
Programul activităților  

de vacanță (iulie 2019) 
 

SEDIUL CENTRAL 
 

Data Ora Locul Activitatea Vârsta 
recomandată 

1 iulie 10.00 hol – secția 
copii 

Pictura de vacanță: satul românesc, din povești în desen, coordonator profesor Cristina-Elena 
Alexa 

5-14 ani 

2 iulie 10.00 hol – secția 
copii 

Pictura de vacanță: satul românesc, din povești în desen, coordonator profesor Cristina-Elena 
Alexa 

5-14 ani 

10.00 American 
Corner 

Storytelling Hour: jocuri recreative pornind de la lecturarea poveștilor în limba engleză 8-12 ani 

11.00 hol – simeză Picanterii literare cu aromă de vacanță: Ciocolata: ateliere de gătit, coordonator Mihaela 
Ulman 

min. 7 ani 

3 iulie 10.00 hol – secția 
copii 

Pictura de vacanță: satul românesc, din povești în desen, coordonator profesor Cristina-Elena 
Alexa 

5-14 ani 

10.00 American 
Corner 

Summer Movie Club – proiecție filme de animație în limba engleză 6-12 ani 

11.00 secția copii Book-uria lecturii: sesiuni de lectură cu voce tare, coordonator actrița Luiza Cupceac min. 3 ani 

4 iulie 10.00 hol – secția 
copii 

Pictura de vacanță: satul românesc, din povești în desen, coordonator profesor Cristina-Elena 
Alexa 

5-14 ani 

10.00 American 
Corner 

Summer Reading Club: club de lectură în limba engleză 6-12 ani 

13.00 hol – simeză Atelierul de autocunoaștere... prin joacă: jocuri interactive pentru toate vârstele min. 7 ani 

16.00 esplanadă Biblioteca de Sport min. 7 ani 

5 iulie 10.00 hol – secția 
copii 

Pictura de vacanță: amenajarea expoziției cu lucrările realizate la atelier 5-14 ani 

11.00 hol – simeză Picanterii literare cu aromă de vacanță: Fructele și legumele: ateliere de gătit, 
coordonator Mihaela Ulman 

min. 7 ani 

8 iulie 10.00 hol – simeză Școala de vară pentru pitici, „Matematica și Astronomia”: „Introducere în matematică și 
astronomie”, coord. Bogdan Marian și „Matematica prin joc”, coord. Laura Frențescu Tordai și 
Simona Alexoae 

6-12 ani 

9 iulie 10.00 hol – simeză Școala de vară pentru pitici, „Disecând legile fizicii”, coordonator drd. Isabela Ștefania 
Dragomir 

6-12 ani 

10.00 American 
Corner 

Storytelling Hour: jocuri recreative pornind de la lecturarea poveștilor în limba engleză 8-12 ani 

10 iulie 10.00 hol – simeză Școala de vară pentru pitici, „Lecția de ornitologie și biologie”, coordonator conf. univ. dr. 
Carmen Gache 

6-12 ani 

10.00 American 
Corner 

Summer Movie Club – proiecție filme de animație în limba engleză 6-12 ani 

11.00 secția copii Book-uria lecturii: sesiuni de lectură cu voce tare, coordonator actrița Luiza Cupceac min. 3 ani 

11 iulie 10.00 hol – simeză Școala de vară pentru pitici, „Chimia distractivă”, coordonator Șef lucrări dr. ing. Gabriela-
Antonela Apostolescu 

6-12 ani 

10.00 American 
Corner 

Summer Reading Club: club de lectură în limba engleză 6-12 ani 

13.00 hol – simeză Atelierul de autocunoaștere... prin joacă: jocuri interactive pentru toate vârstele min. 7 ani 

16.00 esplanadă Biblioteca de Sport min. 7 ani 

12 iulie 10.00 hol – simeză Școala de vară pentru pitici, „Atelier de criminalistică”, susținut de Irina Obrocea, 
coordonatorul Clubului de criminalistică de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași 

6-12 ani 

16 iulie 10.00 American 
Corner 

Storytelling Hour: jocuri recreative pornind de la lecturarea poveștilor în limba engleză 8-12 ani 

17 iulie 10.00 hol – simeză Cercul de științe de mediu și cunoașterea insectelor, coordonator: Șef lucrări dr. Cătălin 
Balan 

7-14 ani 

10.00 American 
Corner 

Summer Movie Club – proiecție filme de animație în limba engleză 6-12 ani 

11.00 secția copii Book-uria lecturii: sesiuni de lectură cu voce tare, coordonator actrița Luiza Cupceac min. 3 ani 

18 iulie 10.00 hol – copii Colaje din povești românești: tehnici mixte de artă vizuală. Atelier coordonat de Maria 
Ursache 

7-11 ani 

10.00 American 
Corner 

Summer Reading Club: club de lectură în limba engleză 6-12 ani 

22 iulie 10.00 hol – simeză Cercul de științe de mediu și cunoașterea insectelor, coordonator: Șef lucrări dr. Cătălin 
Balan 

7-14 ani 



23 iulie 10.00 hol – simeză Cercul de științe de mediu și cunoașterea insectelor, coordonator: Șef lucrări dr. Cătălin 
Balan 

7-14 ani 

10.00 hol – secția 
copii 

Colaje din povești românești: tehnici mixte de artă vizuală. Atelier coordonat de Maria 
Ursache 

7-11 ani 

10.00 American 
Corner 

Storytelling Hour: jocuri recreative pornind de la lecturarea poveștilor în limba engleză 8-12 ani 

24 iulie 10.00 American 
Corner 

Summer Movie Club – proiecție filme de animație în limba engleză 6-12 ani 

11.00 secția copii Book-uria lecturii: sesiuni de lectură cu voce tare, coordonator actrița Luiza Cupceac min. 3 ani 

25 iulie 10.00 hol – secția 
copii 

Colaje din povești românești: tehnici mixte de artă vizuală. Atelier coordonat de Maria 
Ursache 

7-11 ani 

10.00 American 
Corner 

Summer Reading Club: club de lectură în limba engleză 6-12 ani 

29 iulie 10.00 hol – secția 
copii 

Colaje din povești românești: tehnici mixte de artă vizuală. Atelier coordonat de Maria 
Ursache 

7-11 ani 

30 iulie 10.00 hol – simeză Cercul de științe de mediu și cunoașterea insectelor, coordonator: Șef lucrări dr. Cătălin 
Balan 

7-14 ani 

10.00 American 
Corner 

Storytelling Hour: jocuri recreative pornind de la lecturarea poveștilor în limba engleză 8-12 ani 

31 iulie 10.00 American 
Corner 

Summer Movie Club – proiecție filme de animație în limba engleză 6-12 ani 

11.00 secția copii Book-uria lecturii: sesiuni de lectură cu voce tare, coordonator actrița Luiza Cupceac min. 3 ani 

 

 

FILIALE 

Filiala Denumirea activității Grupul țintă Perioada 

Vasile 
Alecsandri 

“LUMEA COPILĂRIEI  ÎN IMPERIUL JOCURILOR DE ODINIOARĂ” 

Astfel așteptăm cititorii bibliotecii cu vârste peste 8 ani, să participe la întâlnirile noastre 

unde ne vom aminti împreună de jocurile copilăriei anilor ’80 (“Telefonul fără fir”,  

“Popa Prostu’ “, “Țomapan”, “Mima”, “Țintar”,”Fazan”, “x și o”, “Biscuitele” etc.) 

7-11 ani Iulie-august 

 „Bucuria caligrafiei” 7-11 ani Iulie-august 

Mihail 
Sadoveanu 

Atelier interactiv de lectură 

Alege cartea – Descriere activitate: se aleg anumite cărţi (în funcţie de propunerile 
elevilor), le citesc, au loc discuţii, dezbateri. 

Citim, povestim, desenăm, prezentăm - Descriere activitate: folosirea metodelor activ-
participative (formarea unei atitudini active, bazate pe curiozitatea intrinsecă de a 
cunoaşte, dorinţa de a observa şi explica, de a experimenta, de a construi, a explora şi a 
descoperi, de a crea) şi ale gândirii critice pentru înţelegerea textelor literare. 

 

10-14 ani 

 

05 – 12 iulie 

 

19 iulie – 09 
august 

Garabet 
Ibrăileanu 

Copilăria marilor personalități ale lumii 8-11 ani Iulie-august 

 Club de lectură și desen: din povești răsar  5-8 ani Iulie-august 

Filiala Ateneu ”Cel mai bun desenator!” – concurs 

”Ce știm despre credință?” – Invitat preot Neculai Dorneanu (Parohia Sf. Mahramă a 

Domnului și Sf. Mc. Brâncoveni) 

”Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale: sănătate și igienă personală.” – 

Invitată d-na doctor Ana-Maria Grosu 

”Invitație la film!” – Vizionarea unui film cu desene animate  

7-11ani iulie 

Filiala 

Ionel 
Teodoreanu 

Luni : Carte. Culoare. Imaginație 

Marți: Ora de lectură 

Miercuri: Hai-hui prin lume 

Joi: Când hârtia prinde viață  

Vineri: Cinema la bibliotecă 

7-11ani Iulie-august 

Filiala  

Ion Creangă 

Vizionare de film 

Bambi, Oliver și prietenii, Sofia Întâi: gata să devină prințesă, Cursa cu baloane, Pisicile 
aristocrate, Doamna și Vagabondul, Frumoasa din pădurea adormită, Savva, inimă de 
războinic 

5-11 ani Iulie-august 

 


