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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 26568/21.06.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 20 iunie – 26 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.
 ,,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.
 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.
 Ovidienii, Ediția a IV a, Simpozionul Internațional de Scluptură Ovidiu – SISO 2022 – 22 iunie
- 20 iulie. Locația – Platoul Centrului Cultural „Elena Roizen” din Ovidiu și Vernisaj la
Muzeul de Artă Constanța.
 23 iunie, ora 11:00 - Primăria orașului Ovidiu, în calitate de organizator, în parteneriat cu Muzeul de
Artă Constanța, vă invită la conferința de presă, care are ca scop vernisajul primei tabere de
sculptură cu transmisie live din România, cu o durata de 30 zile, din cadrul proiectului Simpozionul ,,OVIDIENII’’, ediția a IV-a : Tabăra de sculptură în piatră pe temă ovidiană.
Astfel, timp de o lună, vizitatorii Muzeului de Artă Constanța vor putea viziona live, pe cele 5
ecrane amplasate în muzeu, performance-ul celor 5 artiști consacrați (Vladlen Babcinețchi, Laurențiu
Mogoșanu, Nicolae-Ovidiu Popa, Valentin Vârtosu, Dumitru Verdianu, curator Maria Bilașevschi)
care vor sculpta în atelierul amenajat pe platoul Centrului Cultural ,,Elena Roizen” din orașul Ovidiu.
Fiecare artist va prelucra un bloc de piatră brut, de aprox. 2 m cub, proporțiile blocurilor fiind
diferite, în funcție de fiecare proiect în parte.
Simpozionul este organizat după modelul taberelor de sculptură internaționale consacrate, fiind
invitați artiști cu experiență în domeniul sculpturii monumentale. Opera lui Ovidiu va constitui punctul de
plecare al acestei tabere de creație. Libertatea de expresie, spiritul avangardist și bucuria creației vor
constitui valorile de bază ale simpozionului, dorindu-se crearea unui nucleu artistic care să promoveze orașul
Ovidiu la nivel național și internațional.
Pe tot parcursul acestui proiect, indiferent de categoria de vârstă, puteți lua parte alături de cei 5
artiști la acest proiect cultural inedit, fiind parte activă la crearea acestor opere de artă ce vor fi folosite
pentru a înfrumuseța 5 amplasamente de pe domeniul public al orașului Ovidiu.
Locație - Muzeul de Artă Constanța (conferință de presă și deschidere vernisaj).
 26 iunie de Ziua Drapelului – arborarea drapelului național, simbol viu și puternic care ne
identifică pretutindeni ca popor.
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
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2. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
26 iunie de Ziua Drapelului – arborarea drapelului național, simbol viu și puternic care ne
identifică pretutindeni ca popor.
 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 noiembrie
2022.
 Proiect cultural - LDL Living Dabube Limes - MINAC Partener.
 Expoziția arheologică , Muzeul Carsium –„Viața pe malul Dunării în mileniile V-IV a Chr”.
 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.
 Expoziție temporară: 15 iunie -10 august 2022 – „Arta mozaicului antic și bizantin. Școala de la
Alba Iulia.”
 23 iunie, ora 15:00, Sala Pictată, Aula Adrian Răduleascu – Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie Constanța, miniconcert de pian, susținut de către doamna profesor Alla Bivol, șefa școlii de
pian Frederich Chopin din Constanța, evenimentul face parte din Festivalul de cultural ClaFest care se
desfășoară în mai multe locații, în perioada 20 iunie – 26 iunie 2022.
 25 iunie, ora 13:00 – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța – Aula „Adrian
Rădulescu”:
-„Ziua Drapelului României – Zi a sufletului românesc”
-„Dialoguri ”- Lansare de carte – poezie și muzică.
 26 iunie de Ziua Drapelului – arborarea drapelului național simbol viu și puternic care ne
identifică pretutindeni ca popor.
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/

3. COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA
 26 iunie de Ziua Drapelului – arborarea drapelului național simbol viu și puternic care ne
identifică pretutindeni ca popor.
 Lansare de carte a domnului Comandor Vasile Chirilă – 26.06.2022, ora 10:00, la Planetariu,
„Astronavigația de la gnomon și astrolab la sextanul Apollo”.
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DELFINARIU ȘI MINERALOGIE
 În intervalul orar 10:45 -11:00 și 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).
 Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 30 minute: Miercuri
orele:11:00;13:00 și 15:00; Joi – Vineri orele:12:00;14:00 și 16:00.
 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).
 Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute: Sâmbătă și Duminică
orele: 11:00, 13:00 și 15:00.
 Ateliere interactive - (secțiile Acvariu și Delfinariu) în cadrul Zilelor Europene ale Arheologiei
desfășurate în perioada 17-19 iunie 20022 (organizator MINAC).
PLANETARIU


De luni până duminică demonstrațiile în Planetariu cu publicul vizitator au o durată 30 minute de

luni până duminică la orele: 09:45; 11:45; 13:45; 15:00 și 16:00.
MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE
 Program de vizitare Microrezervație și Păsări Exotice: Luni până Duminică - orele: 09:30 - 20:00.
 Echitație – plimbări / manej cu caii: Luni până Duminică orele: 10:30 - 12:00 și 12:30 - 15:00.
 Atelier BIOART – Școala de vară -15 iunie - 30 septembrie.
ACVARIU

Program de vizitare Acvariu: orele: 09:00 - 20:00.

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.

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Proiecții de film și evenimente prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret
„Jean Constantin”:
 26 iunie de Ziua Drapelului – arborarea drapelului național simbol viu și puternic care ne
identifică pretutindeni ca popor.
Filme:
23 iunie
 17:10 3D Jurasic World: Dominion, aventură, SF, AP-12;
 20:00 2D The Black Phone, groază, thriller, IM-18;
24 iunie
 14:00 3D Lightyear ,acțiune, aventură,animație, AG;
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 18:10 2D The Black Phone, groază, thriller, IM-18;
 20:20 2D Elvis, musica, dramă,AP-12;
25 iunie
 11:00 3D Minions: The Rise of Gru, comedie,aventură, AG;
 13:00 3D Lightyear ,acțiune, aventură,animație, AG;
 15:00 3D Minions: The Rise of Gru, comedie,aventură, AG;
 17:00 2D L`événement, dramă, ficțiune, AP-12;
 19:00 3D Jurasic World: Dominion, aventură, SF, AP-12;
26 iunie
 11:00 3D Minions: The Rise of Gru, comedie,aventură, AG;
 13:00 3D Lightyear ,acțiune, aventură,animație, AG;
 15:00 3D Minions: The Rise of Gru, comedie,aventură, AG;
 17:00 2D Elvis, musica, dramă,AP-12;
 20:00 3D Jurasic World: Dominion, aventură, SF, AP-12;
Evenimente:
 Perioada: 14-28 iunie Expoziție de pictură și grafică „DIALOGURI CROMATICE”. Expun
cursanții claselor de pictură și grafică. Locație: Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret
„Jean Constantin”..
Program expoziție: luni- joi: 10:00 -18:00, vineri- duminică: 12:00-20:00.
Prof. Coordonatori: Lidia Elena Panait, Ana-Maria Ceară;
 20 iunie - 17:30-18:30 Logiscool Programare de jocuri, lecție gratuită, activitate curentă a
Serviciului Coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.
 21 iunie, 19:00-20:00, concert muzică de cameră (spațiul expozițional), Asociația Multiculturală
„Anticus”, eveniment în cadrul CLAFest, ediția a V-a;
 10:00-12:00 Ședință de lucru Asociația Filateliștilor „Tomis” Constanța.
Coordonator: Șef serviciu Daniel Cristian Oproiu
Secția Cultural – Educativă:
20 iunie
 Catedra Instrumente, clasa orgă, prezintă (online, pe pagina de socializare facebook a instituției,
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada
un moment artistic.
Interpretează suită instrumentală, cursantul Costel Bocăneț. (moment susținut în cadrul recitalului
Suflet de copil, din 31 mai 2022);
Prof. Coordonator: Silviu Damian
21 iunie
 Catedra Instrumente, clasa pian prezintă (online, pe pagina de socializare facebook a instituției,
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada „Romantique polonaise”.
Interpretează cursanta: Tonghioiu Amina.
Prof. Coordonator: Manea Galina
22 iunie
 Catedra Instrumente, clasa pian prezintă (online, pe pagina de socializare facebook a instituției,
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada „Fountaine of the dreams”
de M. Mier. Interpretează cursanta: Vasile Mara
Prof. Coordonator: Manea Galina
23 iunie
 Catedra Instrumente, clasa pian prezintă (online, pe pagina de socializare facebook a instituției,
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada „Sonatina in do major” de
C. Rollin. Interpretează cursanta: Strâmbeanu Ana-Maria
Prof. Coordonator: Manea Galina
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26 iunie -ZIUA DRAPELULUI
 Catedra Canto – clasa muzică populară, prezintă online, pe pagina de
socializare facebook a instituției, cântecul „Aici e țara mea” ,din repertoriul Andreei Haisan.
Momentul marchează Ziua Națională a Drapelului. Interpretează cursanții clasei de canto muzică
populară.https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada ,
Prof. Coordonator: Elena Plătică
 Postare facebook – Steagul Național de Ziua Drapelului – 26 iunie;
 14-28 iunie- Expoziție de pictură și grafică „DIALOGURI CROMATICE”. Expun cursanții
claselor de pictură și grafică. Locație: Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”. Perioada: 14-28 iunie. luni- joi: 10:00 -18:00, vineri- duminică: 12:00-20:00.
Prof. Coordonatori: Lidia Elena Panait și prof. Ana-Maria Ceară;
Secția Ansamblul Folcloric Profesionist „Brâulețul” – Promovare Cultură Tradițională
 24 iunie – „Ziua Iei tradiționale românești”. Postare online pe pagina de socializare facebook
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada

 24 iunie – „Drăgaica sau Sânzienele – semnificație, tradiții superstiții”. Postare online pe pagina
de socializare facebook https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada
Referent de specialitate: Ana-Laura Parfinov
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.
 26 iunie de Ziua Drapelului – arborarea drapelului național simbol viu și puternic care ne
identifică pretutindeni ca popor.
 27 iunie 2022, Festivalul Internațional de Teatru FITS 2022 de la Sibiu - o reprezentație a
spectacolului „Doi tineri din Verona", regia Alexandru Mâzgăreanu.
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”
26 iunie de Ziua Drapelului – arborarea drapelului național simbol viu și puternic care ne
identifică pretutindeni ca popor.
 Sâmbătă, 25 iunie 2022, ora 10:30 „POVESTE CU .... SCUFIȚA ROȘIE” - adaptare după
Charles Perrault
Regia și scenariul: Valentin Dobrescu
Scenografia: Valentin Dobrescu
Muzica: Radu Alin Macovei Moraru
Vârstă: 3+
În distribuție: Rovena Paraschivoi, Daniel Minciună, Grațian Prisacariu, Claudia Brădescu, Ion Ciolan.
 Duminică, 26 iunie 2022, ora 10:30 „MOTANUL ÎNCĂLȚAT”, după Charles Perrault
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Scenariul, regia artistică și animația: Cristian Pepino
Scenografia: Cristina Pepino
Muzica: Dan Bălan
Coregrafia: Maria Aprozianu
Consultant pentru mânuirea păpușilor: Aneta Forna Christu
Vârsta: 6 – 12 ani
În distribuție: Daniel Minciună, Tiberiu Roșu, Clara Ghiuvelechian, Claudia Brădescu, Ion Ciolan, Andrei
Stroescu.
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
26 iunie de Ziua Drapelului – arborarea drapelului național simbol viu și puternic care ne
identifică pretutindeni ca popor.
EXPOZIȚII:
 1 -30 iunie 2022, „Represiunea comunistă în România” expoziție în holul central (carte, presă,
iconografie).
 7 iunie ora 17 :00 – Vernisajul expoziției „Vibrații cromatice” a Careului Artelor Amfora ; prezintă
graficianul Leonte Năstase, dr. Corina Apostoleanu și prof.univ,dr. habil Angelo Mitchievici.
 8 iunie ora 17 :00 – Vernisajul expoziției „Bestiarul lui Lem ilustart de Mroz”, în colaborare cu
Institutul Polonez din București, în prezența Katarzynei Zalaszewska, coordonatoare de proiecte la
Institutul Polonez și a prof.univ.dr. habil. Angelo Mitchievici.
 8 iunie 2022 – Expoziție Ziua Mondială a Oceanului Planetar.
 10 iunie – 20 iunie – Expoziție de audio book-uri „Vine,vine, vacanța – Să citim „citim!”.
 Expoziția estivală „Detectivi...de vacanță”, ce reunește cazurile pline de suspans ale celor mai
renumiți anchetatori din literatura polițistă contemporană.
 Expozție Ion Luca Caragiale 13.02.1852 – 09.06.1912 – 110 ani de la moartea dramaturgului,







prozatorului, poetului, ziaristului român.
Expoziție „Eroine de roman în păpuși de porțelan” (iunie-iulie). Situată în holul central al instituției
expoziția reunește 40 de volume din literatura română și universală, ale căror personaje feminine sunt
îmbrăcate sub forma unor păpuși de porțelan. Îmbrăcate în costume specifice fiecărei epoci în care are
loc acțiunea romanului „personajele” aduc un farmec aparte expoziției.
22 iunie, ora 17:30 – Lansare de carte: Silviu Măcrineanu „Pași în penumbră” (Editura Creator,
2022), carte prezentată de către dr. Corina Apostoleanu și scriitoarea Diana Dobrița -Bîlea, în prezența
autorului.
23 iunie, ora 18:00, Masă rotundă cu tema „Timpul regăsirii”, având-o ca invitată pe scriitoarea
Steliana Bajdechi, în dialog cu prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici.
23 iunie ora 16:00 – Cenaclul literar (Sala cataloage).
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 30 iunie, ora 17:30 – lansare de carte: Adrian Nicola „Corul muților” Editura Ex Ponto. Cartea va fi
prezentată de Ovidiu Dunăreanu și Diana Dobrița Bîlea.
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;
 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.
 15 iunie 2022: „Istoria de lângă noi – Sala Sporturilor” (Biroul de Informare Bibliografică
Dobrogeană).
ATELIERE DE LECTURĂ:
 8 și 9 iunie – Biblioteca județeană în parteneriat cu Asociația „Spune-mi o poveste pentru
suflet” – organizează ateliere de lectură „Spune-mi o poveste pentru suflet”.
Participă 2 clase de elevi, ciclul primar: Școala nr.16 și Școala nr.43 din Constanța.
Lectura cărții este realizată de Veronica Iani.
Durată 60 minute.
Va avea loc lectura cărții „Răbdarea”, scrisă de Veronica Iani.
 16, 17 iunie 2022
Biblioteca Județeană Constanța, în parteneriat cu Asociația
suflet” organizează atelierele de lectură „Poveștile care ne formează”.
– Participă: două grupe de la Centrul de plasament Micul Rotterdam.

„Spune-mi

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

o

poveste

pentru

7/9

-Lectura cărții este realizată de Veronica Iani.
- Durata: 60 minute.
-Locul de desfășurare: Sala de referințe.
Descrierea pe scurt a activității: 1. Va avea loc lectura cărților „Curajul” și „Perseverența”, scrise și
ilustrate de Veronica Iani, în lectura autoarei 2. Pornind de la subiectul cărților, autoarea lor va discuta, la
final, cu copiii, despre situații de viață cu care ei se confruntă, precum curajul de a face față influenței
nefaste a grupului, curajul de a spune adevărul, de a lua decizii corecte. Li se va vorbi și despre Constantin
Brâncuși, ca model de perseverență.

ARTime
 O serie de prezentări ale capodoperei picturii românești și universale.
 Tabloul lunii iunie: Francisco Goya „Don Manuel Osorio” 1788.
ACTIVITĂȚI CULTURALE
 Luni 6 iunie, la ora12:00 – „Poezia naturii”- recitări poezii.
Acțiune de plantare.
Găzduirea unei discuții despre valoarea ecosistemelor – reprezentant Mare Nostrum.
Organizarea unei expoziții online de fotografii reprezentând frumusețea unui ecosistem din Dobrogea.
Conferință de presă -Joc de rol care constă în realizarea unei „conferință de presă” despre Proiectul „Eaftul
verde”. Echipa proiectului împreună cu voluntarii vor răspunde întrebărilor presei formate din elevi. Aceștia
vor fi informați, în prealabil, despre proiect și vor pregăti întrebări incisive. La final vor elabora un
„comunicat de presă” ce va fi publicat pe site-ul bjc, la secțiunea dedicată Proiectului „Raftul verde”.
 Luni 6 iunie, ora 18:00 – Lansarea cărții poetei slovace Martina Strakova – „Ilustrate din locuri
nevăzute”, în colaborare cu Filiala București – Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din
România.
 Marți 7 iunie ora 18:00 – Lansare de carte: Thanas Medi – „Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba”.
 Miercuri 8 iunie, ora 18:00 - Lansare de carte: Stanislaw Lem „Ciberiada”, în colaborare cu
Institutul Polonez din București.
 Joi 9 iunie – Vizionare desene animate poloneze pentru copiii români și ucrainieni și atelier de
lectură „Floarea de ferigă”, eveniment desfășurat la Ludotecă, în colaborare cu Institutul
Polonez din București.
 17 iunie 2022 ora 1800 – Lansare de carte: Arina Cojocaru, „Lecția de zbor” (Editura Cartea de
după, 2021), carte prezentată de scriitoarea Steliana Bajdechi, conf. univ. dr. Adriana Cîteia, prof.
univ. dr. habil. Angelo Mitchievici, în prezența autoarei, în Aula Bibliotecii Județene.
 18 iunie 2002 – Lansarea cărții actriței Agatha Nicolau, „Agatha Nicolau – din dragoste” – ediție
îngrijită de teatrologul Anaid Tavititan, cu participarea doamnelor Anaid Tavitian, Steliana
Bajdechi și a dr. Corina Apostoleanu.
 21 iunie -31 iunie – Expoziție de CD-uri și DVD-uri cu ocazia zilei de 21 iunie – Ziua Europeană a
Muzicii.
 24 iunie – Expoziția Universală a Iei.
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
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Întocmit și redactat,
Musteață Ana, inspector superior
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