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28 septembrie 2019ACTIVITĂȚI PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE

Foaier
ora 18.00 , spectacol de teatru în limba maghiară, inspirat din povești tradiționaleAventurile lui Paprikajancsi/ Paprikajancsi kalandjai
maghiare, susținut de actorii Teatrului Puck
Vârsta: 3+

 ora 19.00 – concert susținut de elevi ai Școlii Gimnaziale „Augustin Bena”, coordonați de prof. Mihaela DamianPortativul veseliei 

Sala multiculturală
Etajul 3, vest

  ora 20.00 - Teatru de hârtie pentru pitici și ... mai mariKamishibai
Vârsta: 3+

ACTIVITĂȚI PENTRU COPII

Secţia pentru copii
parter est, Ludotecă

 ora 20.00 Povestea de seară
  ora 21.00 Vizionarea filmului artistic „Lemony Snicket: O serie de evenimente nefericite”

Distribuția: Jim Carrey, Jude Law, Liam Aiken, Emily Browning
Vârsta: audiență generală 

Sala multiculturală
Etajul 3, vest

 ora 21.00 Club de jocuri asiatice de strategie
Vârsta: 12 +

ACTIVITĂȚI PENTRU ADOLESCENȚI ȘI ADULȚI

Secţia Împrumut pentru adulţi, etajul 2, est
 ora 18.00 - Atelier de confecționat bijuterii din materiale reciclabileSă reciclăm creativ! 

Vârsta: 12+

Secția pentru adolescenți, etajul 4, centru
  ora 18.30 - concurs de cultură generalăQuizz night

Vârsta: 14-18 ani

Platoul din fața clădirii
 ora 19.00 Seară de observații astronomice

Vârsta: 14+
Invitat: George Dan Uza, astronom

Secția pentru adolescenți, etajul 4, centru
 ora 19.30 Vânătoare de comori

Vârsta: 14-18 ani

Secția de artă, etajul 5, est
 ora 19.30 Experiențe COOLturale

Audiții de cărți audio (50 minute cu Pleșu și Liiceanu, 11 autori Humanitas citesc cele mai frumoase pagini)
Vârsta: 14+

Terasă, etajul 1
ora 20.00 Prezentare de modă “About me” by Călina Langa
Vârsta: 14+

Compartimentul de Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală, etajul 4, vest
 ora 20.00 Atelier - exerciții de dicție, voce și oratorie.Trainer: Andrei Țigănaș – „Cum să vorbești bine”

trainer în domeniul comunicării
Vârsta: 14+

American Corner, etajul 5, vest
 ora 20.30 - cooperative board game Become an explorer of the Forbidden Island 

Vârsta: 14-18 ani

Secția pentru adolescenți, etajul 4, centru
 ora 21.00 Concurs de mimă

Vârsta: 14-18 ani

Secția de artă, etajul 5, est
ora 21.00 Vizionarea filmului artistic „Mary, regina Scoției”
Vârsta: 12+
Distribuția: Jack Lowden, Margot Robbie, Saoirse Ronan

Program

SERVICII GRATUITE
*eliberarea Permisului de intrare valabil 5 ani;

*împrumut de carte şi documente;
*acces la locuri de studiu în săli de lectură;

*acces internet;
*vizite ghidate;

*ofertă de cărţi din donaţii.

EXPOZIȚII
Foaier

 Expoziție fotografică aniversară
„10 ani de la inaugurarea Secției Împrumut pentru adulți în sediul central”

Sala multiculturală
 „Nu uita la ce pagină ai rămas!” Expoziția semnelor de carte inedite.

/ Ne feledd melyik oldalon hagytad abba!  - Rendhagyó könyvjelzők tárlata

„Un secret bine ascuns?!... „expoziția obiectelor uitate în cărțile restituite
/ Egy mélyen őrzött titok?!... - könyvekben felejtett tárgyak  bemutatója
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