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Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
● Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000 ● e-mail: consjud@cjc.ro ●

Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr.CJC 23520 /02.06.2022
Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 30 mai – 05 iunie 2022










1. MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA
La sediul instituției din Constanța și la sediul Secției „Dinu și Sevasta Vintilă” din Topalu –
Expoziția permanentă a muzeului.
Concursul Național de Pictură „Lucian Grigorescu”, ediția I, organizat de Consiliul Județean
Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, în perioada 4 - 31 mai, sala
Alexandru Ciucurencu.
,,Fragil - Teritorii portabile”, obiect, instalație, expoziția artistului Cosmin Paulescu, va avea loc
în perioada 25 mai – 7 iulie 2022 în sălile de expoziții temporare aflate la parterul Muzeului de Artă
Constanța.
Ziua Internațională a Copilului, 1 iunie 2022, ,,Călătorie în lumea artelor” Copiii și adolescenții
sunt invitați să participe la ateliere de lucru și, în același timp, să descopere patrimoniul muzeului în
cadrul unui tur ghidat. Acțiunea intitulată ,,Călătorie în lumea artelor” face parte dintr-un proiect
care se desfășoară în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din
Constanța.
Expoziţia de pictură „Lumi Vegetale” semnată de artista Bogdana Contraş, în perioada 3 iunie –
iulie 2022. Expoziţia este curatoriată de Alexandra Crăciun şi Mădălina Mirea. Vernisajul va avea
loc vineri, 3 iunie 2022 ora 16>00, în sala Alexandru Ciucurencu.

Evenimentele organizate în cadrul Muzeului de Artă Constanța sunt promovate atât pe website-ul
instituției: www.muzeuldeartaconstanta.ro, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia www.facebook.com
2. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
 La sediul instituției – Expoziția permanentă a muzeului.
 Apariții în mass-media.
 Implementarea proiectului transfrontalier ARHICUP:https://www.minac.ro/proiecte.html.
Proiect cultural Black Sea programme (Municipalitatea Nessebar, Muzeul de Istorie a Moldovei
Chișinău, MINAC) ARHICUP Black Sea Archaeology, History and Culture Portal - până în iunie
2022.
 Proiect cultural - LDL Living Dabube Limes
MINAC Partener
 Expoziția arheologică , Muzeul Carsium –„Viața pe malul Dunării în mileniile V-IV a Chr”.
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 Expoziția din Sala Tezaur este din nou completă, de curând reîntorcându-se de la Madrid cele 19 piese
cu care muzeul nostru a participat la expoziția internațională Tesoros arqueológicos de Rumanía. Las
raíces dacias y romanas (01 octombrie 2021 – 27 februarie 2022), inclusiv faimosul Șarpe Glykon, piesă
unicat, dar și statuile zeităților Isis, Nemesis și Venus.
 Expoziție foto-documentară -Constanța noastră – o poveste bimilenară... perioada 24 mai – iunie 2022.
 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului - Instituția de cultură muzeală va acorda intrarea gratuită
copiilor și însoțitorilor acestora, în limita locurilor disponibile.
 4 iunie, 2022, sâmbătă, de la ora 11:00 Primăria din Hârșova, va găzdui a XV-a editie a manifestării
științifice desfășurate sub genericul ,,HÂRȘOVA-CETATE OTOMANA”.
Ediția din acest an are ca obiectiv prezentarea celor mai noi documente, date și informații obținute de
istoriografia românească și europeană, în ultimii ani, cu privire la evoluția fortificației medievale de epocă
otomană de la Hârșova. Se va prezenta, cu acest prilej, și stadiul cercetărilor arheologice pentru această
epocă.
Cetatea medievală otomană de la Hârșova s-a ridicat peste fortificațiile din epoca romană, romanobizantină și medieval timpurie pe care turcii le-au găsit pe malul Dunării. O parte din zidurile vechi au fost
integrate în noul sistem defensiv al cetății. Între secolele XVII-XIX, cu deosebire în timpul războaielor rusoturce, aceasta a suferit numeroase modificări ajungând să înglobeze și așezarea urbană, astfel încât apărarea
s-a extins pe o suprafață de aproape 30 ha. În împrejurimi, pentru a asigura apărarea vadului Dunării din
apropiere, s-au construit fortificații mai mici. Toate acestea au transformat cetatea Hârșovei în una din cele
mai puternice fortificații și așezări de pe malul drept al regiunii Dunării de Jos. Rezultatele obținute în
cercetarea acestei epoci istorice au scos la lumină numeroase documente noi și date cu privire la fortificație.
În ultimii ani, în arhivele ruse de la Kiev și Moscova au fost descoperite mai multe planuri și hărți dedicate
exclusiv Hârșovei și împrejurimilor sale. Acestea au fost realizate de ofițerii ruși participanți la războaiele
din anii 1772-1774, 1806-1812 sau 1828-1829. Lor li se adaugă date noi pe care istoriografia turcă, dar și
cercetarea autohtonă, le-au scos la lumină în ultima perioadă. Toate ilustrează, cum rezultă din intervențiile
specialiștilor participanți, o cetate puternică, cu o arhitectură specială, adaptată particularităților fizicogeografice caracteristice locului, un oraș infloritor în care edificiile religioase ocupau locul central.
La manifestare participă specialiști de la Institutul National al Patrimoniului din București, Institutul de
Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Institutul de Cercetări EcoMuzeale din Tulcea,
Centrul de Studii Turce din cadrul Universității București, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Constanța, Muzeul Carsium Hârșova. Sunt invitați membri ai corpului diplomatic acreditat în România,
parlamentari, autorități județene și locale, jurnaliști, pasionații de istorie.
În final vor fi vizitate monumentele istorice din oraș: cetatea, necropola otomană și Geamia.
Evenimentele organizate în cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța sunt
promovate atât pe website-ul instituției: www.minac.ro, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia
www.facebook.com/minaconstanta/
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3. COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA
De 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului - Accesul copiilor se va realiza pe bază de bilet
gratuit, eliberat de la Casieria instituției, în baza locurilor disponibile.
DELFINARIU ȘI MINERALOGIE

În intervalul orar 11:45 -12:00; luni și marți pentru publicul prezent la demonstrațiile
delfinilor, se desfășoară prezentarea mamiferelor marine (cu accent pe Odontocete), biologia,
fiziologia, ecologia și etologia celor trei specii de delfini din Marea Neagră, precum și amenințările
actuale (poluarea mediului acvatic cu plastic, plase pescărești, etc).

Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute: Luni 30 mai 2022
și Marți 31 mai 2022 orele: 12:00.

În intervalul orar 10:45 -11:00; 12:45 -13:00 și 14:45 -15:00, miercuri 01 iunie 2022 pentru
publicul prezent la demonstrațiile delfinilor, se desfășoară activitățile: „În oglindă – o zi din viața
unui copil - o zi din viața unui delfin” și „Curiozități pentru copii despre mamiferele marine aflate
în Delfinariu din Constanța”.

Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute: Miercuri 01 iunie
2022 orele: 11:00, 13:00 și 15:00.

În intervalul orar 11:45 -12:00 și 14:45 -15:00; joi și vineri pentru publicul prezent la
demonstrațiile delfinilor, se desfășoară prezentarea mamiferelor marine (cu accent pe Odontocete),
biologia, fiziologia, ecologia și etologia celor trei specii de delfini din Marea Neagră, precum și
amenințările actuale (poluarea mediului acvatic cu plastic, plase pescărești, etc).

Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute: Joi 02 iunie 2022
și Vineri 03 iunie 2022 orele: 12:00 și 15:00.

Sâmbătă și duminică în intervalul orar 10:45 -11:00; 12:45 -13:00 și 14:45 -15:00,
pentru publicul prezent la demonstrațiile delfinilor, se desfășoară prezentarea mamiferelor marine (cu
accent pe Odontocete), biologia, fiziologia, ecologia și etologia celor trei specii de delfini din Marea
Neagră, precum și amenințările actuale (poluarea mediului acvatic cu plastic, plase pescărești, etc).

Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute: Sâmbătă 04 iunie
2022 și Duminică 05 iunie 2022 orele: 11:00, 13:00 și 15:00.

Ziua Mediului „Doar un pământ” 05 iunie 2022 .

PLANETARIU
 Demonstrații în Planetariu cu publicul vizitator se suspendă temporar pentru modernizare și
pregatiterea spațiului noului aparat de proiecție.
Instituția muzeală mulțumește vizitatorilor pentru înțelegere!
MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE
 Program de vizitare Microrezervație și Păsări Exotice: Luni până Duminică - orele: 09:30 - 19:00.
 Echitație – plimbări / manej cu caii: Luni până Duminică orele: 10:30 - 12:00 și 12:30 - 15:00.
 Atelier de creație „Povești din lumea animalelor”.
 Expoziție „Cercetaș la Delfinariu – Strategii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă.
 Ziua Mediului - 05 iunie 2022.
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ACVARIU

Program de vizitare Acvariu: Luni 30 mai 2022 și Marți 31 mai 2022 orele: 09:00 - 18:00.

Sesiune de hrănire a speciilor de pești din patrimoniul secției Acvariu, în zilele de luni,
miercuri și vineri ora 14:00 ghidaje în prezența vizitatorilor.

1 iunie – Ziua Internațională a Copilului - Program de vizitare Acvariu: Miercuri 01 iunie
2022 orele : 09:00 - 20:00.

„LA MULȚI ANI COPILĂRIE”, activitatea se derulează în cadrul secției Acvariu, unde
copiii vor desena, vor picta și vor învăța să-și amenajeze un acvariu sub îndrumarea specialiștilor din
cadrul secției.

Program de vizitare Acvariu: Joi 02 iunie 2022-Duminică 05 iunie 2022: 09:00 - 20:00.
4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Proiecții de film și evenimente prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret
„Jean Constantin”:
Filme:
1 iunie
 10:30 2D, Dreambuilders,comedie, aventură, AG; sesiune de desene pe asfalt în cretă realizate de
copiii participanți la proiecție, cu personajele din filmele vizionate;
 12:30 2D, Fireheart,comedie, aventură,AG; sesiune de desene pe asfalt în cretă realizate de copiii
participanți la proiecție, cu personajele din filmele vizionate;
 14:30 3D, Turning red, aventură, familie, aventură AG; sesiune de desene pe asfalt în cretă
realizate de copiii participanți la proiecție, cu personajele din filmele vizionate;
 17:00 2D, Dreambuilders,comedie, aventură, AG; sesiune de desene pe asfalt în cretă realizate de
copiii participanți la proiecție, cu personajele din filmele vizionate.
2 iunie
 17:30 2D Top Gun, acțiune, aventură, AP-12;
 20:00 2D Ibrahim, dramă, (Festival de Film Francez).
3 iunie
 18:00 2D Top Gun, acțiune, aventură, AP-12;
 20:30 2D Ancheta unui scandal de stat,thriller, dramă, (Festival de Film Francez).
4 iunie
 18:00 2D Albatros, dramă, Festival de Film Francez);
 20:20 2D Top Gun, acțiune, aventură, AP-12.
5 iunie
 15:00 2D Top Gun, acțiune, aventură, AP-12;
 18:00 2D Oranges sanguines, comedie, Festival de Film Francez);
 20:00 2D R.M.N.,dramă, AP-12.
Evenimente:
 27 mai – 5 iunie Expoziție de fotografie „MIXTOPIC”. Organizată de cursanții clasei de Artă
fotografică din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”. Prof. coordonator:
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Iulia Pană Gheorghe. Expoziția „MIXTOPIC” poate fi vizitată până pe 5 iunie 2022, după următorul
program: luni-joi: 10:00-18:00, vineri- duminică: 12:00-20:00.
1 iunie - Ziua Internațională a Copilului Proiecții de film (mai sus menționate), urmate de
sesiuni de desene pe asfalt la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”.Toți copiii vor primi baloane colorate. Intervale orare: 10:30, 12:30, 14:30;17:00.
4 iunie – Concurs Național de Pian „Piano Art” ediția a VI-a interval orar: 09:00 – 16:-00;
5 iunie – 10:00 -12:00 Ședință de lucru Asociația Filateliștilor „Tomis” Constanța.
5 iunie – 09:30 – 12:00 Festivitatea de Premiere a Concursului Național de Pian „Piano Art”, ediția
a-VI-a.
Coordonator: Șef serviciu Daniel Cristian Oproiu

Secția Cultural – Educativă:
 27 mai – 5 iunie Expoziție de fotografie „MIXTOPIC”. Organizată de cursanții clasei de Artă
fotografică din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”. Prof. coordonator:
Iulia Pană Gheorghe. Expoziția „MIXTOPIC” poate fi vizitată până pe 5 iunie 2022, după următorul
program: luni-joi: 10:00-18:00, Vineri-Duminică: 12:00-20:00.
 30 mai - Catedra Instrumente, clasa pian, prezintă (online) pe pagina de socializare Facebook a
instituției un moment artistic la pian: „Ragtime”, interpretat de cursantul Sfeț Gavriil.
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada

Prof. Coordonator: Manea Galina
 30 mai postarea pe rețeaua de socializare Facebook a instituției, a rezultatelor obținute de cursanta
Daria Andreea Dumitrașcu, anul IV de studiu, clasa pian, în cadrul Concursului Național de Pian
„Virutozii”.
Prof. Coordonator: Manea Galina;
 31 mai – Catedra Arta Mișcării, clasa Actorie, participă la Festivalul de Teatru pentru Copii și
Tineret „PINOCCHIO”, la Casa de Cultură din Cernvodă. Interpretează cursantele anului I:
Sara Petrescu, Ilinca Iftime sceneta „ Câinele și pisica” de Victoria Furcoiu și cursantele Evelina
Sandu, Miruna Mitrică, Denisa Ali momentul artistic: „În jurul unui divorț” de George Topârceanu.
Coordonator: Prof. Ana-Maria Ștefan;
 31 mai – ora 18:00 „Suflet de copil” – spectacol de muzică susținut de cursanții claselor de orgă,
acordeon, clarinet,vioară, canto muzică ușoară, dans. Profesori coordonatori: Vasile Niculae, Rodica
Iftime, Lupu Florentina, Dășanu Marcel, Adriana Hoidrag, Silviu Damian. Spectacolul va avea loc
la sediul din I.C. Brătianu nr. 68;
 30 mai Catedra Instrumente, clasa pian, prezintă (online) pe pagina de socializare Facebook a
instituției un moment artistic la pian: „Vals” de Eugen Doga, în interpretarea cursantului Eduard
Dumitru Ciobanu. https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada
Prof. Coordonator: Rodica Iftime
 31 iunie - Catedra Instrumente, clasa pian, prezintă (online) pe pagina de socializare Facebook a
instituției un moment artistic la pian: „Big City Blues”, interpretat de cursanta Enache Mihaela, anul
I.
Prof. Coordonator: Manea Galina
1 iunie - Catedra Canto clasa muzică ușoară, prezintă (online) pe pagina de socializare Facebook a
instituției, momentul artistic „Part of your world”, interpretat de cursanta Teodora Minea.
Prof. Coordonator: Rodica Iftime
3 iunie - ora 17:00, recital susținut de cursanții clasei de vioară și chitară, catedra Instrumente.
Locație: Bd. I.C. Brătianu nr. 68,
Prof. Coordonator: Ionela Codreanu – vioră, Camelia Hriscu Popescu – chitară;
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Secția Ansambul Folcloric Profesionist „Brâulețul”- Promovare Cultură Tradițională
1-2 iunie – participarea orchestrei Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul”, în cadrul
Festivalului - Concurs Național de Folclor pentru Tineri Interpreți „Dor de Cânt Românesc”, ediția a
XV-a. Dirijor: Cristian Obrejan;
Coordonator: Șef secție, Șerban Gheorghiu
Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” menționează faptul că programul poate
suporta modificări și / sau actualizări, acestea urmând să vă fie înaintate în timp util.
Evenimentele organizate în cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”sunt
promovate atât pe website-ul instituției: www.cctb.ro, www.centruljeanconstantin.ro, cât şi pe pagina de
FaceBook a acesteia www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada/ .

5. TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
Program spectacole - Sala Studio, Str.Ion Lahovari nr.2A
Teatrul de Stat Constanța nu organizează spectacole în această săptămână, pentru că începe pregătirea
Stagiunii Estivale iulie - august 2022.
Evenimentele organizate în cadrul Teatrului de Stat Constanța sunt promovate atât pe website-ul
instituției: http://www.teatruldestatconstanta.ro/, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia
www.facebook.com/teatrudestatconstanta/
6.TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”
 Marți, 31 mai 2022, ora 10:00 – „CEI TREI PURCELUȘI”, după J. Halliwell-Phillips
(Spectacol susținut în deplasare în localitatea CRUCEA, jud. Constanța)
Regia: Gheorghe Balint
Muzica: Dan Bălan
Decoruri: Adrian Drăguț
Vârsta: 3 – 10 ani
În distribuție: Arina Cojocaru, Grațian Prisacariu, Ion Ciolan, Tiberiu Roșu
 Miercuri, 01 iunie 2022 - (activități dedicate ZILEI INTERNAȚIONALE A COPILULUI)
-ora 10:00 – „FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI”, după Ion Creangă
(Spectacol oferit GRATUIT copiilor din centrele de plasament constănțene)
Regia și scenariul: Daniel Stanciu
Scenografia: Delia Cornelia Ioaniu
Muzica: Dan Bălan
Vârsta: 3 - 10 ani
În distribuție: Rovena Paraschivoi/ Daniel Minciună, Ion Ciolan/ Clara Ghiuvelechian, Claudia
Brădescu/Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Grațian Prisacariu.
 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI - ora 11:00 – LANSAREA EXPOZIȚIEI DE
PICTURĂ, DEDICATĂ UNIVERSULUI COPILĂRIEI – „ZÂMBETE DE COPII” (vor fi
expuse desene și picturi realizate de preșcolarii Grădiniței PP nr. 37- Constanța, elevii Școlii

Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro

6/9

Gimnaziale nr. 18 „Jean Bart”- Constanța cât și preșcolarii și elevii Școlii „Sfinții Martiri
Brâncoveni”-Constanța).
 Joi, 02 iunie 2022, ora 10:00 –„DOROTHY ÎN LUMEA LUI OZ”, după L. Frank Baum
(Spectacol susținut la BRAȘOV, la Sala REDUTA, în cadrul FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE
TEATRU PENTRU COPII-„ARLECHINO” - CARAVANA POVEȘTILOR - Ediția a VII-A)
(spectacol recomandat copiilor cu vârsta 3+)
Regia artistică și scenariul: Petronela Purima Tănase
Scenografia: Vlad Tănase
Asistență regie: Lică Gherghilescu
Muzica: Vlad Crețu
Coregrafia: Alice Safta
Light design: Aurel Palade
În distribuție: Denisa Iova, Clara Ghiuvelechian, Inga Marcu, Claudia Brădescu, Lică Gherghilescu,
Tiberiu Roșu, Andrei Stroescu, Daniel Minciună, Ion Ciolan.
 Sâmbătă, 04 iunie 2022, ora 10:30 (la sediul Teatrului „Căluțul de Mare”)- „FATA BABEI ȘI
FATA MOȘNEAGULUI”, după Ion Creangă
Regia și scenariul: Daniel Stanciu
Scenografia: Delia Cornelia Ioaniu
Muzica: Dan Bălan
Vârsta: 3 - 10 ani
În distribuție: Rovena Paraschivoi/ Daniel Minciună, Ion Ciolan/ Clara Ghiuvelechian, Claudia
Brădescu/Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Grațian Prisacariu.
 Duminică, 05 iunie 2022, ora 10:30 (la sediul Teatrului „Căluțul de Mare”) – „PISICA
DOLDORA DE BANI ȘI NEPOȚII EI ORFANI” - adaptare dupa S.Marsak
-un spectacol de Mc Ranin și Lică Gherghilescu
Muzica: Dumitru Lupu
Vârsta: 3-9 ani
În distribuție: Rovena Paraschivoi, Ion Ciolan, Andrei Stroescu, Daniel Minciună, Claudia Brădescu, Alina
Manțu, Tiberiu Roșu, Clara Ghiuvelechian.

Evenimentele organizate în cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”sunt
promovate atât pe website-ul instituției: www.teatruldelamare.ro/, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia
www.facebook.com/calutuldemare2003.
7. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I.N.ROMAN” CONSTANȚA
EXPOZIȚII:
 6 mai 2022 – Expoziție dedicată lui Lucian Blaga (9 mai 1895, Lancrăm – 6 mai 1961, Cluj Napoca)
– eseist, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar.
 2 mai– 15 mai – Aniversații lunii mai în domeniul muzical: Expoziție de CD-uri și DVD-uri;
 2 mai -31 mai – Constanța în sărbătoare: Expoziție dedicată Zilei municipiului Constanța: documente
din fondul bibliotecii referitoare la instoria orașului.
 1 mai – 31 mai – Expoziție „Stan Greavu Dunăre” 1905 – 1929 – cărți, manuscrise și fotografii.
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 06 mai - 26 mai – Vernisajul expoziției de pictură „Salonul de primăvară”, sub egida Asociației
Artiștilot Dobrogeni, cuprinde 54 picturi ale artiștilot plastici din asociație.
 16 mai – 31 mai 2022 „Spațiul cosmic, o călătorie fascinantă prin misterele universului” – Expoziție de
DVD-uri.
 21 mai 2022 – Expoziție dedicată orașului Constanța – Împăratul bizantin Constantin I a fost cel care a
decis extinderea așezării de origine greacă, Tomis, ca noul oraș, Constantina.
 21 mai 2022 – Expoziție dedicată lui Tudor Arghezi – scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la
dezvoltarea liricii românești, sub influența lui Baudelaire. A scris poezie, teatru, proză, pamflete și
literatură pentru copii.
 22 mai 2022 – Expoziție dedicată scriitorului britanic Arthur Ignatius Conan Doyle – celebru prentru
crearea personajului Sherlock Holmes.
 27 mai – 04 iunie 2022 – Expoziție de scluptură în lemn, cu titlul „La fereastră”, scluptor Gbriel
Lungu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Deschiderea are loc în data de 27 mai.
 23- 31 mai 2022 expoziția de cd-uri, dvd-uri și audiobookuri cu tema: „La mulți ani, copilărie!”.
dedicată Zilei de 1 iunie
 1 -30 iunie 2022, „Represiunea comunistă în România” expoziție în holul central (carte, presă,
iconografie).
Expozițiile pot fi vizitate în perioada 1-30 iunie 2022, la sediul bibliotecii, holul mare de la parter și
on-line la https://tinread.biblioteca.ct.ro/opac/

Expoziții de carte
 Expoziție de carte Gabriel Liiceanu – aniversarea a 80 de ani a filosofului și scritorului român;
 Expoziție de carte George Bacovia – 65 de ani de la moartea poetului și scriitorului român;
 Expoziție de carte Camil Petrescu – 65 de ani de la moartea romancierului, dramaturgului, filozofului
și poetului român;
 Expoziție de carte Johan August Strinberg – 110 ani de la moartea scriitorului suedez.
Expozițiile de carte pot fi vizitate în perioada 01 mai – 30 mai, la sediul Bibliotecii Județene „I.N.Roman”
Constanța îm holul mare de la parter și on line la https://tinread.biblioteca.ct.ro/opac.
 Ion-Luca Caragiale (13 februarie 1852 – 9 iunie 1912) – 110 ani de la moartea dramaturgului,
prozatorului, poetului, ziaristului român (Responsabil: Ionel Alexe).
 Ștefan Agopian (n. 16 iunie 1947) – aniversarea a 75 de ani a scriitorului și publicistului român
(Responsabil: Ionel Alexe).
 Luigi Pirandello (28 iunie 1867 – 10 decembrie 1936) – 155 de ani de la nașterea romancierului,
dramaturgului, poetului italian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (Responsabil: Ionel Alexe).
 Niccolò Machiavelli (3 mai 1469 – 21 iunie 1527) – 495 de ani de la moartea scriitorului, filosofului,
omului politic italian (Responsabil: Ionel Alexe).
DIVERSE:
Postări pentru pagina de facebook:
 9 mai – Ziua Națională a Portului Tradițional din România;
 9 mai – Ziua Europei. Celebrăm patrimoniul cultural UNESCO;
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 10 mai – Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București la împlinirea a 85 de ani de
existență -1936;
 19 mai – „Din istoria Constanței – strada Nicolae Titulescu” (partea a II a).
 5 iunie 2022 „Ziua învățătorului – 5 iunie” - repere privind istoria învățământului dobrogean.
(3) ARTtime
- o serie de prezentări ale capodoperelor picturii românești și universale. Tabloul lunii mai: Georges de la
Tour „Trișorul” (circa 1635)
ACTIVITĂȚI CULTURALE
 30 -31 mai se va desfășura programul pentru copii „Dăruiește o carte!”, unde, micii cititori care vin
la bibliotecă, secția împurumut pentru copii sau ludotecă/mediatică vor primi în dar o carte.
 31 mai are loc o întâlnire cu copii de la Centrul de plasament „Micul Rotterdam” Constanța, în
cadrul evenimentului „Zâmbete la bibliotecă!”, au loc o serie de activități ludice, special gândite
pentru a face ziua cât mai deosebită – Ziua Internațională a Copilului, 1 iunie.
 Pe parcursul lunii iunie are loc o expoziție de noutăți editoriale pentru copii – Ziua Internațională a
Copilului este sărbătorită pe întreaga perioadă a lunii iunie.
 5 iunie 2022 (Ziua Mediului), Schimbă cărțile! Înnoiește-ți biblioteca în mod gratuit și ecologic!
Schimb de carte între elevi, ca segment al acțiunii Copacul cu cărți. Elevii vor fi anunțați să aducă de
acasă o carte pe care doresc să o ofere la schimb unui coleg sau unui prieten necunoscut care i-a lăsat
o carte la bibliotecă. În acest mod va fi promovat schimbul de carte, un comportament prietenos cu
mediul ce stă la baza proiectului Raftul Verde. Cărțile puse la dispoziție de bibliotecă vor fi
ștampilate cu logo-ul instituției. Cărțile vor avea, de asemeni, atașat un semn de carte cu rol de
publicizare a bibliotecii. Toate cărțile bune care vor rula prin Raftul verde vor purta aceste însemne.
(responsabili: Corina Apostoleanu, Alina Grama, Serviciul Dezvoltare-Prelucrare Colecții).
Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate
atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.
Direcţia de Turism şi Coordonarea Instituţiilor de Cultură Subordonate,
Director executiv Caterinici Monica Cristina

Întocmit și redactat,
Musteață Ana, inspector superior
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