
 
Zilele Bibliotecilor de Cartier, ediţia a XIX-a 

28 septembrie – 2 octombrie 2015 
 
 

Filiala „Traian Brad” 
(str. Izlazului nr.18) 

 

Luni, 28 septembrie 

ora 15.00 Recital de muzică instrumentală susţinut de copii talentaţi, utilizatori ai bibliotecii 

Marţi, 29 septembrie 

ora 9.30 Poveşti colorate din Ţara Curcubeilor - întâlnire cu autoarea cărţii, Amedeia Neamţu. 

Participă elevi din clasele a 2-a de la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” 

Miercuri, 30 septembrie 

ora 15.00 Recital de muzică instrumentală 

ora 17.00 Ora poveştilor  

ora 18.00 Clubul mămicilor. Jocuri pentru copii şi părinţi: atelier Montessori coordonat de 

profesor psiho-pedagog Gabriela Barbu 

Joi, 1 octombrie 

ora 11.00 Zece ani în Siria: Între tradiţie şi controversă. Întâlnire cu doamna Elisabeta 

Petric Omran. Participă elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala ”Liviu Rebreanu”. 

Coordonator, prof. Anton Floruţău 

ora 18.00 Atelier de confecţionat mărgele.Coordonator Hollo Stela, voluntar 

Vineri, 2 octombrie  

ora 15.00 - Recital de muzică instrumentală 

Pe parcursul întregii săptămâni, între orele 14.00 – 15.00, la Secţia pentru Copii Bibliotecar pentru 

o oră - Voluntarul zilei. 
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Filiala Kogălniceanu 
(str. Kogălniceanu nr.7) 

 
Luni, 28 septembrie 

ora 14.30 “Ne facem prieteni”: lectura unei poveşti şi confecţionarea de marionete inspirate de 

aceasta. Participă elevi din clasa I B de la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, învăţătoare Gianina 

Vanca 

ora 17.00 Club de Jocuri cuMinţi - jocuri logice. 

 

Marţi, 29 septembrie 

ora 14.00 “Hai să frunzărim poveşti”: lectura unei poveşti şi realizarea de lucrări plastice inspirate 

de aceasta. Participă elevi din clasa pregătitoare B de la Colegiul Naţional “George Coşbuc”, 

învăţătoare Simona Sarkozi 

 

 Miercuri, 30 septembrie 

ora 13.30 “Şcoala ludică” – stimularea lecturii şi învăţării prin jocuri, activităţi plastice şi artistice. 

Participă elevi din clasa I C de la Şcoala “Ioan Bob” din Cluj-Napoca, învăţătoare Mandolica 

Lupoaei 

ora 17.00 Ora poveştilor 

 

Joi, 1 octombrie 

ora 13.30 “Anul Internaţional al Luminii”:  experimente de optică la îndemâna tuturor. Participă 

elevi din clasa a III-a B de la Colegiul Naţional “George Coşbuc”, învăţătoare Ioana Galamaga 

ora 17.00 Vizionare de film artistic/documentar cu audienţă generală 

 

Vineri, 2 octombrie 

ora 13.30 “Ce-i cu anotimpurile?”:  introducere în astronomie. Participă elevi din clasa a IV-a B de 

la Colegiul Naţional “George Coşbuc”, învăţătoare Ioana Pop 
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Filiala Zorilor 
(str. Observatorului nr.1) 

 

Luni, 28 septembrie 

ora 12.00 Personaje amuzante, citim şi desenăm 

ora 13.00 Când voi fi mare, voi fi... bogat: poveşti financiare pentru copii, vizionare colectivă 

 

Marţi, 29 septembrie 

ora 10.00 Drumul unei cărţi: atelier interactiv despre istoria cărţii şi elementele acesteia pentru copii 

de gimnaziu 

 

Miercuri, 30 septembrie 

ora 17.00 Ora Poveştilor - lectură în limba română 

ora 17.30  Atelier de origami 

 

Joi, 1 octombrie  

ora 13.30 Siguranţa pe Internet: dezbatere coordonată de inspector Angelica Neag, Inspectoratul de 

Poliţie al Judeţului Cluj. Participă elevi de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” 

ora 17.00 Ora Poveştilor - lectură în limba maghiară 

ora 17.30 Atelier de creativitate 

 

Vineri, 2 octombrie 

ora 8:30 Lumea minunată a cărţilor: o călătorie imaginară în lumea poveştilor prin lecturi expresive. 

Scrisoare-desen către personajul preferat  

ora 10.00 Sunt adolescent şi citesc!: Rolul lecturii în formarea personalităţii. Dezbatere: De ce ar 

trebui să citim cărţi în care nu ne regăsim?  

 
 

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 
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