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PROGRAM NOCTURNA BIBLIOTECILOR 

Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj 

 

30 septembrie 2017 

18.00 – 24.00 

 

SERVICII GRATUITE 

• eliberarea Permisului de intrare valabil 5 ani; 

• împrumut de documente; 

• acces la locuri de studiu în săli de lectură; 

• acces internet; 

• vizite ghidate; 

• ofertă de cărţi din donaţii. 

 

ACTIVITĂȚI PENTRU COPII 

 

FOAIER 

 

ora 18.00 Capra cu trei iezi 

Spectacol foarte îndrăgit de generaţii întregi de spectatori susţinut de artiştii Teatrului de 

Păpuşi „Puck” 

ora 19.00 Nocturna copiilor 

Surprize muzicale prezentate de Cristina Pătrașcu și Duo Mignon (Miriam și Antonia)  

 

SECŢIA PENTRU COPII 

parter est, Ludotecă 

 

ora 20.00 Semne de carte pentru micii cititori – atelier de creativitate 

ora 21.00 Aventurile lui Tom Sawyer – vizionare de film 

Adaptare româno-franceză după romanul lui Mark Twain, filmul redă întâmplările plăcute și 

incitante prin care trec Tom și prietenii săi. Regia: Mihai Iacob, cu: Roland Demongeot, Marc 

Dinapoli, Lucia Ocraim.  

 

ACTIVITĂȚI PENTRU TINERI ȘI ADULȚI 

 

FOAIER 

ora 20.00 An Bun 

Spectacol de poezie și muzică folk susținut de cantautorul Dinu Olărașu 

 

 

SECŢIA PENTRU ADOLESCENŢI 

etaj 4, centru 

 

ora 18.30 Ghiceşte-mă tu! – concurs de mimă inversă  

ora 20.00 Vânătoare de comori în bibliotecă  

ora 22.00 Orașe de hârtie – vizionare de film 
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Ecranizare după romanul bestseller al lui John Green, Paper Towns, filmul vorbește despre 

prietenie, iubire adevărată și maturizare. Regia: Jake Schreier, cu: Nat Wolff, Justice Smith, 

Jaz Sinclair.  

SECŢIA ÎMPRUMUT PENTRU ADULŢI  

etaj 2, est 

 

ora 21:00 Mâini creative – atelier de realizare semne de carte 

 

SECȚIA DE ARTĂ  

etaj 5, est 

ora 21.00 Caricaturi... la cornet 

Artiștii brandului Caricaturi... la cornet Filip Paul și Oana Heredea vă invită să vă descoperiți 

latura comică a trăsăturilor. 

ora 21.00 Lectură publică la bibliotecă 

Vă propunem spre lectură Bazar bizar, de Radu Paraschivescu 

ora 22.00 Ursul de A. P. Cehov – teatru radiofonic 

    

 

AMERICAN CORNER  

etaj 5, vest 

 

ora 19.00 Arhivele unei tragedii: Holocaustul în literaturӑ – prezentare interactivӑ susṭinutӑ 

de Sânziana Gӑdӑlean  

ora 20.00 Dreams Die Hard: survivors of slavery in America tell their stories – vizionare de 

film documentar în limba englezӑ, fӑrӑ subtitrare în limba românӑ (regia: Peggy Callahan).  

Mii de persoane ajung în fiecare an în SUA victime ale traficului de fiinṭe umane. Filmul 

descrie situaṭia acestor oameni care, prin înṣelӑtorie ṣi violenṭӑ, sunt transformaṭi în sclavi ce 

lucreazӑ în alimentaṭie, fac curӑṭenie sau sunt obligaṭi sӑ se prostitueze.  

ora 21.00 Munich  

Vizionare de film artistic cu subtitrare în limba românӑ (regia: Steven Spielberg, cu: Eric 

Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds).  

Dupӑ asasinarea atleṭilor israelieni la Jocurile Olimpice de la München din 1972, primul 

ministru Golda Meir aprobӑ o operaṭiune de lichidare a tuturor celor implicaṭi. 5 profesioniṣti 

urmӑresc ṣi ucid mai multe persoane în Europa ṣi Liban. Numӑrul de cadavre creṣte, la fel ṣi 

îndoielile, întrebӑrile ṣi nopṭile fӑrӑ somn ale echipei de asasini. Bazat pe fapte reale. 

 

SALA DE LECTURĂ 

etaj 2, vest 

 

ora 19.00 Arta de trăi sănătos – prezentare interactivӑ despre alimentaṭia sӑnӑtoasӑ  
 

COMPARTIMENTUL DE COLECȚII SPECIALE, MEMORIE ȘI CUNOAȘTERE 

LOCALĂ 

etaj 4, vest 

 

ora 18.00 Cum să vorbim bine: atelier de dicție, voce și oratorie susținut de dr. Andrei 

Țigănaș, președinte IAA - Young Professionals Cluj 

 

Vă așteptăm la Sediul Central al bibliotecii, Calea Dorobanților nr. 104! 


