Săptămâna Naţională a Bibliotecilor
Ediţia a X-a
22-25 aprilie 2013
Programul „Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor” la:

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj
22-26 aprilie:




Diverse activităţi în cadrul programelor şi proiectelor derulate în secţiile şi
filialele bibliotecii;
„O carte pentru fiecare" - acţiune de distribuire gratuită vizitatorilor bibliotecii a
unor cărţi primite ca donaţii din partea unor edituri şi persoane fizice;
“Zilele porţilor deschise” – vizite reciproce în bibliotecile din municipiul nostru.

24 aprilie:
ora 11.00: Adunarea Generală a Filialei Cluj a ANBPR;
Decernarea premiilor filialei.
ora 12.00 Conferinţă de presă: Programul Biblionet în judeţul Cluj;
Premierea celor mai buni bibliotecari implicaţi în program

În secţii şi filiale:
Secţia pentru copii
24 aprilie:
ora 8.30: Întâlnire în cadrul proiectului „Scriitori români de ieri şi de azi”;
ora 10.00: Prima vizită la bibliotecă - participă copiii din grupa mare de la Grădiniţa
„Mica Sirenă”;
ora 14.30: Întâlnire în cadrul proiectului „Să ne cunoaştem oraşul”;
ora 16.00: Cerc de origami;
ora 17.00: Ora poveştilor.
25 aprilie:
ora 08.30: Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste”;
ora 11.00: Întâlnire în cadrul proiectului „Să creştem sănătoşi”;
ora 17.00: Citesc o carte împreună cu copilul meu.

American Corner
22 aprilie:
ora 16: Atelier de desen dedicat Zilei internaţionale a cărţii.
24 aprilie:
ora 15: Videoconferinţă cu domnul John Nesbitt, director de admitere al Vanderbilt
University.
Filiala Kogălniceanu
23-25 aprilie: „Prietenii cărţilor”: activităţi dedicate copiilor.
Filiala „Traian Brad” – Mănăştur
22-25 aprilie:
„Ziua porţilor deschise”: vizite colective în secţiile filialei.
„Bibliotecile din cărţi”: expoziţie de carte despre biblioteci.
25 aprilie:
ora 12.00: întâlnire cu scriitorul clujean Dorin Almăşanu în cadrul proiectului „Scriitori
clujeni la bibliotecă”, tema: „ Între lectură şi sport”.
Filiala Zorilor
25 aprilie
ora 13 : „O zi la bibliotecă - tentaţia lecturii”.

În judeţ:
Biblioteca Municipală Dej
Expoziţii de carte:
- secţia pentru adulţi: „50 de ani de la moartea criticului literar Tudor Vianu”;
- secţia pentru copii: „170 de ani de la naşterea scriitorului Anatole France”.
Biblioteca Municipală Gherla
Manifestări dedicate promovării rolului bibliotecii în societatea contemporană:
- vizite organizate ale elevilor;
- expoziţii de carte;
- prezentarea bibliotecii.
Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda
„Lectura în zeci de ipostaze”: concurs de fotografie al elevilor de liceu şi gimnaziu.
23 aprilie:

ora 18.00: „Tradiţional şi modern în biblioteca publică turdeană”: emisiune la TV
Turda.
Biblioteca Comunală Chinteni
„Săptămâna Porţilor Deschise”: vizite colective şi o mini expoziţie de carte.
Biblioteca Comunală Frata
24 aprilie: Atelier de meşteşuguri în bibliotecă.
Biblioteca Comunala Gîrbau
„Împletim şi coasem motive româneşti”: activitate organizată cu clasele a III-a şi
a IV-a . Cu cele mai reuşite lucrări se va organiza o mică expoziţie.
Biblioteca Comunală Iclod
23 aprilie:
„Biblioteca şi bibliotecarul în imaginaţia copiilor”: prezentarea de către elevi a unor
creaţii proprii, pe această temă.
25 aprilie:
„Biblioteca – spaţiu magic pentru copii”: vizionări colective de filme.
Biblioteca Măguri Răcătău
22-25 aprilie:
„Eroii cărţilor citite”
Vizionări de desene animate şi filme pentru copii
Biblioteca Comunală Recea Cristur
24 aprilie: vernisajul expoziţiei de pictură a doamnei Demeter Elisabeta la Centrul de
Vârstnici Recea Cristur.
25 aprilie: „Iubim lectura”: expoziţie de carte şi întâlnire cu elevii claselor V-VIII.
Biblioteca Comunală Săvădisla
20-30 aprilie: expoziţie de fotografie cu portul popular din zona Călata.
23 aprilie: prezentarea Clubului Internaţional de Afaceri (funcţionează la graniţa între
Ungaria şi Slovacia).
25 aprilie: întâlnire cu cititorii ziarului „Igen tessek”.
Biblioteca Comunală Ţaga
„Să ocrotim pământul”: prezentarea unui material privind poluarea mediului urmat de
discuţii pe această temă şi un concurs.

„Minunata lume a poveştilor”: lectura unei poveşti, urmată de comentarea pe scurt a
acţiunii, personajelor şi învăţămintelor desprinse din poveste.

