
Zilele Bibliotecilor de Cartier, ediţia a XVIII-a 
29 septembrie – 3 octombrie 2014 

 
 
 
 

În program : 
FILIALA „TRAIAN BRAD” (str. Izlazului nr.18) 

 
 

Marţi, 30 septembrie  
ora 10.00 – Prezentarea cărţilor educative pentru preşcolari şi şcolari de la editura Anteea, 
invitat Manuela Georges. Participă clasa pregătitoare de la Şcoala ”Ion Creangă” şi grupa 
mijlocie de la Grădiniţa ”Rază de Soare” însoţiţi de doamnele Valentina Dumitrache şi 
Emilia Dragomir. 

 
Miercuri, 1 octombrie 

ora 17.00 – Ora poveştilor 
ora 18.00 – Clubul mămicilor 

 
Joi, 2 octombrie  

ora 16.00 – Cum să căutăm un loc de muncă? Întâlnire cu specialişti în resurse umane de la 
firma Adecco. Teme abordate: „CV-ul tău în 5 paşi”, „10 idei bune pentru un interviu 
reuşit”, „Contactarea unui contract de muncă”. 

 
Vineri, 3 octombrie 

ora 10.00 
Ziua Siguranţei Rutiere – activitate desfăşurată în cadrul Săptămânii Prevenirii 
Criminalităţii. Invitat, Traian Morar, agent-şef de poliţie la Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Cluj, Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii. Participă elevii claselor a IV-a 
de la Şcoala "Ion Creangă". 

 
 
 

FILIALA ZORILOR  (str. Observatorului nr.1) 
 
 

Luni, 29 septembrie 
ora 10.00 Noutăţi pentru copii la editura Ecou Transilvan. Invitaţi: Nadia Fărcaş, directorul 
editurii şi Titina Nica Ţene, poet şi prozator. Participă elevii claselor a II-a de la Liceul de 
Informatică Tiberiu Popoviciu. 

 
Marţi, 30 septembrie 

ora 8.00 
Bonjour, bibliothèque!  
Participă elevii clasei a VIII-a B de la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu. 

 
Miercuri, 01 octombrie 

ora 17.00 - Ora Poveştilor 
ora 18.00 - Atelier de creativitate 

 



Joi, 02 octombrie 
ora 13.00 Citim şi desenăm 
ora 16.00 TV BiblioCinema – vizionare de filme documentare 

 
Vineri, 03 octombrie  

ora 11.00 Realism vs  Simbolism. Discuţii pe marginea romanului Baltagul 
Participă elevii clasei a VIII-a A de la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu. 
 

 
 
 

FILIALA  KOGĂLNICEANU (str. Kogălniceanu nr.7) 
 
 

Luni, 29 septembrie 
ora 14:00 Personaje de poveste - atelier de bricolaj 
 

Marţi, 30 septembrie 
ora 13:30 Aventuri în bibliotecă : iniţiere în tainele bibliotecii publice 
 

Miercuri, 1 octombrie 
ora 13:30 Prezentarea colecţiei Cărţile copilăriei a editurii Ecou Transilvan. 
 Invitaţi: Nadia Fărcaş, directorul editurii şi Genţiana Groza, scriitor. 
ora 17:00 Ora poveştilor 
  

Joi, 2 octombrie  
ora 12:00 Joc CuMinte: clubul sporturilor minţii 
ora 14:00 Personaje de poveste: atelier de bricolaj  
 

Vineri, 3 octombrie 
ora 13 :30 Lansare de carte: Edith Zurmann. Povestiri fabuloase pentru mici şi mari. Cluj-
Napoca: Editura Risoprint, 2014. 

 
 

Pe tot parcursul săptămânii la filialele de cartier: 
 

- vizite colective ale elevilor de la şcolile din cartier, audiţii şi vizionări colective la secţiile pentru copii 
 - O carte pentru fiecare – oferirea de cărţi în dar utilizatorilor bibliotecii 
 


