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 Zilele Bibliotecii Județene “Octavian Goga” 

 

98 de ani de lectură publică la Cluj-Napoca 

 

Program 

14 - 20 mai 2019 
   

Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 
 

 

Marți, 14 mai 

ora 09:00, Secția pentru copii  

Prima vizită la bibliotecă - participă copiii din grupa mijlocie de la Grădiniţa „Așchiuță” 

 

ora 10:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Cu cartea la cei mici”, participă copiii din grupa combinată de la 

Grădiniţa Baciu 

 

ora 10:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Cu cartea la cei mici”, participă copiii din grupa mică de la 

Grădiniţa „Mămăruța” 

 

ora 11:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Descoperim copiii lumii”, participă elevii clasei a III-a de la Școala 

Gimnazială „Nicolae Titulescu” 

 

ora 14:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Grădina interioară”, participă elevii clasei a II-a de la Colegiul 

Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” 

 

ora 18:00, American Corner 

English Conversation Club - club de conversaţie în limba engleză pentru persoane cu vârsta de 

peste 40 de ani, nivel începător 

Necesită înscriere prealabilă 

 

ora 18.00, Secția de Artă 

Grup de Suport pentru Părinți - Capcanele recompenselor 

Formator: Brîndușa Milășan, instructor Aware Parenting, instructor Hand in Hand Parenting, 

trainer acreditat de către ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) 

Necesită înscriere prealabilă 

 

Miercuri,  15 mai 

ora 09:30, Secția pentru copii  
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Întâlnire în cadrul proiectului “Prietenie ... pe o ... sfoară …”, participă copiii din grupa mare de 

la Grădiniţa „Lizuca” 

 

ora 09:45, Sala multiculturală 

Prima vizită la bibliotecă - participă copiii din grupa maghiară de la Grădiniţa „Aşchiuţă” 

 

ora 10:30, Secția pentru copii  

Prima vizită la bibliotecă - participă copiii din grupa combinată de la Grădiniţa „Aşchiuţă” 

 

ora 11:00, Secția pentru adolescenți 

Biblioteca vie ,,Job-uri fără gen” - activitate care promovează egalitatea de gen 

 

ora 12:30, Secția Împrumut pentru adulți 

Curs de limba engleză pentru începători 

Necesită înscriere prealabilă 

 

ora 14:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “O lume magică în Ludotecă”, participă elevii clasei pregătitoare 

de la Colegiul Naţional Pedagogic„Gheorghe Lazăr” 

 

ora 15:00, Secția pentru adolescenți  

Ajutor la teme pentru adolescenți: limba română 

Program realizat cu ajutorul voluntarilor, care oferă asistență educațională gratuită, individuală 

sau de grup. 

 

ora 17:00, Secția pentru copii  

Curs de programare pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani, grupa 1, susținut de voluntarii 

Asociaţiei Kids Go Tech 

Necesită înscriere prealabilă 

 

ora 17:00, American Corner 

Storytelling Hour - ora poveştilor în limba engleză pentru copii preşcolari 

 

ora 18:00, Secția pentru copii  

Curs de programare pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani, grupa 2, susținut de voluntarii 

Asociaţiei Kids Go Tech 

Necesită înscriere prealabilă 

 

ora 18:00, American Corner 

eGraphic Club, club de desen grafic  

 

Joi,  16 mai 

ora 08:00, Sala Media 

Evoluția scrisului - activitate desfășurată în colaborare cu Institutul Confucius în cadrul 

proiectului educațional pentru adolescenți, “Istoria cărții”  

Participă elevii clasei a X-a de la Liceul “Victor Babeș” 
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ora 10:00, Secția pentru copii  

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

 

ora 10:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Cu cartea la cei mici”, participă copiii din grupa mică de la 

Grădiniţa „Licurici” 

  

ora 11:00, Secția pentru adolescenți 

Lectură și donație presă în cadrul programului ,,Implică-te și dăruiește. Fii voluntar!”, susținut 

de către voluntarii bibliotecii 

Locația: Centrul de Îngrijire și Asistență a Vârstnicului Cluj-Napoca 

 

ora 12:00 

Curs de limba engleză,  în cadrul programului ,,Implică-te și dăruiește. Fii voluntar!”, susținut de 

către voluntarii bibliotecii 

Locația: Centrul de Zi pentru Vârstnici, nr. 1, Cluj-Napoca 

 

ora 13:00, Secția pentru adolescenți 

Curs de limba japoneză,  în cadrul programului ,,Implică-te și dăruiește. Fii voluntar!”, susținut de 

către voluntarii bibliotecii 

Locația: Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1, Cluj-Napoca 

 

ora 13:30, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Prietenie ... pe o ... sfoară …”, participă elevii clasei 

pregătitoare de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” 

 

ora 16:00, Secția pentru adolescenți  

Ajutor la teme pentru adolescenți: limba română 

Program realizat cu ajutorul voluntarilor, care oferă asistență educațională gratuită, individuală 

sau de grup 

 

ora 17:00, Secția pentru copii  

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

Vineri,  17 mai 

ora 09:00, Secția pentru copii  

Prima vizită la bibliotecă - participă copiii din grupa mică de la Grădiniţa „Lizuca” 

 

ora 10:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Vreau să fiu un personaj de poveste”, participă copiii din 

grupa mare de la Grădiniţa „Mămăruţa” 

 

ora 10:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Descoperim copiii lumii”, participă elevii clasei a IV-a de la 

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” 
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ora 10,00, Sala multiculturală 

Meseria de bibliotecar - prin ochii copiilor - participă copiii din grupa maghiară de la 

Grădiniţa „Mămăruţa” 

 

ora 12:00, Secția pentru adolescenți 

Curs de limba engleză, în cadrul programului ,,Implică-te și dăruiește. Fii voluntar!”, susținut de 

către voluntarii bibliotecii; 

Locația: Centrul de Zi pentru Vârstnici, nr. 1, Cluj-Napoca 

 

ora 12:30, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului „Grădina interioară” - participă elevii clasei a III-a de la 

Colegiul Naţional „Emil Racoviță” 

 

ora 13:30, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Micii ecologiști”, participă elevii clasei pregătitoare de la 

Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” 

 

ora 14:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Descoperim copiii lumii”, participă elevii clasei a VI-a de la 

Liceul Teoretic „Elf” 

 

ora 14:30, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Grădina interioară”, participă elevii clasei a II-a de la 

Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” 

 

ora 15:00, Secția pentru adolescenți 

Ajutor la teme pentru adolescenți: limba engleză; program realizat cu ajutorul voluntarilor, care 

ofera asistență educațională gratuită, individuală sau de grup 

 

ora 17:00, Secția pentru copii  

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

 

Luni, 20 mai 

ora 10:00, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Cu cartea la cei mici”, participă copiii din grupa mică de la 

Grădiniţa „Dumbrăvioara” 

 

ora 10:00, Secția pentru adolescenți  

Atelier de ecologie creativă - activitate în cadrul programului ,,Implică-te și dăruiește. Fii 

voluntar!”, susținut de către voluntarii bibliotecii; participă pacienți ai Spitalului de Boli Psihice 

Cronice Borșa  

 

ora 12:30 

„România citește!” 



5 
 

Dublă lansare de carte: “Critică și empatie” - Constantina Raveca Buleu și “Ostrovul Învierii” - 

Aura Christi 

Participă scriitorii Ștefan Borbély, Andrei Marga și Eugen Uricaru 

Locația: Compartimentul Colecţii Speciale, memorie și cunoaștere locală, etajul 4 vest. 

Parteneri: Fundația Culturală Ideea Europeană și Editura Ideea Europeană.  

 

ora 12:30, Secția pentru adolescenți 

Întâlnire în cadrul proiectului “Despre filme și cărți”, participă elevi de la Școala Specială CRDEII  

 

ora 13:30, Secția pentru copii  

Întâlnire în cadrul proiectului “Micii ecologiști”, participă elevii clasei pregătitoare de la 

Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” 

 

ora 14:30, Secția pentru copii 

Întâlnire în cadrul proiectului “Descoperim copiii lumii”, participă elevii clasei a II-a de la 

Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” 

 

ora 17:00, Secția pentru copii  

O aventură pentru întreaga familie – atelier interactiv pentru copii de vârstă școlară mică, 

părinți și bunici 

 

ora 18:00, Secția pentru copii  

Lego Club pentru întreaga familie 

 

ora 17:30, Foaier 

Vis și realitate - Álom és valóság. Spectacol realizat de Cseh Katalin. Prezintă Fülöp Csilla, 

Anabella Badiu, Ancuța Cuibus, Dénes Gitta Réka, Marcel Juncan. Participă elevi de la 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere și Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” 

 

Participarea este gratuită, pe baza Permisului de bibliotecă 

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

 

 

 Filiala “Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18 
 

Marți, 14 mai 

ora 10:00 

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

 

ora 10:00 

Întâlnire în cadrul proiectului “O lume minunată - lumea cărților”, participă preșcolarii de la 

Grădinița “Dumbrava minunată” 

 

Miercuri,  15 mai 
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ora 10:00 

Întâlnire în cadrul proiectului “Prietenie ... pe o ... sfoară …”, participă preșcolarii de la 

Grădinița “Universul copiilor” 

ora 17:00 

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

ora 18:00 

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Joi, 16 mai  

ora 15:00 

Reading Club  

 

ora 17:00, Sala multifuncțională 

Lansare de carte – „Mult râvnita primăvară”, autor Vasile Gheorghe Pascal. Prezintă Iulian Patca, 

președinte Liga Scriitorilor-Filiala Cluj, Nadia Baciu, director al Editurii Ecou Transilvan 

 

Vineri, 17 mai  

ora 9:30 

Întâlnire în cadrul proiectului “Copacul cu povești”,  participă preșcolari de la Grădinița 

“Licurici” 

 

ora 11:00 

Bibliotecarii în acțiune - activitate de mentenanță și donație de carte la minibiblioteca amenajată 

în cadrul Cabinetelor medicale de familie,  Str. Grigore Alexandrescu, nr. 5. 

Bibliotecar pentru o oră – în perioada 9 – 15 mai, cititorii Secției pentru copii (7-14 ani) 

sunt invitați să scrie câteva rânduri despre ceea ce cred ei că înseamnă să fii bibliotecar. 

Vineri, 17 mai,  aceștia vor fi bibliotecari pentru o oră, la Secția pentru copii. 

 

Luni, 20 mai  

ora 17:00 

Ora poveștilor în limba engleză - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 
 

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 

 

 

Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

  

Marți, 14 mai  

ora 10:00 

Cu bebe la bibliotecă - program de lectură pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 
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ora 10:00 

Întâlnire în cadrul proiectului „Când personajele se-ntâlnesc!”, participă preșcolarii de la 

Grădinița „Zâna Zorilor” 

 

ora 13:00 

Club de engleză - „Să exersăm limba engleză”, participă copii cu vârsta cuprinsă între 6 - 8  ani 

 

ora 18:00  

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Miercuri, 15 mai 

ora 13:00 

„Cartea, baza unei meserii frumoase!” 

Invitat, Mirela Alexandrina Mazurec, antreprenor.  

Participă elevi din clasa a X-a de la Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania" 

 

ora 14:00 

Club de engleză - „Să exersăm limba engleză”, participă copii cu vârsta cuprinsă între 9 - 12  ani 

 

ora 16:00 

Club de filosofie pentru copii 

 

ora 17:00 

Ora poveștilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

Joi, 16 mai 

ora 15:00  

Ajutor la teme - Limba română pentru elevii vorbitori de limba maghiară (8 - 11 ani) 

 

ora 16:00 

Ajutor la teme - Limba română pentru elevii vorbitori de limba maghiară (12 - 15 ani) 

 

ora 17:00 

Ora poveștilor în limba engleză - lecturare de poveşti pentru preşcolari  

 

Vineri, 17 mai 

ora 08:30 

Întâlnire în cadrul proiectului “Prietenie ... pe o ... sfoară …” participă elevii din clasele a II-a 

A și  a II-a B de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” 

 

ora 18:00 

Citesc o carte împreună cu copilul meu - program pentru întreaga familie 

 

Luni, 20 mai 

ora 13:00 

„Diversitate culturală pe înțelesul copiilor”, activitate dedicată Zilei mondiale pentru diversitate 

culturală, pentru dialog şi dezvoltare, participă elevi din clasele a II-a și a IV-a de la Liceul de 
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Informatică „Tiberiu Popoviciu”, invitat Pop Anamaria, director al Centrului pentru Dialog 

European și Diplomație Culturală  

  

 

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 

  

 

Filiala Kogălniceanu 

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 7 

 

Luni, 13 mai  

ora 14:30 

Întâlnire în cadrul proiectului “Ne plac poveștile”, participă elevii clasei a II-a E de la 

Școala Gimnazială “Ioan Bob”         

 

Luni, 13 mai  

ora 16:00 

Club de filosofie cu copiii  

 

ora 17:00 

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Marți, 14 mai  

ora 15:00 

Întâlnire în cadrul proiectului “Clubul curioșilor”, participă elevii clasei a III-a B de la 

Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai”  

 

Miercuri, 15 mai  

ora 14:00 

Întâlnire în cadrul proiectului “Școala ludică”, participă elevii clasei a II-a G de la Școala 

Gimnazială “Ioan Bob” din Cluj-Napoca 

 

Joi, 16 mai  

ora 14:45 

Întâlnire în cadrul proiectului “Ne plac poveștile”, participă elevii clasei a II-a F de la 

Școala Gimnazială “Ioan Bob”  

 

13 - 17 mai  

Navigator 60+ - sesiuni individuale de navigare pe Internet, ghidate de un bibliotecar, 

pentru seniori  

Necesită înscriere prealabilă 
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Participarea este gratuită, pe baza Permisului de bibliotecă. 

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

 

Filiala Grigorescu 

Strada Donath nr. 138 

 
 

Marţi, 14 mai  

ora 10:00 

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

 

ora 10:30 

Întâlnire în cadrul proiectului “Prietenie ... pe o ... sfoară …”, participă grupa mică a Grădiniţei 

„Licurici” Cluj-Napoca 

 

ora 11:00 

Cu cartea la cei mici - activitate desfăşurată la Grădiniţa cu Program Prelungit „Bambi” 

 

ora 11:00 

Ne vedem la bibliotecă! - întâlnire cu autorul de cărţi pentru copii Paul Cosmin Sas.  

Participă preşcolarii grupei mari de la Grădiniţa “Mica sirenă”  

 

Miercuri, 15 mai  

ora 17:00 

Ora poveştilor 

 

ora 18:00 

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Joi, 16 mai  

ora 17:00 

Citesc o carte împreună cu copilul meu - program pentru întreaga familie 

 

ora 18.00 

Club de filosofie pentru copiii 

 

Luni, 20 mai  

ora 17:00 

Atelier de bricolaj “Mâini dibace” (program pentru întreaga familie) 

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

Informații suplimentare la telefon: 0770-970198 sau e-mail: grigorescu@bjc.ro 

 

Compartimentul Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală vă invită să vizitați 

expoziția “Poemele luminii - 100 de ani”. 
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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! 

 


