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Program Zilele Bibliotecii  

15 – 19 mai 2017 

 
Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 

 

 
 

Secția pentru copii 

 

Luni, 15 mai 
 

Expoziţie de carte: Ziua Internaţională a Familiei. Locaţia: Secţia pentru copii 

ora 10.00 - Întâlnire în cadrul proiectului „Micii ecologişti”; participă elevii clasei a II-a de la 

Şcoala „Ion Agârbiceanu” 

ora 10.00 - Prima vizită la bibliotecă; participă copiii din grupa mare A de la Grădiniţa 

„Dumbrăvioara” 

ora 11.00 - Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste”; participă copiii 

din grupa mijlocie de la Grădiniţa „Dumbrăvioara” 

ora 11.00 - Prima vizită la bibliotecă; participă copiii din grupa mare B de la Grădiniţa 

„Dumbrăvioara” 

ora 14.30 - Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă elevii clasei 

pregătitoare C de la Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” 

 

Marți, 16 mai 
ora 10.30 - Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă copiii din grupa 

mare de la Grădiniţa „Sfânta Ana” 

ora 11.00 - Prima vizită la bibliotecă; participă elevii clasei a IV-a de la Colegiul Naţional „George 

Coşbuc” 

ora 15.00 - Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste”; participă elevii 

claselor a VI-a și a VII-a de la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz 

ora 17.00 - Cenaclul literar „Traian Brad”; participă copii cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani. 

Coordonator: Victor Constantin Măruţoiu, scriitor 

 
Miercuri, 17 mai 
Expoziţie de carte: Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor. Locaţia: Secţia pentru copii 

ora 9.00 - Întâlnire în cadrul proiectului „Micul astronom”; participă elevii claselor a IV-a A şi a 

IV-a B de la Școala Gimnazială Specială CRDEII 

ora 10.00 - Întâlnire în cadrul proiectului „Să învățăm să fim mai buni”; participă copiii din grupa 

mare de la Grădiniţa „Aşchiuţă” 

ora 11.00 - Prima vizită la bibliotecă; participă copiii din grupa mare de la Grădiniţa „Sfânta Ana” 

ora 14.30 - Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă elevii clasei I B 

de la Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” 

 
Joi, 18 mai 

Expoziţie de carte: Ziua Internaţională a Muzeelor. Locaţia: Secţia pentru copii 
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ora 9.30 - Întâlnire în cadrul proiectului „Să învățăm să fim mai buni”; participă copiii din grupa 

mijlocie de la Grădiniţa „Aşchiuţă” 

ora 10.00 - Întâlnire în cadrul proiectului „Cu cartea la cei mici”; participă copiii din grupa mică 

de la Grădiniţa „Dumbrăvioara”. Locaţia: Grădiniţa „Dumbrăvioara”, Aleea Detunata, nr. 2 

ora 11.00 - Prima vizită la bibliotecă; participă copiii din grupa mică de la Grădiniţa „Sfânta Ana” 

ora 15.00 - Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă elevii clasei 

pregătitoare A de la Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” 

ora 16.00 - Cercul de origami pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani 

ora 17.00 - Ora poveștilor în limba română - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 
Vineri, 19 mai 
ora 9.00 - “Clujul meu” - vizită în oraş, activitate în cadrul proiectului „Să ne cunoaștem orașul”; 

participă elevii clasei a IV-a de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” 

ora 9.30 - Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste”, participă copiii din 

grupa mijlocie de la Grădiniţa „Dumbrăvioara” 

ora 10.30 - Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste”; participă copiii 

din grupa mare de la Grădiniţa „Samariteanul” 

ora 14.30 - Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă elevii clasei 

pregătitoare B de la Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” 

ora 17.00 - Citesc o carte împreună cu copilul meu 

 

    
Secţia pentru Adolescenţi 

 

Luni, 15 mai 

ora 13.00 - “Vânătoare de comori” concurs care are ca scop familiarizarea adolescenţilor cu 

colecţiile şi serviciile bibliotecii 
 

Marți, 16 mai 
ora 8.00 – Activitate de promovare a Concursului de lectură Bătălia cărților. Locație: Şcoala 

Gimnazială „Horea” 

ora 9.50 - Activitate de promovare a Concursului de lectură Bătălia cărților. Locație: Şcoala 

Gimnazială ”Alexandru Vaida Voevod” 

ora 10.50 - Activitate de promovare a Concursului de lectură Bătălia cărților. Locație: Colegiul 

Naţional ”Emil Racoviţă” 

 

Joi, 18 mai 

ora 8.30 – Activitate de promovare a Concursului de lectură Bătălia cărților. Locație: Colegiul de 

Muzică ”Sigismund Toduţă” 

ora 10.50 - Activitate de promovare a Concursului Bătălia cărților. Locație: Liceul Teoretic 

”Avram Iancu” 
 

    
Secţia împrumut pentru adulţi şi artă 

 

15-19 mai  
Fă-ţi poză într-o carte! - Sesiuni foto inedite în foaierul bibliotecii 

Expoziţia „Book Art” - Decoraţiuni din cărţi uzate. Locaţie: foaierul bibliotecii 

Expoziţie „Bibliotecari celebri”. Locaţie: foaierul bibliotecii 

Expoziţia „Scriitori premiaţi cu Nobel”. Locaţie: foaierul bibliotecii 

Expoziţia „Oameni de ştiinţă premiaţi cu Nobel”. Locaţie: Sala de carte de ştiinţă “David Prodan” 
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Marți, 16 mai 

ora 17.00 - Vizionarea filmului Mame bune şi nebune în cadrul programului de vizionări “Filmele 

lunii”. Locaţie: Secţia de Artă, etaj V, vest 

 

Miercuri, 17 mai 

ora 9.00 - Istoria oraşului tău, participă elevi din clasele a X-a A şi a XII-a A de la Liceul Teoretic 

„Lucian Blaga”. Locaţie: Colecţii Speciale, etaj IV, vest  

ora 11.00 - Africa de Sud, activitate organizată în cadrul proiectului „Muzica şi dansul pe 

mapamond”, participă elevi din clasele a X-a A şi a XII-a A de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” 

Locaţie: Secţia de Artă, etaj V, est  
 

Joi, 18 mai 

ora 10.30 - Cursul de limba engleză pentru seniori – nivel avansat. Activitatea se adresează 

persoanelor care  au participat la curs din anul 2016. Locaţie: Secţia de Artă, etaj V, est  

ora 11.00 - Întâlnire cu scriitoarea clujeană Hanna Bota, participă elevi de la Liceul „Victor 

Babeş”. Locaţie: Secţia de Artă, etaj V, est 

ora 12.00 - Întâlnirea membrilor Clubului de pensionari „Sunset”- grup închis. Vizionare de film, 

jocuri de societate 

ora 18.00 - Curs de limba engleză pentru începători. Activităţi de învăţare a limbii engleze 

destinate seniorilor, nivel începător. Locaţie: Filiala „Traian Brad”, Strada Izlazului, nr. 18 

 

    

Serviciul săli de lectură, informare şi cornere 

 

Marţi, 16 mai 

ora 16.00 - “eGraphic Club” - club de grafică pentru copii şi tineri 

 

Miercuri, 17 mai 

ora 17.00 - “Storytelling Hour” - oră de lectură în limba engleză şi atelier de creativitate pentru 

preşcolari 

ora 18.00 - “English Conversation Club” - club de conversaţie în limba engleză pentru începători – 

adulţi între 40 şi 60 de ani 

 

Joi, 18 mai 

ora 9.00 - atelier “U.S. History”, participă elevi şi profesori de la Seminarul Teologic Ortodox 

 

    
Compartimentul Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală 

 

Miercuri, 17 mai 

ora 9.00 -  „Clujul în imagini şi legende", participă elevi din clasa a X-a de la Liceul Teoretic 

„Gheorghe Şincai" 

    
Filiala Kogălniceanu, str. M. Kogălniceanu nr. 7 

 

15-19 mai - vitrină de documente dedicată Zilei Internaţionale a Familiei 

 

Luni, 15 mai 

ora 8.00 - Prezentarea concursului de lectură Bătălia cărţilor elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a 

de la Liceul Teoretic „Apáczai Csere János”  
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Marți, 16 mai 

ora 14.30 - Întâlnire în cadrul proiectului “Poveşti româneşti”, participă elevi din clasele 

pregătitoare B şi C de la Colegiul Naţional “George Coşbuc” 

 

Miercuri, 17 mai 

ora 14.45 - Întâlnire în cadrul proiectului “Ne plac poveştile”, participă elevi din clasa I B de la 

Liceul Teoretic “Gheorghe Şincai” 

ora 17.00 - Ora poveștilor în limba română  

 

Joi, 18 mai 

ora 17.00 - Vizionarea filmului artistic Viaţa pe marginea prăpastiei. Intrare liberă, pe baza 

permisului de bibliotecă 

 

    
Filiala „Traian Brad, str. Izlazului nr. 18, Cartierul Mănăştur 

 

15 - 19 mai 

Expoziţii 

„Scriitori laureați ai Premiului Nobel” - Secţia împrumut pentru adulţi 

“Familia mea”- Secţia pentru copii 

 

Luni, 15 mai 

ora 10.00 - activitate în cadrul proiectului “Copacul cu poveşti”, participă preşcolari de la Grădiniţa 

“Academia piticilor” 

ora 14.00  – Limba spaniolă pentru copii  

ora 15.00 - Ziua Internaţională a familiei – concurs de fotografie, cu premii, prin care adolescenţii 

de toate vârstele (10-18 ani) vor intra în competiţie cu o poză reprezentativă (pe orice suport), care 

pentru ei simbolizează familia. Activitate desfăşurată în parteneriat cu Centrul de resurse pentru 

adolescenţi. 

 

Marți, 16 mai 

ora 10.00 - activitate în cadrul proiectului “Copacul cu poveşti”, participă preşcolari de la Grădiniţa 

“Rază de soare” 

 

Miercuri, 17 mai 

ora 10.00 - activitate în cadrul proiectului “Copacul cu poveşti”, participă preşcolari de la Grădiniţa 

“Universul copiilor” 

ora 17.00 - Ora poveştilor în limba română 

ora 18.00 - Ora poveştilor în limba maghiară 

 

Joi, 18 mai 

ora 10.00 - activitate în cadrul proiectului “Vreau să ştiu!”, participă preşcolari de la Grădiniţa 

“Universul copiilor” 

ora 16.00 - Citesc o carte împreună cu copilul meu 

ora 17.00 – Ateliere Montessori coordonate de profesor psihopedagog Gabriela Barbu 

ora 18.00 – Ateliere handmade – Croşeta de aur 

 

Vineri, 19 mai 

ora 11.00 - activitate în cadrul proiectului “Copacul cu poveşti”, participă elevii clasei pregătitoare 

de la Liceul Teoretic „Eugen Pora” 
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ora 14.00 – Club de lectură în limba engleză pentru copii 

ora 15.00 – Atelier de quilling pentru copii 

 

  
Filiala Zorilor, str. Observatorului nr. 1 

 

Luni, 15 mai 

ora 08.30 - Prima vizită la bibliotecă și prezentare cu tema ”Drumul unei cărți”, participă elevii 

clasei pregătitoare de la Liceul Teoretic ”Apáczai Csere János” 

ora 16.00 - Atelier de creativitate pentru copii - ”Ce putem face cu o carte veche?” 

ora 17.00 -  Ajutor la teme - Limba română pentru elevii de etnie maghiară, participă elevi din 

ciclul gimnazial, a căror limbă maternă este limba maghiară 

 

Marți, 16 mai 

ora 11.00 - Întâlnire în cadrul proiectului „Fantastica lume a artei”, participă elevii din clasa a 

VIII-a de la Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu” 

 

Miercuri, 17 mai 

ora 15.00 - Activitate de digitizare de documente în cadrul programului ”Implică-te și dăruiește. Fii 

voluntar!” 

ora 17.00 - Ora poveştilor în limba română 

ora 18.00 - Vizionare de filme și desene animate pentru copii 

 

Joi, 18 mai 

Expoziție de carte: 80 de ani de la naşterea poetului şi publicistului clujean LÁSZLÓFFY Aladár, 

membru corespondent al Academiei Române (2003) 

ora 15.00 - Activitate de digitizare documente în cadrul programului ”Implică-te și dăruiește. Fii 

voluntar!” 

ora 17.00 - Ora poveştilor în limba maghiară 

ora 17.00 - Ajutor la teme - Limba română pentru elevii de etnie maghiară, participă elevi din 

ciclul gimnazial, a căror limbă maternă este limba maghiară 

ora 18.00 - Citesc o carte împreună cu copilul meu 

 

Vineri, 19 mai 

Ora 14.00 -  Atelier de pictură pentru copii - ”Cuvinte și culori”   

 

 
 

Pe tot parcursul săptămânii la sediul central și la filialele de cartier vor avea loc:  

- Înscrieri gratuite la bibliotecă pentru persoanele de toate vârstele  

- O carte pentru fiecare - oferirea de cărţi în dar utilizatorilor bibliotecii 

De 96 de ani alături de clujeni! 

Vă aşteptăm! 

    


