
PROGRAM NOCTURNA BIBLIOTECILOR 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj 

1 octombrie 2022 

18:00 – 22:00 

 

ACTIVITĂȚI PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE 

 

18:00 

„Portativul veseliei” – miniconcert susținut de elevi ai Școlii Gimnaziale „Augustin Bena” și 

Liceului de Muzică „Sigismund Toduță”, coordonați de prof. Mihaela Damian 

Locația: Foaier 

 

18:45 

Ora jocurilor în familie – activitate în limba maghiară 

Locația: Sala multiculturală, etaj 3, vest 

 

19:00 

Ora poveștilor – lecturare de povești pentru preșcolari și școlari mici  

Locația: Foaier 

 

19:30 

„Înapoi în copilărie!” – vizionarea în familie a diafilmului „Croitorașul cel viteaz”  

Locația: Foaier 

 

20:00 

Atelier de creație manuală pentru întreaga familie 

Locația: Secția pentru copii, parter, est 

 

ACTIVITĂȚI PENTRU COPII 

 

ora 18:45 

„Seasons’ Stories” – activitate pentru preșcolari 

Locația: American Corner, etaj 5, vest 

 

ora 19:45 

„Storytelling Hour On-line” – activitate pentru preșcolari 



Înscrieri la americancorner@bjc.ro 

 

 

ACTIVITĂȚI PENTRU ADOLESCENȚI ȘI ADULȚI 

 

18:00-20:00  

Share location @ Degustare de cărți  

Locația: Foaier 

 

Ascultă melodia și asociaz-o cu o carte! - provocări literar-muzicale 

Locația: Foaier 

 

18:00 

„Șatra” - vizionare de film  

Film în limba rusă, cu subtitrare în limba română. Activitate destinată, în special, refugiaților 

ucraineni. 

Locația: Secția de artă, etaj 5, est 

 

Atelier de confecționat bijuterii  

Vârsta: 12+ 

Locația: Secția pentru adolescenți, etaj 4, centru 

 

„Share location?” - Cum să-ți păstrezi intimitatea on-line în era supravegherii  

Vârsta: 14+  

Locația: Sala de lectură, etaj 2, vest 

 

19:00 

„Colorează-ți semnul de carte” – atelier pentru adulți 

Locația: Sala de literatură universală „Victor Hugo”, etaj 2, est 

 

„Vânătoare de comori în bibliotecă”  

Vârsta: 12+ 

Locația: Secția pentru adolescenți, etaj 4, centru 

 

20:00 

„Regina” – vizionare de  film 



Audiență generală 

Locația: Foaier 

 

„Karaoke night” 

Vârsta: 12+ 

Locația: Secția pentru adolescenți, etaj 4, centru 

 

„Defrișări” („Wood”) – vizionare de film documentar în cadrul programului KineDok 

Locația: Secția de artă, etaj 5, est 

 

„Citim împreună din Tamási Áron și Muszka Sándor”  

Vârsta: 14+ 

Locația: Sala multiculturală, etaj 3, vest 

 

Pe tot parcursul serii 

18:00-22:00 

„Omagiu tovarășului” - propagandă și controlul gândirii în perioada comunistă – expoziție și 

prezentare de cărți, albume, afișe, manuscrise din epoca comunistă din fondul de documente al 

compartimentului Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală 

Locația: Sala „Ion Brad”, etaj 4, vest 

 

„Blind date with a book” 

Locația: Sala de literatură universală „Victor Hugo”, etaj 2, est 

 

SERVICII GRATUITE 

● eliberarea Permisului de intrare valabil 5 ani; 

● împrumut de carte şi documente; 

● acces la locuri de studiu în săli de lectură; 

● acces internet; 

● vizite ghidate; 

● ofertă de cărţi din donaţii. 

 

 

 


