categoria de vârsta: 1- 90 ani.  

Ritmul: activ 

Durata: 45 min 

Abilități: dezvoltarea coordonării, flexibilității, atenției și ritmicității în mișcarea 

corporală. 

Bibliotecari: Alexe Ionuț, Brătulescu Eliza, Didea Adrian, Didea Irina, Dinică 

Manuela, Druche Ionuț, Hondrea Ruxandra, Mihăilă Georgiana, Moșoiu Doina, 

Puzdre Laura, Simion Felicia, Sinca Marilena, Vlad Lucica 

Locul de desfăşurare: Holul central, parter 

Interval orar: 20.00-20.30 
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27• Labirintul cu cărți 

 

Joc de cultură generală 

Scop: dezvoltarea cunoștințelor de cultură generală, dezvoltarea cunoștințelor în 

căutarea unor texte date, încurajarea competiției și spiritului de echipă.  

Categoria de vârsta: 10 - 16 ani  

Număr de participanți: 20 

Ritmul: dinamic 

Materiale: - cărți din diferite domenii culturale (literatură, teatru, istorie), benzi 

pentru crearea labirintului, cutii de dimensiuni mari.  

Durata: 60 minute 

Descrierea activității: Echipele  formate din 2 participanți trebuie să descopere 

prin labirintul cu cărți diferite cuvinte sau citate. Căutarea se va desfășura într-

un anumit timp alocat. Echipa care descoperă prima cuvintele sau citatele 

câștigă.  Animatorul atelierului: Dincă Gabriel. 

Abilități: atenție distributivă, concentrare, comunicare, managementul timpului, 

colaborare. 

Bibliotecar responsabil: Simion Felicia 

Locul de desfășurare: Hol central parter 

Interval orar: 18.00-19.00 

 

28• Atelier de desen și grafică: Micul făurar 

 

Conținut: Atelier de desen și grafică după modele - jucării. 

Scop: dezvoltarea imaginației creative 

Categoria de vârsta: 8 - 90 de ani 

Număr de participanți: 15-20 

Ritmul: lent 

Materiale: coli hârtie, creioane, gume 

Durata:  2h 

Bibliotecar: Moșoiu Doina 

Locul de desfășurare: Sala de Referințe generale, parter 

Interval orar: 19.00 - 20.00 
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29• Poezie cu parfum de cafea 

 

Conținut: participanții vor fi serviți cu o cafea, dacă vor scrie o strofă dintr-o 

poezie învățată sau vor compune una pe loc. 

Scop: dezvoltarea imaginației creative, rechemarea memoriei. 

Categoria de vârsta: 18 - 90 de ani 

Număr de participanți: 50 

Ritmul: lent 

Materiale: coli hârtie, pixuri, coș, două aparate tip espressor,   capsule de cafea. 

Bibliotecari: Brătulescu Eliza ,Dinică Manuela, Hondrea Ruxandra, Moșoiu 

Doina 

Locul de desfășurare: Hol central parter 

Interval orar: 16.00-19.00 

Activitate sponsorizată de firma Tchibo România. 

 

30• Recital de muzică pe versuri ale poeților din detenția 

comunistă 

 

Descriere activitate: recital – compozitor Ioan Muraru 

Scop: Cunoașterea poeziei din temnițele comuniste 

Categoria de vârstă: pentru toate vârstele 

Număr de participanți: - nelimitat 

Ritmul: calm 

Materiale: - Stație audio 

Locul de desfășurare: Hol central parter 

Interval orar: 20.30-21.30 

 

 

31• Teatru de umbre: Scufița informatică de prof. Georgeta Șelaru 

(Parodie după Scufița Roșie de Charles Perrault) 

 

Premiul pentru umor la Festivalul de teatru francofon pentru copii, Dej 2004 

Conținut: Bibliotecarii citesc pe roluri povestea și se înregistrează audio.   

Scop: educativ, reprezentând o modalitate mai atractivă prin care participanții își 

pot dezvolta imaginația.  
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Categoria de vârsta: 12 - 90 de ani 

Număr de participanți: 12/ echipă 

Ritmul: activ 

Materiale: carton, foarfece, creion, bețe de frigărui, pânză albă, reflector, coli, 

capsator. 

Durata: 25 min 

Locul de desfăşurare: Referințe generale 

Participanții vor asculta cu atenție povestea înregistrată, după care vor trebui să 

mânuiască marionetele sincronizându-se cu textul. Spectatori vor fi copiii de la 

centrul de plasament, dar și alți doritori. 

Abilități:  comunicare, exprimare, receptare și înțelegere a unui mesaj vizual. 

Bibliotecari: Brătulescu Eliza, Didea Adrian, Didea Irina, Dinică Manuela, 

Hondrea Ruxandra, Meiroșu Georgica, Mihăilă Georgiana, Moșoiu Doina, 

Puzdre Laura, Simion Felicia, Sinca Marilena, Stoica Roxana, Vlad Lucica 

Bibliotecar: Simion Felicia 

Locul de desfășurare: Sala de referințe generale, parter 

Interval orar: 16.00 - 17.00 

 

32• Lansarea de carte și atelier interactiv de lectură : „Vacanță cu 

zmeu” de Veronica Iani 

 

Conținut: cartea „Vacanță cu zmeu”, al doilea titlu al colecției „Povești aproape 

adevărate” 

Scop: Incursiune în lumea unei povestiri cu personaje reale, dar întâmplări 

imaginare, precum și întâlnirea cu un scriitor și ilustrator de cărți pentru copii.  

Categoria de vârstă: 6-12 ani 

Număr de participanți: 35-40 

Materiale: pernuțe pe care să stea copiii pe jos, un proiector, planșe format A3 

cu desenele din carte, pentru a le arăta sticluțe cu apă pentru copii 

Durata: 60-90 minute 

Descrierea activității: 

- scurtă introducere a activității ca scriitor și ilustrator de cărți pentru copii; 

- scriitoarea va citi cartea, iar copiii vor vedea ilustrațiile, fie proiectate, fie de pe 

planșe A3; 

- pe parcursul lecturii, dialog al scriitoarei cu copiii, stimulându-i să vină cu 

soluții și cu răspunsuri; 
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- la final, întrebări scrise pe niște bilețele, iar copiii vor alege câte un bilet și vor 

răspunde la întrebări. 

 

Abilități: dezvoltarea imaginației; dezvoltarea atenției și spiritului de echipă;  

copiii vor afla care sunt etapele scrierii și ilustrării unei cărți – drumul de la idee 

la tipar 

Bibliotecar: Simion Felicia 

Locul de desfășurare: Sala de referințe generale, parter 

Interval orar: 17.00 - 18.00 

Ionuț Druche – filmări și transmisiune live pe Facebook-ul bibliotecii. 

 

33• Domus - casa romană:  prezentarea reconstituirii în 3D a unor 

construcții antice   

Activitate interactivă, cu participarea doamnei Oana Grigoruță, muzeograf, 

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 

Responsabili: Corina-Mihaela Apostoleanu,  Luminița Stelian, Angela Anca 

Dobre, Adriana Pitu 

 

Locul de desfășurare: Aula Bibliotecii  

Ora: 17.30 

 

34• Fețele necunoscute ale orașului: evenimente din trecut, în 

lumina documentelor de arhivă și a presei.  

 

Activitate în colaborare cu dl. Constantin Cheramidoglu, specialist în arhivistică 

 

Responsabili: Corina-Mihaela Apostoleanu, Luminița Stelian, Angela Anca 

Dobre, Adriana Pitu 

Locul de desfășurare: Aula Bibliotecii 

Interval orar: 18.30 - 19.30 
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PARTENERI AI ACTIVITĂȚILOR: 

 

Primăria Municipiului  Constanța 

Firma „Tchibo” România 

Editura „Rao” 

Editura „Litera” 

Editura „Nemira” 

„Editura „Didactica Publishing House” 

 

Toate activitățile se vor desfășura cu respectarea normelor sanitare 

în vigoare. 

Participanții la activități și vizitatorii vor purta mască medicală/non 

medicală, pe tot parcursul evenimentului „Noaptea Bibliotecii” 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU PLĂCERE SĂ DESCOPERIȚI ȘI REDESCOPERIȚI 

UNIVERSUL PLIN DE SURPRIZE AL BIBLIOTECII ! 

 

 


