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Programul Zilelor Bibliotecilor de Cartier 

ediţia a XXVI-a 

14-18 noiembrie 2022 
 

Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 

 

 

Luni, 14 noiembrie 

ora 10.00 (Secţia pentru copii; parter/est)  

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu un personaj de poveste 

Participă copiii din grupa mare de la Grădinița „Degețica” 

 

ora 10.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 2/vest) 

Seniorii și calculatorul – curs de inițiere în utilizarea calculatorului și Internetului 

 

ora 12.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; on-line) 

Club de lectură pentru seniori 

Partener: Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1, Cluj-Napoca 

 

ora 13.00  (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu un personaj de poveste 

Participă elevii clasei a II-a de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 

 

ora 14.00 (Secţia pentru copii; parter/est)  

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu un personaj de poveste 

Participă elevii clasei I de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 

 

ora 15.00 (Secţia pentru copii; on-line) 

Club de limba spaniolă (9-12 ani) 

 

ora 15.00 (American Corner; etaj 5/vest) 

Seria I a cursului Știrile false și dezinformarea 

Curs pentru tineri organizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România 

 

ora 16.00 (American Corner; etaj 5/vest) 

Seria a II-a a cursului Știrile false și dezinformarea 

Curs pentru tineri organizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România 

 

ora 17.00 (American Corner; on-line) 

English Conversation Club 

Club de conversație în limba engleză pentru adulți peste 40 de ani, nivel începător 

 

ora 18.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Marți, 15 noiembrie 

ora 10.00  (Secţia pentru copii; parter/est)  

Întâlnire în cadrul proiectului Să învățăm să fim mai buni 

Participă copiii din grupa mijlocie de la Grădinița „Degețica” 

 

ora 10.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 2/vest) 

Seniorii și calculatorul – curs de inițiere în utilizarea calculatorului și Internetului  

 

ora 10.15 (Secţia pentru copii; parter/est)  

Întâlnire în cadrul proiectului În căutarea armoniei prin povești și muzică 

Participă elevii clasei a III-a de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 

 

ora 13.00  (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Grădina interioară sau cum să trăiești fericit 

Participă elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”  
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ora 13.30 (Secția împrumut pentru adulți și artă; on-line) 

Atelier de perfecționare profesională: La pas prin bibliotecile Europei: Prezentarea bibliotecilor partenere vizitate în cadrul proiectului CROSS – 

Creating other study spaces 

Prezintă: Anca Docolin, Anca Pop, Diana Baciu, Georgeta Topan 

 

ora 14.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu un personaj de poveste 

Participă elevii clasei a II-a de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 

 

ora 14.00 (Secţia pentru copii; on-line) 

Club de limba engleză (9-12 ani) 

 

ora 17.00 (Secţia pentru adolescenți; etaj 4/centru) 

Ateliere de teatru și oratorie pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani  

Coordonator: Eliza Tivadar, absolventă a Warwick University din Coventry, Warwickhshire, Marea Britanie, specializarea Theatre and Performance 

Studies 

 

ora 17.00 (American Corner; on-line) 

English Conversation Club 

Club de conversație în limba engleză pentru adulți peste 25 de ani, nivel avansat 

 

Miercuri, 16 noiembrie 

ora 09.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Cu cartea la cei mici 

Participă copiii din grupa mică de la Grădinița „Dumbrăvioara” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Grădina interioară sau cum să trăiești fericit 

Participă elevii clasei a III-a de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” 

 

ora 10.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 2/vest) 

Seniorii și calculatorul – curs de inițiere în utilizarea calculatorului și Internetului  

 

ora 10.15 (Secţia pentru copii; parter/est)  

Întâlnire în cadrul proiectului În căutarea armoniei prin povești și muzică 

Participă elevii clasei a III-a de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 

 

ora 11.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Copii manierați în vremuri moderne 

Participă elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod” 

 

ora 11.00 (Secţia pentru adolescenți; on-line) 

Super seniori speaking English, grupa nivel mediu, în cadrul programului de voluntariat „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” 

Participă membri ai Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

ora 11.00 (American Corner; on-line) 

Storytelling Hour  

Participă preșcolari și cadre didactice de la Grădinița Magic Land One 

 

ora 13.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 2/vest) 

Club de învățare a limbii române pentru ucraineni, seria 2 

 

ora 13.15 (Secţia pentru copii; parter/est)  

Întâlnire în cadrul proiectului național de scriere creativă Fantezii literare 

 

ora 13.30 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 3/centru) 

Club de învățare a limbii engleze pentru adulți 

 

ora 14.30 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu un personaj de poveste 

Participă elevii clasei I de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 
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Ora 18.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 5/est) 

Disciplină fără țipete. Grup de suport pentru părinți 

Formator: Brîndusa Milăşan, instructor Hand in Hand Parenting, instructor Aware Parenting, trainer acreditat de catre Autoritatea Națională pentru 

Calificări 

 

Joi, 17 noiembrie 

ora 10.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Cu bebe la bibliotecă – program pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani  

 

ora 10.00 (Sala Multiculturală; etaj 3/vest) 

Mesepörgettyű – Victoria Pătrașcu meséi/ Ora poveștilor în limba maghiară pentru pitici 

 

ora 10.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 2/vest) 

Seniorii și calculatorul – curs de inițiere în utilizarea calculatorului și Internetului  

 

ora 10.30 (American Corner; etaj 5/vest) 

Maple Bear Reading Club  

Participă preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor” 

 

ora 12.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Grădina interioară sau cum să trăiești fericit 

Participă elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” 

 

ora 13.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu un personaj de poveste  

Participă elevii clasei a II-a de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 

 

ora 13.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Ora poveștilor – program de lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

ora 13.30 (Secția mprumut pentru adulți și artă; etaj 3/centru) 

Club de învățare a limbii engleze pentru adulți 

 

ora 14.00 (Secţia pentru copii; on-line) 

Club de limba spaniolă (5-8 ani) 

 

ora 14.30 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu un personaj de poveste  

Participă elevii clasei I de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 

 

ora 16.00 (American Corner; etaj 5/vest) 

Seasons’ Stories: program pentru preșcolari 

 

ora 17.00 (Sala Multiculturală; etaj 3/vest) 

Curs de limba maghiară   

 

ora 19.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 5/est) 

Vizionarea filmului documentar O nouă direcție/ A New Shift din cadrul proiectului de vizionări KineDok 2022, desfășurat în colaborare cu Asociația 

One World România 

 

Vineri, 18 noiembrie 

ora 09.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Copii manierați în vremuri moderne  

Participă elevii clasei I de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Caruselul emoțiilor  

Participă copiii din grupa mare de la Grădinița „Mămăruța” 

 

ora 10.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 2/vest) 

Seniorii și calculatorul – curs de inițiere în utilizarea calculatorului și Internetului  

 

ora 10.15 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului În căutarea armoniei prin povești și muzică  

Participă elevii clasei a III-a de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”  
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ora 11.00 (Compartimentul Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală) 

Atelier de scriere româno-chirilică 

Coordonator: documentarist Maria Frînc, (TRANS.SCRIPT. Centrul de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală, UBB). 

Participanți: elevii clasei a IX-a de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” Cluj-Napoca 

 

ora 12.00 (Secţia pentru copii; on-line) 

Întâlnire în cadrul proiectului Grădina interioară sau cum să trăiești fericit 

Participă elevii clasei a VIII-a de la Liceul Teoretic „Elf” 

 

ora 13.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Primă vizită la bibliotecă 

Participă elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială „Horea” 

 

ora 13.00 (Secția împrumut pentru adulți și artă; etaj 2/vest) 

Club de învățare a limbii române pentru ucraineni, seria 2 

 

ora 14.00 (Secţia pentru copii; on-line) 

Club de limba franceză (9-12 ani) 

 

ora 14.00 (American Corner; on-line) 

Storytelling Hour: program pentru preșcolari 

 

ora 14.30 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu un personaj de poveste 

Participă elevii clasei I de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 

 

ora 15.00 (American Corner; etaj 5/vest) 

Seria I a cursului Știrile false și dezinformarea  

Curs pentru tineri organizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România 

 

ora 16.00 (American Corner; etaj 5/vest) 

Seria a II-a a cursului Știrile false și dezinformarea  

Curs pentru tineri organizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România 

 

ora 17.00 (Secţia pentru adolescenți; etaj 4/centru) 

Finala Concursului de lectură Bătălia Cărților 2022, secțiunea în limba română 

Categoria de vârstă 14-18 ani 

 

ora 17.00 (Sala multiculturală; etaj 3/vest) 

A könyvtáros kedvenc meséi/ Citesc o carte împreună cu copilul meu 

 

ora 18.00 (Secţia pentru copii; parter/est) 

Citesc o carte împreună cu copilul meu – activitate pentru întreaga familie 

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-430323 sau e-mail: bjc@bjc.ro  

  

mailto:bjc@bjc.ro
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Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

 

Luni, 14 noiembrie 

ora 17:00 

Arta la îndemâna copiilor - atelier de creativitate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani 

 

Marți, 15 noiembrie 

ora 10:00 

Cu bebe la bibliotecă - lecturare de poveşti, joc şi joacă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani 

 

ora 15:00  

Să exersăm limba engleză - club de limba engleză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani  

 

ora 17:00  

Seară literară la bibliotecă - lecturarea poemelor proprii și discuții despre actul creației.  

Invitați:  

Iulia Anamaria Ghidiu, poetă și critic literar, membră a Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Cluj, jurnalist la cotidianul clujean „Făclia”, 

departamantul Artă-Cultură. 

Elina Adam, poetă și prozatoare 

Mineea Crețu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” Cluj-Napoca, care va susține un moment artistic la flaut. 

 

Miercuri, 16 noiembrie  

ora 10:00 

Prima vizită la bibliotecă 

Participă copiii grupei mari de la Grădinița „Poienița” Cluj-Napoca 

 

ora 14:00 

Limba română ca limbă străină – club de limba română pentru adulți 

 

ora 15:00  

Să exersăm limba engleză - club de limba engleză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 8 ani 

 

ora  17:00 

Ora poveștilor - lecturare de povești pentru copii cu vârsta între 4 și 7 ani 

 

Joi, 17 noiembrie 

ora 10:00 

Prima vizită la bibliotecă 

Participă elevii clasei pregătitoare B și elevii clasei I B de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 

 

ora 15:00  

Tu vorbești corect românește? – club de limba română pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani 

 

Vineri, 18 noiembrie 

ora 17:00 

Lego Club – program pentru întreaga familie 

 

ora 18:00 

Citesc o carte împreună cu copilul meu – activitate de lectură copii-părinți în cadrul bibliotecii 

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-438409 sau e-mail: zorilor@bjc.ro 

  

mailto:zorilor@bjc.ro
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Filiala „Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18 

 

Luni, 14 noiembrie 

ora 10.00  

Activitate în cadrul proiectului educativ Copacul cu povești 

Participă preșcolari de la Grădinița „Academia Piticilor” 

 

Ora 17.00  

Descoperă Asia – atelier pentru adolescenți (14 – 18 ani)  

 

Marți, 15 noiembrie 

ora 18.00 

Culorile toamnei - atelier de creativitate (6+ ani)  

 

Miercuri, 16 noiembrie 

ora 10.00  

Programare cu Logiscool 

Participă elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” 

 

ora 11.00  

Programare cu Logiscool 

Participă elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” 

 

ora 18.00 

LegoClub - program pentru întreaga familie 

 

Joi, 17 noiembrie 

ora 17.00 

Ora poveștilor. Aventurile unei frunze de toamnă – activitate pentru preșcolari 

 

ora 18.00 

Shogi - atelier de inițiere în șahul japonez, pentru toate vârstele 

 

ora 19.00 

Apă, hidratare, sănătate - activitate în cadrul proiectului Sănătatea prin terapii alternative 

 

Vineri, 18 noiembrie 

ora 10.00 

Instrumente muzicale din cultura asiatică 

Participă elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” 

 

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-565784 sau e-mail: manastur@bjc.ro 

  

mailto:manastur@bjc.ro
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Filiala Grigorescu 

Strada Donath nr. 138 

 

 

Marți, 15 noiembrie  

ora 09.00 

Cu bebe la bibliotecă – program pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani 

 

ora 09.30 

Cu cartea la cei mici – activitate pentru preşcolari desfăşurată la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Bambi” 

 

Miercuri, 16 noiembrie 

ora 18.00 

Ora poveștilor – lecturi interactive de povești pentru preșcolari 

 

Joi, 17 noiembrie 

ora 18.00 

Ilustratorii de povești – lecturarea și ilustrarea unor povești, pentru a facilita înțelegerea acestora; vârsta 6 – 10 ani 

 

Vineri, 18 noiembrie 

ora 10.00 

Cu cartea la cei mici – activitate pentru preşcolari desfăşurată la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Licurici” 

 

 

Informații suplimentare și înscrieri la telefon: 0770 691889 sau e-mail: grigorescu@bjc.ro  

 

 

 

 

Pe parcursul întregii săptămâni înscrierea la bibliotecă va fi gratuită! 

 

 

 

Vă așteptăm cu drag! 

mailto:grigorescu@bjc.ro

