„Școala altfel” la bibliotecă
Biblioteca Județeană “Octavian Goga”
noiembrie 2017 - mai 2018

Denumirea activităţii

Filiala/Secţia
organizatoare

Nivel de
învăţământ

Prima vizită la bibliotecă – prezentarea
serviciilor și facilităților oferite de bibliotecă
pentru toate categoriile de vârstă
Cărticele colorate pentru gusturile toate! –
activitate de introducere a celor mici în lumea
celor mai frumoase cărţi pentru copii: cărţi uriaşe,
cărţi pop-up, cărţi-jucărie, cărţi cu sunete
Povești îndrăgite – activitate de lecturare de
povești cu morală pentru cei mici
Aventura cărţii – activitate sub formă de joc –
„Roata întrebărilor”: curiozităţi din lumea
cărţilor, drumul cărţii – de la scriitor pe rafturile
bibliotecii
Arta jucăriilor – atelier de confecţionat jucării
din materiale naturale şi reciclabile
Poartă-te frumos! – atelier de consolidare a
bunelor maniere ale copiilor prin jocuri de rol
Books Are Free Things – atelier de lucru ṣi
creativitate
Ce și cum – activitate interactivă de informare
din diferite domenii de cunoaștere folosind
colecția de enciclopedii
Pasiunea mea, perspicacitatea – atelier de jocuri
logice şi de perspicacitate

Toate secțiile și filiale

Învățământ preșcolar,
primar, gimnazial,
liceal, postliceal
Învăţământ preşcolar

Biblioterapia: poveşti cu tâlc – lectura unor texte
adresate copiilor sau tinerilor, menite să
stârnească imaginaţia şi să dezvolte abilităţi de
rezolvare a problemelor
Drumul unei cărţi – activitate interactivă de
informare şi cunoaştere despre carte
Călătorie în lumea cărţii – scurtă incursiune în
istoria cărţii (de la sulul de papirus până la
ebook), beneficiile lecturii, exerciţiu de scriere a
unei poveşti

Filiala Kogălniceanu

Secţia pentru copii

Filiala Zorilor
Secţia pentru copii

Învăţământ preşcolar
și primar
Învățământ primar

Filiala Kogălniceanu

Învățământ primar

Filiala Kogălniceanu

Învățământ primar

American Corner

Învățământ primar

Filiala Zorilor
Filiala Kogălniceanu

Filiala Zorilor
Secţia pentru copii

Învățământ primar și
gimnazial
Invățământ primar,
gimnazial, liceal,
postliceal
Învățământ primar,
gimnazial, liceal,
postliceal
Învățământ primar,
gimnazial și liceal
Învățământ gimnazial
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Fenomenul BD – expoziṭie interactivӑ de bandӑ
desenatӑ francofonӑ
Tu ce mӑnânci în pauza mare? – prezentare
interactivă pe tema alimentaţiei sănătoase
American Holidays – atelier de lucru
Vizionare şi discuţie de film artistic sau film
documentar din colecţia American Corner
Cartea – obiect cultural – prezentare și discuții
despre criteriile de apreciere a valorii bibliofile a
unei cărți
Manuscrise inedited – prezentarea unor
documente rare aflate în fondul de Colecții
speciale
Stilul epistolar - un stil literar pe cale de
dispariție – discuții pe marginea scrisorilor unor
personalități culturale aflate în fondul de Colecții
speciale
Clujul în imagini și legende – o incursiune în
istoria orașului, ilustrată cu documente din fondul
de Colecții speciale
Mari clujeni – prezentarea biografiei unor
personalități clujene și dezbatere despre rolul
acestora în afirmarea orașului
Castelul bântuit – concurs de narare expresivă a
unor poveşti de groază sau întâmplări stranii şi
atelier de confecţionat măşti
Club Zen – prezentarea şi exersarea unor tehnici
simple de relaxare şi de control al stresului
Între ghilimele – despre drepturile de autor şi
plagiat, prin jocuri de întrebări şi răspunsuri
Istoria cărţii – prezentarea unui scurt istoric al
apariţiei scrisului şi a cărţii

Colṭul Francofon

Învățământ gimnazial

Compartimentul
Referinṭe generale, presӑ,
înscrieri ṣi cornere
American Corner

Învățământ gimnazial
ṣi liceal

American Corner
Colecții speciale,
memorie și cunoaștere
locală
Colecții speciale,
memorie și cunoaștere
locală
Colecții speciale,
memorie și cunoaștere
locală

Învățământ gimnazial,
liceal
Învățământ gimnazial,
liceal

Colecții speciale,
memorie și cunoaștere
locală
Colecții speciale,
memorie și cunoaștere
locală
Filiala Kogălniceanu

Învățământ gimnazial,
liceal

Filiala Kogălniceanu

Învățământ gimnazial,
liceal, postliceal
Învățământ gimnazial,
liceal, postliceal
Învățământ gimnazial,
liceal, profesional şi
postliceal
Învățământ gimnazial,
liceal, profesional şi
postliceal
Învățământ liceal

Filiala Kogălniceanu
Secţia pentru adolescenţi

BookArt – atelier de creaţie

Sectia pentru adolescenţi

Cum funcţionează o democraţie – prezentare
interactivӑ

Compartimentul
Referinṭe generale, presӑ,
înscrieri ṣi cornere
Compartimentul
Referinṭe generale, presӑ,
înscrieri ṣi cornere

Evenimente de lecturӑ pentru nativii digitali –
audiṭii de cӑrṭi vorbite din colecṭia bibliotecii

Învățământ gimnazial
ṣi liceal
Învățământ gimnazial
ṣi liceal
Învățământ gimnazial,
liceal

Învățământ gimnazial,
liceal
Învățământ gimnazial,
liceal, postliceal

Învățământ liceal
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Cu Super Mario la bibliotecӑ. O o istorie a
jocurilor video pentru gameri împӑtimiṭi –
prezentare interactivӑ

Compartimentul Săli de
lectură

Învățământ liceal

Tradiţii şi obiceiuri din Transilvania –
cunoaşterea tradiţiilor populare autentice
specifice spaţiului etnografic al Transilvaniei

Secţia de Artă

Învățământ liceal,
profesional şi
postliceal

Muzica şi dansul pe mapamond – cunoaşterea
muzicii, instrumentelor muzicale, dansului şi
tradiţiilor diverselor popoare

Secţia de Artă

Învățământ liceal,
profesional şi
postliceal

BiblioArtCraft – atelier de lucru manual
(quilling, reciclare creativă)

Secţia Împrumut pentru
Adulţi

Învățământ liceal,
profesional şi
postliceal
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