În plină vară, la Biblioteca Națională. Din jurnalul copilăriei
(iunie-august 2019)

PROGRAM
SALA DE COPII ȘI TINERET „IONEL TEODOREANU” – etajul I
● Ora de lectură – în lumea fascinantă a cărților
Îți place să citești? Îți place să asculți? Vino la Biblioteca Națională a României și află cum îți
alegi cărțile și în ce fel lectura îți influențează viața.
Pornind de la ideea că „Nu putem trece prin lume decât cu o carte în mână”, Sala de copii și
tineret „Ionel Teodoreanu” vă invită să explorați varietatea colecției de cărți aflate în acces liber
și să descoperiți, împreună cu bibliotecarii, virtuțile lecturii.
Informații și rezervări la: comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.
Program: în fiecare marți, începând cu orele 17:00.
● Măștile la români – chipul măștilor și chipul oamenilor
Ești talentat sau mai puțin talentat? Ești creativ sau mai puțin creativ? Nu contează! Vino la
atelierul propus de Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” pentru a petrece aproximativ două
ore antrenante, în care vei învăța să confecționezi măști nostime, care pot fi folosite în orice
ocazie, alegând modelul dorit, decupând și colorând. Te așteptăm să dăm frâu liber creativității și
distracției!
Informații suplimentare și rezervări la: comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.
Program: în fiecare marți, începând cu orele 17:00.
● Cărți la ceas aniversar. Expoziție
Dedicată copiilor și adolescenților, expoziția Cărți la ceas aniversar este deschisă în Sala de copii
și tineret „Ionel Teodoreanu” pe tot parcursul acestui an, reunind operele a căror primă apariție
(editare) constituie un moment aniversar în 2019. Vă dorim lectură plăcută!
● Proiecții de film
Vă invităm să vizionați ecranizări ale unor opere literare celebre, să vă întâlniți cu eroi și figuri de
poveste care să vă bine dispună, să vă îmbogățească imaginația, putând deveni, în anii maturității,
veritabile modele. În aceste călătorii, veți fi însoțiți de personajele preferate din literatura română
și universală, veți trăi momente la intensitate maximă, povești cu final formidabil. Mowgli,
Cuore, Oliver Twist, copiii căpitanului Grant, Heidi, Micul Prinţ, Nică al lui Ştefan a’ Petrei şi
mulți alții vă pot fi, astfel, tovarăși de vacanță.
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Puteți viziona, de asemena, o serie de filme documentare, interesante și deopotrivă educative,
care vă vor schimba felul de a gândi și atitudinea față de problemele globale, care vă vor ajuta să
vă exprimați mai bine, să fiți mai implicați din punct de vedere civic.
Program: în fiecare joi, începând cu orele 17:00.
Informații suplimentare și rezervări la: comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.
LUDOTECA „APOLODOR DIN LABRADOR” – mezanin
● Jurnal de lectură: Bibliovacanţa, la Biblioteca Naţională
În cadrul programului Jurnal de lectură: Bibliovacanţa, la Biblioteca Naţională, dedicat Anului
cărții – 2019, vor avea loc ateliere de lectură cu tematică estivală și ateliere de ilustrație de carte.
În decurs de patru zile, copiii vor participa la ședințe de lectură din opere ale unor scriitori
români, vor dialoga pe teme date, vor învăța să facă rezumate, să întocmească fișe de lectură și să
ilustreze fragmente din cărțile citite. În cea de-a cincea zi, vor crea jurnalul de lectură al celor
patru zile (conținut: coperte personalizate de copii, forzaț, pagină de titlu, 4 fișe de lectură și
ilustrațiile inspirate de textele literare parcurse).
Informații suplimentare și rezervări la: ludoteca@bibnat.ro.
● Expoziție de vacanță
În anticamera Ludotecii „Apolodor din Labrador”, mezanin, va fi deschisă o expoziție de pictură
cu lucrări ale elevilor din ciclul preuniversitar, realizate în cadrul orelor de Educație plastică, din
semestrul II al anului școlar 2018/2019.
● Ateliere de vacanță la Ludotecă
Ludoteca „Apolodor din Labrador” continuă, pe parcursul verii, seria de ateliere de lectură și
creație pentru preșcolari, considerate un bun instrument pentru dezvoltarea abilităților și a
imaginației acestora, un mijloc eficient de stimulare a motivației de a citi și învăța. Desfășurate
într-un cadru ludic, atelierele au scopul de a-i apropia pe copii de bibliotecă, de a le oferi
momente memorabile, de a pune bazele unei relații pozitive între copii și carte.
Informații suplimentare la:
http://www.bibnat.ro/Ludoteca-%E2%80%9EApolodor-din-Labrador%CB%AE-s297-a224ro.htm
CENTRUL DE RESURSE ȘI INFORMARE „AMERICAN CORNER” – etajul I
● „Un vizionar american. Viața și vremurile lui John F. Kennedy”. Expoziție
Realizată de Biblioteca Națională a României în parteneriat cu Ambasada SUA la București,
expoziția Un vizionar american. Viața și vremurile lui John F. Kennedy surprinde cele mai
importante și dramatice momente din viața celui de-al 35-lea președinte american.
Președinția lui John F. Kennedy reprezintă un moment de referință în istoria SUA. Între anii
1961-1963, administrația sa a transformat rolul Casei Albe, aducând un aer de eleganță modernă,
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dinamism și vigoare. Schimbările aduse de familia prezidențială Kennedy au fost majore,
influența putându-se vedea până astăzi. În primii ani de administrație, Kennedy s-a confruntat cu
numeroase provocări, cele mai semnificative fiind lupta pentru drepturile civile și tensiunile la
nivel internațional, pe fundalul Războiului Rece (ridicarea Zidului Berlinului, criza rachetelor din
Cuba, deteriorarea situației politice din Vietnam și Laos etc.).
Fotografiile prezente în expoziție surprind o epocă de aur a fotojurnalismului american, nefiind
niciun alt politician, de la acea vreme, fotografiat la fel de mult ca John Kennedy. Realizând cât
de mare este puterea imaginii, președintele a folosit acest instrument pentru a-și transmite mesajul
politic către poporul american. Imaginile din expoziție surprind atât tânăra și fermecătoarea
familie prezidențială, cât și momentele politice definitorii pentru administrația Kennedy,
constituindu-se într-o mărturie a charismei lui JFK și a importantelor sale realizări politice.
● Exploring America
Sunt așteptați la o serie de proiecții de filme documentare, în limba engleză, fără subtitrare, care
prezintă cele mai importante pagini din istoria, cultura și civilizația americană, mici lecții pentru
tinerii curioși, doritori să afle mai multe despre tărâmul american. Vor avea loc discuții libere pe
marginea documentarului vizionat, ca mijloc alternativ de completare a cunoștințelor despre
Statele Unite ale Americii.
Activitatea se desfășoară în limba engleză, pentru grupuri de minim 5 persoane și se adresează
tinerilor între 12 și 19 ani.
Program: în fiecare marți, începând cu orele 17:00.
Pentru informații suplimentare: acbucurești@gmail.com.
SALA DE ȘTIINȚE FILOLOGICE MIHAI EMINESCU – etajul I
● „George Călinescu – scriitor, istoric, publicist, teoretician și academician – la 120 de ani
de la naștere. Activitatea științifică și literară reflectată în colecțiile curente ale Bibliotecii
Naționale a României”. Expoziție
Personalitate enciclopedică, figură marcantă a culturii românești, George Călinescu este unul
dintre cei mai importanți critici și istorici literari, autor al unor studii fundamentale despre
scriitorii români și al monumentalei Istorii a literaturii române de la origini până în prezent
(1941). Mare parte dintre romanele sale remarcabile, Enigma Otiliei, Bietul Ioanide, Scrinul
negru, au fost ecranizate.
Perioada de desfășurare: 15 iunie – 10 august 2019.
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