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Agenda NOCTURNA BIBLIOTECILOR
Ediția a V-a, 26/27 septembrie 2014
Intervalul
orar
22 sept.

26/27 sept.
1900 – 2000

2000 – 2030

2030 – 2100
2100 – 2200

2200 – 2230
2230 – 2330

Activitățile proiectului

Responsabilitatea
partenerilor

Lansarea activităților Living Library și BookSelfie în B. J. Iași;
rețelele de socializare și pe site-ul Bibliotecii.
Asociația Culturală
Moldavia Iași;
Inspectoratul de Poliție
Județean Iași
- Deschiderea evenimentului Nocturna Bibliotecilor B. J. Iași;
2014;
Asociația Culturală
- Masa Rotundă „Argumente pro și contra despre Moldavia Iași
importanța bibliotecii publice”.
B. J. Iași;
„The Books Party”:
- Expoziția BookSelfie și festivitatea de premiere a celei Asociația Culturală
mai reușite fotografii. Câștigătorul va fi ales în funcție Moldavia Iași
de numărul de like-uri primite pe Facebook (deadline:
24 septembrie 2014). Fotografiile vor fi printate și vor fi
expuse.
- Proiecție scurt metraje despre cărți;
- Living Library – cartea preferată. În cadrul ”Bibliotecii
Vii”, publicul își poate alege cartea preferată din
catalogul online a bibliotecii. Voluntarii bibliotecii (dar și
oricine este interesat) se vor costuma în personaje de
carte, publicul prezent își alege cartea dorită și își caută
personajul de carte aferent. Se pot purta discuții libere
pe marginea cărții, a personajului etc. Cititorul va găsi
cartea 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
serii:
- „Audiții pe vinil”;
- eliberare permise și împrumut carte până la ora
12 noaptea;
- vizite ghidate (turul bibliotecii);
- book-crossing (schimb de cărți);
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- 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.
Inițiatori:
ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România)
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
Parteneri și colaboratori:
Asociația Culturală Moldavia Iași
Asociația BraveArt Iași
Inspectoratul de Poliție Județean Iași

Şef Serviciu Proiecte şi Programe Culturale, PR
Mihaela Morariu

Pagina 2 din 2

