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Deschiderea Festivalului Cititorului -  editia a III-a

- Manifestarea se va deschide cu un mars al cititorilor pe traseul: Primaria 
Municipiulu i Medias, Piata Corneliu Coposu pâna la Biblioteca Municipala din Piata
Regele Ferdinand I, participantii având pancarte si afise cu citate celebre sau cu titlul cartii 
preferate.

Deschiderea manifestarilor Bibliotecii Municipale Medias:
- Expozitie de carte : ( cititorii vor aduce si vor 

expune cartea preferata)
- Vernisaj: Expozitie de pictura de la Biblioteca Judeteana „George Baritiu” 

Brasov

Deschiderea Târgului de carte – editia a III- a din acest an – ( prezentare de 
edituri si de oferte de carte )

Literatura americana pentru copii

 Campania  care are ca
obiectiv atragerea si familiarizarea publicului tânar    Biblioteca, cu ceea ce poate oferi 
aceasta , o pledoarie pentru carte,pentru petrecerea timpului într-un mod placut în 
compania unei carti. Prima parte a acestei campanii se va desfasura  la Scoala Generala
cu clasele I-VIII  în Bazna. Concursul  .

Campania  continua în 
Mosna invitând elevii sa cunoasca mai bine fondul de carte al Bibliotecii Municipale, 
sprijinul pe care îl pot primi în procesul de învatare, dar si relaxarea de care pot beneficia 
citind o carte. Concursul  .

Festivalul Cititorului – Editia a III- a 

                                   2. XI – 7. XI .  2009

2 XI 2009

Ora 14.00 -

Ora 14.15

Ora 14.45 -
Ce carti citesc mediesenii

Ora 15.00 -

Ora 15.30 - Seminar: 

3 XI 2009

Ora 10.00 - “ Daca voi nu veniti la noi, venim noi la voi!”

’’Cel mai bun cititor’’

4 XI 2009

Ora 10.00 - „Daca voi nu veniti la noi, venim noi la voi !”

’’Cel mai bun cititor’’



2

Campania   continua la 
Scoala Generala din Dîrlos.

Prezentare tinere talente 

– Premiere concursuri creatie, fotografie, film si cursuri internet si mesagerie 
electronica

-   Expozitie în colaborare cu Biblioteca Municipala Gheorgheni

- Premierea elevilor participanti la cursurile de istorie locala

Sesiune de comunicari  pentru bibliotecari pe tema 

Prezentare Program Biblionet

-

-  - seara de lectura cu si pentru cititori  

5 XI 2009

Ora 10.00 - „ Daca voi nu veniti la noi, venim noi la voi!”

Ora 14.00 –

Ora 14.15

6 XI  2009 

Ora 14.00 - Muzicantii din Bremen – prezinta copiii Clubului  ’’Pusteblume’’

Ora 14.20 - Dans medieval – prezinta copiii Clubul Talentelor

Ora 14.30 Vernisaj:

Ora 14.45

7 XI 2008

Orele 10.00 - 12.00 - „Imaginea 
Mediasului în alte biblioteci din tara si de peste hot re’’. Premiul BiblioMED.
                             - – ANBPR si Biblioteca Judeteana 
ASTRA Sibiu

Ora 12.15 -     Lansare de carte
Prezentare: Expozitia fotodocumentara Gradini bucurestene
(Parteneriat Biblioteca Metropolitana Bucuresti)

                    -    Conferinta Gradini bucurestene de altadata (Parteneriat Biblioteca 
Metropolitana Bucuresti)

Ora 18.00 Seara cititorilor
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