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PROGRAM
NOCTURNA BIBLIOTECILOR
Bibliotecă cu stil
Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” organizează joi, 24 octombrie
2019, Nocturna Bibliotecilor, eveniment devenit deja tradiție.
Pornind de la ideea că Biblioteca inspiră la creativitate și imaginație, anul
acesta, Biblioteca Județeană Olt “Ion Minulescu” vine în fața publicului larg, a
tuturor categoriilor de utilizatori, cu un amplu program de activități.
Proiecții de filme, ateliere de creație, recital de poezie și muzică, face
painting, vizite tematice, expoziții de carte și desen, momente teatrale,
vernisaj, reprezentație karate, toate reunite sub sloganul „Bibliotecă cu stil”
pentru a marca evenimentul Noaptea Bibliotecilor.
Din programul zilei:
 ora 10.00, „În lumea vrăjită a cărților” (vizită, vizionare, atelier de
creaţie, face painting) participă copiii de la GPP nr. 3, prof. Diana Nedelcu
 ora 10.30, „Labirintul Cărții”, participă elevii claselor a IV-a A și C, de
la Școala Gimnazială „Ștefan Protopopescu”, Slatina, prof. coordonator Mihalea
Vîle și Silvica Tihan
 ora 11.00, „Magician în bibliotecă” (vizionare, recital de poezie,
atelier de creaţie), participă elevii de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” prof.
Tatiana Iana
 ora 15.00, „Internetul și lectura în viața elevilor”, dezbatere și
proiecție, participă elevi de la Liceul cu Program Sportiv, prof. Claudia Petre

Expoziție de desene „Noaptea în Bibliotecă”, lucrări realizate de elevii de
la Școala „Ștefan Protopopescu”, prof coordonator Mihalea Vîle și Silvica Tihan.
Expoziție și prezentare de carte „Biblioteca-lumea mirifică a cărților”
(operele literare ale marilor scriitori români din luna octombrie).
Video-proiecție „Prin bibliotecile lumii - în compania lui Shakespeare”
 ora 16.00-17.00, recital corul „Voces Primavera”
 ora 17.00, scenetă „Gaițele”, elevi de la Școala Gimnazială Brâncoveni
 ora 17.15, moment artistic Adrian Păunescu, elevi de la Liceul „I. Gh.
Roșca” din Osica de Sus
 ora 17.20, sceneta „Deșteptăciunea Proștilor” și monologul
„Uitucul”, Palatul Copiilor „Adrian Baran” Slatina, prof. coordonator Mădălina
Balica
 ora 17.30, muzică folk, Dan Țolu
 ora 17.40, monolog „Cetăţeanul turmentat” interpretat de Eduard
Dumitru, elev clasa a VIII-a - Liceul Tehnologic Izvoarele, prof. coord. Mădălina
Enache şi recital de poezie susţinut de elevii Liceului Tehnologic Izvoarele,
coordonatori: prof. Mitroi Magdalena, prof. Marian Floricel şi prof. Mădălina
Enache
 ora 18.00, „Culoarea sufletului meu” vernisaj - artist plastic Dan
Dimulescu
 ora 18.15, muzică folk, Dan Țolu
 ora 18.30, reprezentație karate, elevul David Cosmeleață, clasa a VII-a
A, Școala Gimnazială „Eugen Ionescu”, Slatina
 ora 18.35, reprezentație de căluș susținută de Ansamblul de Călușari
„Plaiurile Olteţului”din comuna Osica de Sus
 ora 18.45, sceneta „Cititorul de contor” și monologul „Se-nțelege tot
ce zic?”, Palatul Copiilor Slatina, prof. coordonator Mădălina Balica
 ora 19.00, teatru „Cine este acest Ionescu?”, de Richard Letendre,
interpretează trupa de teatru „Karisma”, Școala Gimnazială „Eugen Ionescu”,
prof. Coordonator Emilia Andrei
 ora 19.15, recital muzică populară Ștefania Strejescu

 ora 20.00, moment muzical melodia „Party Favor” de Billie Eilish,
interpretează Clara Lixandru și Ioana Drăguloiu, clasa a VII-a A, Școala
Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina
 ora 20.15, Recital muzical, eleva Iustina Maria Sandu, clasa a IV-a,
Școala „George Poboran” Slatina.

