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Programul Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor 

ediţia a XIII-a  

24-28 aprilie 2017 

 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj 

Sediul central al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj 

 Permise de intrare la bibliotecă gratuite 

 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. 

 

Secţia pentru copii 

25 aprilie 

 Club de filosofie - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani 

 

27 aprilie 

 Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 Cercul de origami - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani 

 Citesc o carte împreună cu copilul meu 

 

Secția pentru adolescenți 

24, 25, 28 aprilie 

 Curs de limba engleză pentru începători (activitate susținută cu voluntari la Centrul de 

Vârstnici nr. 1) 

 

25, 28 aprilie 

 ITLAB – Cursuri de iniţiere în programare (C++) pentru tineri şi adolescenţi 

 

26 aprilie 

 BookArt, atelier de creaţie pentru tineri şi adolescenţi 
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27 aprilie 

 Atelier de quilling pentru tineri şi adolescenţi 

 

Secția Împrumut pentru Adulți 

24 – 28 aprilie 

 Bătălia Cărţilor – Club de lectură pentru adulţi şi seniori 

 Expoziția Obiecte uitate în cărți 

 Expoziția Obiecte handmade realizate de bibliotecari 

 Expoziția Cartea mea preferată – Bibliotecari vs. personalităţi 

 

Secţia de artă 

25 aprilie 

 Vizionarea filmului La limita extremă în cadrul programului de vizionări „Filmele lunii” 

  

27 aprilie 

 Întâlnirea membrilor Clubului de pensionari „Sunset” 

 Activitatea În paşi de tango dedicată Zilei Internaţionale a Dansului  

 Întâlnirea membrilor Clasei de excelenţă - limba şi literatura română, coordonat de prof. 

Amalia Barbă 

 Cursul de limba engleză pentru seniori – nivel avansat  

 

American Corner 

26 aprilie 

 Enghish Conversation Club - Activităţi de învăţare a limbii engleze destinate adulţilor 
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Filiala Kogălniceanu 

 

24 aprilie 

 Club Jocuri cuMinţi – jocuri logice pentru toate vârstele 

 

27 aprilie 

 Atelier de bricolaj - Tainele hârtiei 

 

Filiala Zorilor 

27 aprilie 

 Ajutor la teme - Limba română pentru elevii de etnie maghiară 

Filiala Traian Brad 

24 aprilie 

 Limba spaniolă pentru copii 

 

27 aprilie 

 Club de lectură în limba engleză 

 Citesc o carte împreună cu copilul meu 

 Ateliere Montessori 

 Ateliere handmade – Croşeta de aur 

 Expoziție interactivă de jocuri 

 Curs de limba engleză pentru începători pentru seniori 

 Activităţi de învăţare a limbii engleze destinate seniorilor 

 

 

28 aprilie 

 Clubul de filosofie pentru copii 

 Atelier de quilling pentru copii 

 

 


