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Săptămâna Națională a Bibliotecilor 

2021 

 
 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” 

 Calea Dorobanţilor nr. 104 

 

 

19- 23 aprilie, Foaier 

Expoziție de carte  

Biblioteca în lume. Lumea în bibliotecă. - Atlasuri și hărți inedite din fondul Colecțiilor speciale, 

Memorie și cunoaștere locală al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” 

Organizator: Secția Colecții speciale, Memorie și cunoaștere locală 

 

Personalități care au fost cândva bibliotecari 

Galerie foto în foaierul sediului central 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

 

19- 23 aprilie, ora 12:30 

Seniorii și calculatorul 

Activități de inițiere în utilizarea calculatorului și Internetului, pentru adulți 60+, nivel începător. 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

 

19 aprilie, ora 12:00 

Club online de lectură cu seniorii Centrului de zi nr. 1 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

 

20 aprilie, ora 10:30  

Întâlnire în cadrul proiectului „Să creștem sănătoși” - activitate on-line 

Participă preșcolarii grupei mici de la Grădinița „Sfânta Ana”. 

Organizator: Secția pentru copii 

 

20 aprilie, ora 11:00  

Călătorie în lumea cărții - activitate on-line  

Participă elevii clasei a VIII-a de la Liceul Teoretic „Elf”. 

Organizator: Secția pentru copii 

 

20 aprilie, ora 14:00  

Clubul de limba engleză: Let's celebrate together the books and the libraries! - activitate on-line 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani. 

Organizator: Secția pentru copii 

 

20 aprilie, ora 14:00   

Întâlnire în cadrul proiectului „Cine sunt eu?” - activitate on-line 
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Participă elevii clasei a VIII-a de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” 

Organizator: Secția pentru adolescenți 

 

20 aprilie, ora 16:00  

Cenaclul literar „Traian Brad” - activitate on-line 

Coordonator: scriitorul Victor Constantin Măruțoiu. Participă copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă 

între 8 și 18 ani. 

Organizator: Secția pentru copii 

 

21 aprilie, ora 11:00   

Storytelling Hour on-line 

Participă preșcolari și cadre didactice de la Grădinița „Magic Land One”. 

Organizator: American Corner 

 

21 aprilie, ora 13:00  

Clubul de limba spaniolă: Descubrimos un libro - activitate on-line  

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani. 

Organizator: Secția pentru copii 
 

21 aprilie, ora 17:00   

Basme populare maghiare din culegerea lui Ráduly János 

Activitate on-line în limba maghiară, participă copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani. 

Zoom Meeting 

https://us05web.zoom.us/j/89621451894?pwd=K2hDTzZidVBYWmJVdFdmZmxscFI1QT09 

Meeting ID: 896 2145 1894 

Passcode: 37C2We 

Organizator: Sala multiculturală 

 

21 aprilie, ora 17:00 - Secția pentru copii 

Întâlnire cu scriitoarea americană Kathryn Wright - activitate on-line 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani. 

Organizator: Secția pentru copii 

 

22 aprilie 

Participarea în mediul on-line la Forumul internațional al Tinerilor Bibliotecari „Parteneriat și 

cooperare” organizat de Secția pentru tineret a Asociației Bibliotecilor din Ucraina. 

 

22 aprilie, ora 09:20  

Sărbătorim Ziua Pământului! - activitate on-line 

Participă preșcolarii grupei mari de la Grădinița „Playful Learning”. 

Organizator: Secția pentru copii 

 

22 aprilie, ora 10:30  

Împreună descoperim cărțile - activitate on-line 

Participă preșcolarii grupei mici de la Grădinița „Sfânta Ana”. 
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Organizator: Secția pentru copii 

 

22 aprilie, ora 17:00  

100 de povești, cu biblioteca să crești! - lecturare de povești pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 

7 ani.  

Invitat: Doina Gecse Borgovan (Radio România Cluj) 

Organizator: Secția pentru copii 

 

23 aprilie, ora 10:30  

World Book Day 

Participă elevi din învățământul primar și cadre didactice de la Royal School in Transylvania. 

Organizator: American Corner 

 

23 aprilie, ora 14:00  

Storytelling Hour on-line - lecturare de povești pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani.  

Organizator: American Corner 

 

23 aprilie, ora 14:00  

Atelier de bricolaj: Book Art 

Participă adolescenți cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 ani. 

Organizator: Secția pentru adolescenți 

 

23 aprilie, ora 14:00 

Club on-line de limba engleză pentru adulți, nivel începător 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți. 

 

 

Filiala Grigorescu 

Strada Donath nr. 138 

19 aprilie, ora 18:00 

Club de conversație în limba engleză - activitate on-line 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani. 

 

20 aprilie, ora 09:30 

100 de povești, cu biblioteca să crești! - activitate on-line de lecturare de povești  

Participă preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” - Structura 1. 

 

20 aprilie, ora 10:00 

100 de povești, cu biblioteca să crești! - activitate on-line de lecturare de povești  

Participă preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit „Bambi” - Structura 2. 

 

23 aprilie, ora 09:30 

100 de povești, cu biblioteca să crești! - activitate on-line de lecturare de povești 

Participă preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” - Structura 1. 
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Filiala „Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18 

19 aprilie, ora 15:00 

A fost odată, ca niciodată... - atelier de desene în aer liber pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 

12 ani 

 

19 aprilie, ora 17:00 

Ora poveștilor în limba engleză - activitate on-line de lecturare de povești pentru copii cu vârsta 

cuprinsă între 5 și 11 ani 

 

20 aprilie, ora 11:00 

Recomandă o carte și primești alta, în dar! - cititorii bibliotecii fac recomandări de lectură, la 

bibliotecă  

Activitate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8  și 14 ani. 

 

21 aprilie, ora 17:00 

100 de povești, cu biblioteca să crești! - lecturare de povești pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 

7 ani.  

 

21 aprilie, ora 18:00 

Valiza cu surprize - experimente și curiozități pentru copii cu vârsta 6+ ani  

Povestea hârtiei și realizarea ei. Activitate practică organizată în Ludotecă. 

 

22 aprilie, ora 13:00 

Ziua Pământului. Biblioteca verde - și biblioteca reciclează! 

Activitate practică organizată în aer liber. 

 

22 aprilie, ora 15:00 

Reading Club - activitate on-line de lecturare în limba engleză pentru copii cu vârsta între 8 și 14 ani 

 

22 aprilie, ora 17:00 

Cititorii SMART– activitate on-line pentru copii cu vârsta 9+ de creare a unei pagini web pentru 

biblioteca copiilor,  în limbaj HTML. 

 

Filiala Kogălniceanu 

Strada M. Kogălniceanu nr. 7 

 

Expoziție de carte on-line, interactivă  - Cărți despre bibliotecă și bibliotecari 

 

20 aprilie, ora 10:00 

Ce înseamnă să fii bibliotecar – prezentare on-line 

Lecturarea poveștii „Fantasticele cărți zburătoare ale d-lui Morris Lessmore”  

Participă copii și cadre didactice de la Grădinița Universității „Babeș-Bolyai”. 
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Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

 

19 aprilie, ora 17:00 

Atelier de creativitate – Obiecte decorative din cărți vechi  

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani. 

 

20 aprilie, ora 14:00 

Club de limba engleză on-line – Biblioteci din lumea întreagă  

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani. 

 

21 aprilie, ora 14:00 

Club de limba engleză – Biblioteci din lumea întreagă  

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani. 

 

21 aprilie, ora 17:00 

100 de povești, cu biblioteca să crești! – Să citim împreună cu Minnie Mouse - lecturare de povești 

pentru preșcolari. 

 

23 aprilie, ora 14:00 

Quiz – Cartea, o comoară de neprețuit. Întrebări și răspunsuri despre bibliotecă  

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani. 

 

 

 

Pe parcursul întregii săptămâni, se oferă permise gratuite de intrare la bibliotecă persoanelor 

de toate vârstele. 

 

 

 

 

Urmăriți-ne pe Facebook și pe Blogul copiilor https://copiibjc.bjc.ro/! 


