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Activităţi organizate de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj în cadrul programului 

“Școala altfel” în perioada 22 mai – 9 iunie 2017 

 

Data Ora Denumirea activităţii Filiala/Secţia 

organizatoare 

Nivel de 

învăţământ 

LUNI 09.00 Copacul cu poveşti - aduce în 

atenţia copiilor poveşti noi cu 

personaje diverse a căror 

morală transmite un mesaj 

educativ 

Filiala 

“Traian Brad” 

preşcolar, 

primar 

10.00 Lumea cărţii şi/sau a 

calculatorului - activitate de 

îndrumare în utilizarea celor 

două surse de informare 

Sediul central 

Secţia pentru 

Adolescenţi 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

10.30 Copacul cu poveşti - aduce în 

atenţia copiilor poveşti noi cu 

personaje diverse a căror 

morală transmite un mesaj 

educativ 

Filiala 

“Traian Brad” 

preşcolar, 

primar 

12.00 “Have You Seen My 

Dragon?”- lectură şi atelier 

de creaţie 

Sediul central 

American Corner 

primar 

12.00 Copacul cu poveşti - aduce în 

atenţia copiilor poveşti noi cu 

personaje diverse a căror 

morală transmite un mesaj 

educativ 

Filiala 

“Traian Brad” 

preşcolar, 

primar 

12.30 Despre filme şi cărţi - 

prezentarea romanului Hoţul 

de cărţi de Markus Zusak, 

realizarea unei comparaţii cu 

filmul omonim 

Sediul central 

Secţia pentru 

Adolescenţi 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

13.00 Drumul unei cărţi - activitate 

interactivă de informare şi 

cunoaştere despre carte 

Filiala 

Zorilor 

gimnazial şi 

liceal 

13.00 “Ce mâncăm în pauza 

mare?” - prezentare 

interactivă pe tema 

alimentaţiei sănătoase 

Sediul central 

Sala de lectură 

etajul II 

gimnazial şi 

liceal 

MARȚI 08.30 Biblioterapia: poveşti cu tâlc 

pentru cei mici – lectura unor 

texte adresate copiilor cu 

vârsta de 6 - 10 ani menite să 

stârnească imaginaţia şi să 

dezvolte abilităţi de rezolvare 

a problemelor 

Filiala 

Kogălniceanu 

preşcolar, 

primar 
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09.00 Vreau să ştiu! - învăţare prin 

metode alternative din diferite 

domenii ale cunoaşterii 

Filiala 

“Traian Brad” 

preşcolar, 

primar 

10.00 Cartea – obiect cultural – 

prezentare de cărţi străine şi 

româneşti vechi (sec. XVI-

XIX), cărţi rare, cărţi cu 

semnătura olografă a unor 

autori cunoscuţi 

Sediul central 

Compartimentul 

Colecţii speciale, 

memorie şi 

cunoaştere locală 

gimnazial, 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

10.00 Clubul curioşilor – Cum? De 

ce? De unde? Când? - 

activitate interactivă de 

informare şi cunoaştere a 

lumii înconjurătoare 

Filiala 

Zorilor 

preşcolar, 

primar 

10.00 Vizionare de film Sediul central 

Secţia de artă 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

10.30 Vreau să ştiu! - învăţare prin 

metode alternative din diferite 

domenii ale cunoaşterii 

Filiala 

“Traian Brad” 

preşcolar, 

primar 

11.00 Storygami – nararea unei 

poveşti ilustrată pe loc cu 

creaţii origami, urmată de 

confecţionarea de către copii 

a figurinelor origami 

corespunzătoare personajelor 

din povești 

Filiala 

Kogălniceanu 

preșcolar, 

primar 

12.00 Vreau să ştiu !- învăţare prin 

metode alternative din diferite 

domenii ale cunoaşterii 

Filiala 

“Traian Brad” 

preşcolar, 

primar 

12.30 Despre filme şi cărţi - 

prezentarea cărţii Sub aceeaşi 

stea de John Green, realizarea 

unei comparaţii cu filmul 

omonim 

Sediul central 

Secţia pentru 

Adolescenţi 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

13.00 “Ce mâncăm în pauza 

mare?” - prezentare 

interactivă pe tema 

alimentaţiei sănătoase 

Sediul central 

Sala de lectură 

etajul II 

gimnazial şi 

liceal 

MIERCURI 09.00 Copacul cu poveşti - aduce în 

atenţia copiilor poveşti noi cu 

personaje diverse a căror 

morală transmite un mesaj 

educativ 

Filiala 

“Traian Brad” 

preşcolar, 

primar 

10.00 Clujul în imagini şi legende 

– istoria unor momente din 

istoria oraşului ilustrate cu 

documente din fondul 

compartimentului Colecţii 

Sediul central 

Compartimentul 

Colecţii speciale, 

memorie şi 

cunoaştere locală 

gimnazial, 

liceal, 

profesional 
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speciale, memorie şi 

cunoaştere locală 

10.30 Copacul cu poveşti - aduce în 

atenţia copiilor poveşti noi cu 

personaje diverse a căror 

morală transmite un mesaj 

educativ 

Filiala 

“Traian Brad” 

preşcolar, 

primar 

11.00 Joaca de-a teatrul – atelier de 

dramatizări pe loc ale unor 

scurte fabule sau poveşti 

Filiala 

Kogălniceanu 

preșcolar, 

primar 

12.00 Copacul cu poveşti - aduce în 

atenţia copiilor poveşti noi cu 

personaje diverse a căror 

morală transmite un mesaj 

educativ. 

Filiala 

“Traian Brad” 

preşcolar, 

primar 

12.00 Clubul curioşilor– Cum? De 

ce? De unde? Când?-  

activitate interactivă de 

informare şi cunoaştere a 

lumii înconjurătoare 

Filiala 

Zorilor 

preşcolar, 

primar 

13.00 “Ce mâncăm în pauza 

mare?” - prezentare 

interactivă pe tema 

alimentaţiei sănătoase 

Sediul central 

Sala de lectură 

etajul II 

gimnazial şi 

liceal 

JOI 09.00 Gândeşte ECO - atelier de 

creativitate cu materiale 

reciclabile 

Filiala 

“Traian Brad” 

primar, 

gimnazial, 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

10.30 Gândeşte ECO - atelier de 

creativitate cu materiale 

reciclabile 

Filiala 

“Traian Brad” 

primar, 

gimnazial, 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

12.00 Atelier BookArt - realizarea 

de obiecte decorative din 

hârtie reciclabilă 

Sediul central 

Secţia pentru 

Adolescenţi 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

11.00 Arta jucăriilor – atelier de 

confecţionat jucării din 

materiale naturale şi 

reciclabile 

Filiala 

Kogălniceanu 

preșcolar, 

primar 

12.00 Gândeşte ECO - atelier de 

creativitate cu materiale 

reciclabile 

Filiala 

“Traian Brad” 

primar, 

gimnazial, 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

13.00 Despre filme şi cărţi - 

prezentarea romanului Hoţul 

de cărţi de Markus Zusak, 

Sediul central 

Secţia pentru 

Adolescenţi 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 
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realizarea unei comparaţii cu 

filmul omonim 

13.00 Drumul unei cărţi - activitate 

interactivă de informare şi 

cunoaştere despre carte 

Filiala 

Zorilor 

gimnazial şi 

liceal 

13.00 “Ce mâncăm în pauza 

mare?” - prezentare 

interactivă pe tema 

alimentaţiei sănătoase 

Sediul central 

Sala de lectură 

etajul II 

gimnazial şi 

liceal 

13.00 “Have You Seen My 

Dragon?”- lectură şi atelier 

de creaţie 

Sediul central 

American Corner 

primar 

14.30 Start up tango pentru liceeni 

la bibliotecă. Instructor: 

Horia Călin 

Sediul central 

Secţia de Artă 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

12.00 BiblioArtCraft – ateliere de 

lucru manual (quilling, 

reciclare creativă) 

Sediul central 

Secţia Împrumut 

pentru Adulţi 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

VINERI 09.00 Pasiunea mea, 

perspicacitatea – atelier de 

jocuri logice şi de 

perspicacitate 

Filiala 

Kogălniceanu 

preșcolar, 

primar 

09.00 „Ziua Brâncuşi” - 161 de ani 

de la naşterea „părintelui 

sculpturii moderne”- atelier 

de modelaj în lut 

Filiala 

“Traian Brad” 

primar, 

gimnazial, 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

10.00 Clasici ai literaturii române 

în Colecţiile speciale 

alebibliotecii –prezentarea de 

cărţi cu autografe, documente 

(manuscrise, corespondenţă) 

aparţinând lui Mihai 

Eminescu, Octavian Goga, 

Lucian Blaga, Mircea Eliade 

ş.a. 

Sediul central 

Compartimentul 

Colecţii speciale, 

memorie şi 

cunoaştere locală 

gimnazial, 

liceal, 

profsional 

10.00 Clubul curioşilor– Cum? De 

ce? De unde? Când? - 

activitate interactivă de 

informare şi cunoaştere a 

lumii înconjurătoare 

Filiala 

Zorilor 

preşcolar, 

primar 

10.30 Lumea cărţii şi/sau a 

calculatorului - activitate de 

îndrumare în utilizarea celor 

două surse de informare 

Sediul central 

Secţia pentru 

Adolescenţi 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

11.00 „Ziua Brâncuşi” - 161 de ani 

de la naşterea „părintelui 

sculpturii moderne” - atelier 

de modelaj în lut 

Filiala 

“Traian Brad” 

primar, 

gimnazial, 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 
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11.00 Poartă-te frumos! –atelier de 

consolidare a bunelor maniere 

ale copiilor prin jocuri de rol 

Filiala 

Kogălniceanu 

preşcolar, 

primar 

12.30 Despre filme şi cărţi - 

prezentarea cărţii Sub aceeaşi 

stea de John Green şi 

realizarea unei comparaţii cu 

filmul omonim 

Sediul central 

Secţia pentru 

Adolescenţi 

liceal, 

profesional şi 

postliceal 

13.00 “Ce mâncăm în pauza 

mare?” - prezentare 

interactivă pe tema 

alimentaţiei sănătoase 

Sediul central 

Sala de lectură 

etajul II 

gimnazial şi 

liceal 

 


