
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunicat de presă 
 

Noaptea Bibliotecilor la Biblioteca Naţională a României 
1-2 octombrie 2011, 18.00-04.00 

 
 

Biblioteca Naţională a României participă, în perioada 1-2 octombrie 2011 (orele 
18:00-04:00), la evenimentul Noaptea Bibliotecilor – proiect iniţiat de Asociaţia EXCEDO – în 
parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi cu 
Asociaţia Marketer Club, care îşi propune să readucă în atenţia publicului mersul la bibliotecă, 
cititul de plăcere şi nevoia de documentare, mizând pe „efectul emoţional” al unei nopţi albe.  

 
Sub deviza Cărţile, Bibliotecile, Noaptea şi Borges, Biblioteca Naţională a României va 

oferi publicului, cu prilejul acestei prime ediţii, un maraton nocturn care va include spectacole de 
teatru şi de muzică, conferinţe, proiecţie de film. 

Cei prezenţi vor putea astfel audia conferinţele susţinute de Maia Morgenstern şi Dan 
Puric – invitat al lui Alex Ştefănescu la Ora de literatură la Biblioteca Naţională a României (de 
data aceasta, „jucată în nocturnă”). Sub genericul SomniFONIA – maraton muzical, vor putea 
asista la recitalurile de chitară clasică, blockflote şi pian ale artiştilor Maxim Belciug, Pavel 
Popescu, Sofia Nagy şi Iacob Artin Panighian. Se vor putea bucura de asemenea de un spectacol 
de teatru de marionete şi de piesa de teatru Sex, relaţii şi câteodată iubire de Joelle Arqueros, în 
regia lui Al.G. Croitoru, cu o distribuţie formată din actorii: Claudia Motea, Cristi Martin, Andra 
Sandu, Gabriel Vodnar, Florin Şerbănescu, Smaranda Găbudeanu, Al.G. Croitoru. 

Vor fi deschise expoziţiile de pictură şi grafică Bibliotecarul lui Arcimboldo în viziunea 
lui Ion Alin Gheorghiu (lucrări din Cabinetul de Stampe al BNR), precum şi Vise: pictura, un 
alt refugiu (semnate de artiştii Ilinca Popescu şi Manuel Adrian Teicu. 

Dacă la Sala de Literatură publicul va avea acces la cărţile cele mai noi din colecţiile 
bibliotecii, în Cabinetul Bibliologic copiii vor putea să participe la un atelier de origami şi 
pictură. Biblioteca Naţională va oferi acces, pe toată durata evenimentului, la Internet şi la 
catalogul său on-line. 

Pe ecranele de la parter şi de la etajul 3, cei prezenţi vor putea viziona prezentările şi 
expoziţiile virtuale: Biblioteca Naţională a României – un portret; Un sediu nou pentru 
Biblioteca Naţională a României; Donaţii şi donatori în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii 
Naţionale a României, Înşir-te, mărgărite: basmele românilor văzute de Regina Elisabeta şi 
Regina Maria – cărţi din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României, Eminescu 
muzical: partituri aflate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României, Carte 
bibliofilă românească şi străină din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României, 
Ora de literatură la Biblioteca Naţională cu Alex Ştefănescu (2009-2011). 

Evenimentul se va încheia cu proiecţia filmului Felix şi Otilia (1972, regie: Iulian Mihu), 
difuzat prin amabilitatea Centrului Naţional al Cinematografiei, moment prefaţat de o prezentare 



a manuscrisului Enigma Otiliei de George Călinescu (versiunea din 1946), aflat în Colecţiile 
Speciale ale Bibliotecii Naţionale. 

Vor fi prezentate, de asemenea, două filme realizate de TVR Cultural, în regia lui Andrei 
Măgălie: Tichia de mărgăritar (realizator: Alex Ştefănescu, producător: Lucia Constantinescu), 
Poezia visului (interpret: actorul Lari Giorgescu; coregrafie: Miriam Răducanu).  

Artistul Răzvan Supurean, de la Atelierul de Carte, va realiza, în colaborare cu actriţele 
Smaranda Găbudeanu şi Andra Sandu, o mascotă a evenimentului, care vă va întâmpina la 
intrarea în bibliotecă. 
 

Sponsori: Samsung, Postul TV France 24. Parteneri: EXCEDO, TVR Cultural, 
Consiliul Naţional al Cinematografiei. 

 
Cu ocazia Nopţii bibliotecilor, Filiala Batthyaneum din Alba Iulia a Bibliotecii 

Naţionale va organiza, în seara de 1 octombrie 2011, începând cu ora 21:00, sub genericul În 
Noaptea Bibliotecilor, vă oferim lumină la Batthyaneum!, un happening care va consta în 
proiectarea unor imagini, în nocturnă, direct pe faţada centrală a clădirii. Acest proiect artistic va 
permite, ca într-o „radiografie”, cunoaşterea sau recunoaşterea câtorva valoroase manuscrise 
occidentale aflate în colecţiile Batthyaneum, precum şi citirea unor paragrafe, interpretarea unor 
ilustraţii de carte. Concept şi expunere: Doina Hendre Biro. Proiecţie imagini: Anna Maria Vereş. 

Publicul se va putea bucura şi de un program muzical susţinut de artişti consacraţi, care 
vor interpreta piese de: Mozart, Verdi, Puccini, Pergolesi şi Scarlatti. Artişti lirici: Roxana Leahu 
(soprană), Giovanni Chiciudean (tenor), Adrian Dragomir (corepetitor). Elevi: Denisa Bala 
(soprană), Ruben Ciungan (bariton). 

Evenimentul este realizat în colaborare cu Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Alba 
Iulia şi va avea loc pe strada Gabriel Bethlen nr. 1, în faţa sediului filialei Batthyaneum. 

 
Tot cu ocazia Nopţii bibliotecilor, Filiala Omnia-Carte franceză din Craiova a 

Bibliotecii Naţionale a pregătit un proiect cu titlul De la lecture avant toute chose, care se va 
desfăşura în zilele de 1-2 octombrie 2011 (orele 18:00-04:00). 

Evenimentul este realizat în colaborare cu: Asociaţia Română a Profesorilor de Franceză 
– Filiala Dolj, Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) – Bucureşti, Délégation Wallonie-
Bruxelles la Bucureşti, Editura Lansman – Bruxelles, Universitatea din Craiova – Facultatea de 
Litere, Teatrul Naţional Marin Sorescu din Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Colegiul Naţional 
Carol I din Craiova. 

În program: lectură-spectacol (Matei Vişniec – Nina ou de la fragilité des mouettes 
empaillées; Paul Emond – Mon chat s’appelle Odilon); concursuri de lectură (Matei Vişniec – 
Poèmes; La ville d’un seul habitant; Maurice Maeterlinck – L’Oiseau bleu); masă rotundă: Le 
livre et la lecture à travers le temps / La lecture en classe de FLE; audiţii muzicale 
(Tchaïkovski, Liszt, Chopin); proiecţii de film. 

Coordonatori: Doina Ghiţă – Filiala Omnia a BNR, prof. dr. Maria Tronea – Asociaţia 
Română a Profesorilor de Franceză. Invitaţi: Fabienne Reuter – Délégation Wallonie-Bruxelles la 
Bucureşti, Cristina Grigore – preşedinte al Asociaţiei Române a Profesorilor de Franceză, Angel 
Rababoc – actor la Teatrul Naţional din Craiova. 

 
Persoane de contact:  
 
Tabita Chiriţă: telefon: 0723190437 
email: tabita.chirita@bibnat.ro 
Letiţia Constantin: letitia.constantin@bibnat.ro 
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