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Zilele Bibliotecii Județene “Octavian Goga” 

 

97 de ani de lectură publică la Cluj-Napoca 

Secția pentru adolescenți - 5 ani de activitate 

 

Program 

21 - 25 mai 2018 
   

Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 

21-25 mai 2018, foaier 

 

Sesiuni foto inedite : Domni și doamne de altădată – panou foto cu siluete cu îmbrăcăminte de început 

de secol (1918) 

Expoziția de documente: Jeno Janovics – un pionier al cinematografiei   

Organizator: Compartimentul Colecții speciale, Memorie și cunoaștere locală  

 

Luni, 21 mai 

ora 10.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă copiii din grupa mare de la 

Grădinița „Lumea copiilor” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Jocuri de societate - participă pacienţi de la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa, judeţul Cluj 

 

ora 11.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă copiii din grupa mijlocie de la 

Grădinița „Așchiuță” 

 

ora 12.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „Să ne cunoaștem orașul”; participă elevii din clasa a IV-a de la Liceul 

Teoretic „Mihai Eminescu” 

 

ora 13.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „Să creștem sănătoși”; participă elevii din clasa I de la Școala Gimnazială 

„Nicolae Titulescu” 

 

ora 14.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Ajutor la teme pentru adolescenţi - program realizat cu ajutorul voluntarilor, care oferă asistenţă 

educaţională gratuită, individuală sau de grup, elevilor din clasele VII-XII 

 

ora 15.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste”; participă elevi de la Liceul 

Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz 
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ora 18.00 (Secţia pentru copii) 

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Marți,  22 mai 

ora 9.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „Cu cartea la cei mici”; participă copiii din grupa mică de la Grădinița 

„Albă ca Zăpada” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „Cu cartea la cei mici”; participă copiii din grupa mică de la Grădinița 

„Magic Land One” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru copii) 

Prima vizită la bibliotecă - participă elevii din clasa pregătitoare de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Curs de limba engleză, nivel începător şi intermediar, susţinut de către voluntarii bibliotecii, în cadrul 

programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” 

Locaţia: Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

ora 12.30 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „O aventură în jurul lumii”; participă elevii din clasele a VI-a și a VII-

a de la Şcoala Gimnazială Specială - Centru de Resurse privind Educaţia Incluzivă/Integrată 

 

ora 13.30 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „Scriitori români de ieri și de azi”; participă elevii din clasa a V-a de la 

Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea” 

 

ora 16.00 (American Corner) 

„eGraphic Club”, club de grafică pentru copii şi tineri coordonat de artistul grafic Adrian Barbu  

 

ora 17.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Curs de limba spaniolă pentru adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani, nivel începător, 

susţinut de către voluntarii bibliotecii, în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!”   

Locaţia: Secţia pentru adolescenţi 

 

Miercuri,  23 mai 

ora 9.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă copiii din grupa mare de la 

Grădinița „Dumbrăvioara” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă”; participă copiii din grupa combinată 

maghiară de la Grădinița „Așchiuță” 
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ora 11.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „O aventură în jurul lumii”; participă elevi de la Liceul Tehnologic 

Special SAMUS 

 

ora 12.30 (Secția Împrumut pentru Adulți) 

Bibliotecile și Agenda ONU 2030 

Locație: Centrul de Formare Profesională 

Activitate de perfecționare profesională pentru bibliotecari 

 

ora 13.00 (Secția pentru adolescenți) 

Lansare de carte Ziuarul meu/ Dumitru Nistor. Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2017   

 Proiect editorial dedicat centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Bibliotecii Judeţene “Octavian 

Goga”. Invitat: prof. univ. dr. Ioana Bot, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”  

Prezintă: Sorina Stanca, manager Biblioteca Județeană “Octavian Goga” 

 

ora 16.30 (Secţia pentru copii) 

Cursuri gratuite de programare pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani, susținut de voluntarii 

Asociaţiiilor Etic şi Kids Go Tech 

Locația: Sala de lectură, etaj II, vest 

 

ora 17.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

BookArt – atelier creativ pentru adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani 

 

ora 17.00 (American Corner) 

„Storytelling Hour” - oră de lectură şi atelier de lucru pentru preşcolari 

 

ora 18.00 (American Corner) 

„English Conversation Club”, club de conversaţie pentru adulţi între 40 şi 60 de ani coordonat de 

Sorana Petruţa  

 

Joi,  24 mai 

ora 9.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „Cu cartea la cei mici”; participă copiii din grupa mică de la Grădinița 

„Dumbrăvioara” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru copii) 

Cu bebe la bibliotecă - program de lectură pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 

 

ora 10.30 (Secţia pentru adolescenţi) 

Donaţie de presă, cu ajutorul voluntarilor bibliotecii în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii 

voluntar!”, 

Locaţia: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Vârstnicului Cluj-Napoca 

 

ora 12.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire cu scriitorul și traducătorul Alex Moldovan; participă elevii din clasa a V-a de la Școala 

Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod” 
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ora 13.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Revizuirea fondului de carte din mini-biblioteca deschisă la Cabinetele Grupate de pe Aleea Băiţa nr. 

9, realizată de voluntarii bibliotecii, în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” 

Locaţia: Cabinete Grupate, Aleea Băiţa nr. 9 

 

ora 13.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Alice în țara Facebook: dezvoltare personală pentru adolescenţi  

Invitat: lector univ. dr. Dan Octavian Rusu, psiholog, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

 

ora 15.00 

Ora de lectură - lecturare de poveşti pentru copii 

Locație: Clinicile de Pediatrie 1, 2, 3  

Partener: Asociația Femeilor de Afaceri Cluj 

 

ora 17.00 (Secţia pentru copii) 

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

ora 17.00 (Secţia pentru copii) 

O aventură pentru întreaga familie – atelier interactiv de literaţie pentru familie; participă copii de 

vârstă şcolară mică, părinţi şi bunici. Activitatea se înscrie în proiectul „Family Literacy Works!”, 

finanțat în cadrul programului Erasmus+, inițiat de Asociația „Learn&Vision" România şi în care 

biblioteca este partener. 

 

ora 17.00 (Secţia Împrumut pentru Adulți) 

Conferința Managementul furiei la adulți din perspectivă psihologică și spirituală 

Partener: Filiala Napoca a Societății Române de Alzheimer 

Invitați: lector univ. dr Bianca Macavei și preot Titus Sas 

Moderator: Mihai Tătaru 

Locație: Sala Media, etaj 7, est 

 

Vineri,  25 mai 

ora 9.30 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să fiu un personaj de poveste”; participă copiii din grupa mare 

de la Grădinița „Așchiuță” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „O lume magică în Ludotecă” ; participă copiii din grupa mare de la 

Grădinița „Mămăruța” 

 

ora 10.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Curs de limba engleză, nivel începător şi intermediar, susţinut de către voluntarii bibliotecii, în cadrul 

programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” 

Locaţia: Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

ora 10.30 (Secţia pentru copii) 

Prima vizită la bibliotecă; participă elevii din clasa a III-a de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” 

ora 12.00 (Secţia pentru copii) 
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Întâlnire în cadrul proiectului „Să ne cunoaștem orașul”; participă elevi de la Școala Gimnazială Cutca 

 

ora 14.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Ajutor la teme pentru adolescenţi - program realizat cu ajutorul voluntarilor, care oferă asistenţă 

educaţională gratuită, individuală sau de grup, elevilor din clasele VII-XII 

 

ora 14.00 (Secţia Împrumut pentru Adulți) 

Vă dăruim o poezie  - un dar simbolic pentru cititorii fideli ai bibliotecii 

Locație: Secţia Împrumut pentru Adulți, etajul 2, vest 

 

ora 17.00 (Secţia pentru copii) 

Citesc o carte împreună cu copilul meu - program de lectură în familie 

 

Participarea este gratuită, pe baza Permisului de bibliotecă și nu necesită înscriere prealabilă. 

Informații suplimentare la telefon: 0264-430323 sau e-mail: bjc@bjc.ro 

 

 

 Filiala “Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18 
 

Luni, 21 mai 

ora 9.30 

Întâlnire în cadrul proiectului „Ora de dirigenție la bibliotecă”; participă elevii clasei a VI-a de la 

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” 

 

ora 10.30 

Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să știu!”; participă copiii din grupa mare de la Grădinița 

„Trenulețul veseliei” 

 

ora 15.00  

Limba spaniolă pentru copii (7-14 ani) 

 

Marți, 22 mai 

ora 9.00 

Întâlnire în cadrul proiectului “Prietenie pe o … sfoară”; participă copiii de la Grădinița “Buburuza” 

 

ora 10.00 

Cu bebe la bibliotecă - program de lectură pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 

 

ora 14.30 

Pinky english - curs de limba engleză pentru preșcolari și școlarii mici (4-10 ani) 

 

Miercuri,  23 mai 

ora 10.00 

Prima vizită la bibliotecă, participă preșcolarii din grupa mare de la Grădinița “Buburuza” 
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ora 15.00 

“O aventură pentru întreaga familie” - atelier de lectură intergenerațională pentru copii de vârstă 

școlară mică, părinți și bunici, din cadrul proiectului „Family Literacy Works!", finanțat în cadrul 

programului Erasmus+, inițiat de Asociația „Learn&Vision" România 

 

ora 17.00 

Ora poveștilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

ora 18.00  

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Joi, 24 mai 

ora 10.00 

Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să știu!”; participă copiii din clasa pregătitoare de la Liceul 

Teoretic „Eugen Pora" 

 

ora 13.00 

"Violența în familie" - activitate desfășurată în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj, 

Departamentul Analiză şi Pevenirea Criminalităţii; participă elevi din clasele a X-a și a XI-a de la 

Colegiul Tehnic Napoca 

 

ora 15.00 

Club de lectură în limba engleză pentru copii (7-14 ani) 

 

ora 16.00 

Citesc o carte împreună cu copilul meu - program de lectură în familie 

 

ora 17.00 

Clubul mămicilor și al piticilor - atelier de îndemânare 

 

ora 18.00 

"Ce sunt abilitățile civice? Au copiii nevoie de ele? Importanța educației civice și emoționale a 

copiilor" - întâlnire cu doamnele Iulia Georgescu și Carmen Greab de la Asociația Pro Democrația 

 

Vineri, 25 mai 

ora 10.00 

Întâlnire în cadrul proiectului „Vreau să știu!”; participă copiii din grupa mare de la Grădinița 

„Academia piticilor” 

 

Participarea este gratuită, pe baza Permisului de bibliotecă și nu necesită înscriere prealabilă. 

Informații suplimentare la telefon: 0264-565784 sau e-mail: manastur@bjc.ro 
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Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 
  

Luni, 21 mai 

ora 14.00 

În cadrul programului “Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!” se desfășoară activitatea de digitizare presă 

veche; participă elevi voluntari de la Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu”  

 

ora 15.00 

Întâlnire în cadrul proiectului “Descoperim Universul”; participă elevii clasei a II-a de la Școala 

Gimnazială “Ioan Bob” 

 

ora 17.00 

Arta la îndemâna copiilor - atelier de creativitate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 14 ani 

 

Marți, 22 mai 

ora 10.00 

Cu bebe la bibliotecă - program de lectură pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 

 

ora 14.00 

Prima vizită la bibliotecă; participă elevii claselor I și a II-a de la Liceul Teoretic ”Nicolae Jiga” Tinca, 

Județul Bihor 

  

ora 18.00  

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Miercuri,  23 mai 

ora 17.00 

Ora poveștilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

Vineri, 25 mai 

ora 11.00 

Lansare de carte Ziuarul meu/ Dumitru Nistor. Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2017   

Proiect editorial dedicat centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Bibliotecii Judeţene “Octavian 

Goga”; participă elevii clasei a IX-a de la Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu” 

 

ora 18.00 

Citesc o carte împreună cu copilul meu - program de lectură în familie 

 

Participarea este gratuită, pe baza Permisului de bibliotecă și nu necesită înscriere prealabilă. 

Informații suplimentare la telefon: 0264-438409 sau e-mail: zorilor@bjc.ro 
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Filiala Kogălniceanu 

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 7 

Luni, 21 mai 

Ora 15.00  

Întâlnire în cadrul proiectului „Clubul curioșilor”; participă elevi din clasa pregătitoare de la Colegiul 

Național „George Coșbuc” 

 

Ora 17.00 

Club Jocuri cuMinţi - jocuri logice pentru toate vârstele  

 

Miercuri, 23 mai 

Ora 14.30 

Întâlnire în cadrul proiectului „Ne plac poveștile”; participă elevi din clasa a II-a de la Liceul Teoretic 

„Gheorghe Șincai”  

 

Ora 17.00 

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

Joi, 24 mai 

Ora 12.30 

Întâlnire în cadrul proiectului „Clubul curioșilor”; participă elevi din clasa a III-a de la Colegiul 

Național „Emil Racoviță”  

 

Vineri, 25 mai 

Ora 10.00 

Întâlnire în cadrul proiectului „Școala ludică”; participă elevi din clasa a III-a de la Școala Gimnazială 

„Ioan Bob”  

 

Participarea este gratuită, pe baza Permisului de bibliotecă și nu necesită înscriere prealabilă. 

Informații suplimentare la telefon: 0264-439005 sau e-mail: kogalniceanu@bjc.ro 

  

  

  

Pe tot parcursul săptămânii la sediul central și la filialele de cartier organizăm: 

- Prima vizită la bibliotecă: vizite colective ale elevilor, audiţii şi vizionări colective la secţiile pentru 

copii 

- Înscrieri gratuite pentru toate vârstele 

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

 

 Vă așteptăm cu drag! 

 


