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Zilele Bibliotecii Județene „Octavian Goga” 

„100 de ani de lectură publică la Cluj-Napoca” 

Program 

14 – 21 mai 2021 

   

Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 

 

Evenimente de deschidere, vineri, 14 mai 2021: 

ora 13:00 – „100 de ani de lectură publică la Cluj-Napoca” - eveniment festiv cu participarea oficialităților și bibliotecarilor 

din alte biblioteci clujene. Lansarea concursului „Cutreier Clujul”. Premierea colaboratorilor și a voluntarilor bibliotecii. 

ora 18:00 - BJC 100 - Aniversare cu muzică și culoare. Simbioză între literatură, muzică și pictură - va cuprinde un mini-

concert la harpă în interpretarea Alexandrei Răileanu, un scurt recital de poezie în interpretarea actorului Teatrului Național 

„Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Cristian Grosu și o invitație la pictură adresată participanților. Premierea celor mai fideli cititori 

ai bibliotecii. 

 

Expoziții organizate în foaier: 

 „100 de ani de bibliotecă publică la Cluj-Napoca”  

Organizator: Compartimentul  Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală 

„Personalități care s-au născut în anul 1921, anul înființării Bibliotecii”  

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

 

ora 10:10  

Întâlnire în cadrul proiectului „Descoperim copiii lumii” 

Participă elevii clasei a II-a C de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 11:10 

„O bibliotecă de 100 de ani!” 

Participă elevii clasei a II-a B de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 14:00  

Club de limba franceză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani  

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

„Storytelling Hour on-line” - lecturare și traducere de povești pentru preșcolari 

Organizator: American Corner 
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ora 16:00  

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

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: Secția pentru adolescenți 

BookArt - o nouă viață a cărții 

Atelier de reciclare creativă, pentru toate vârstele 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

Locația: Pavilionul exterior 

 

Luni, 17 mai 2021 

ora 10:00 

Könyv, könyvtár - egy mese. ./ Cartea, biblioteca -  o poveste. - prezentare pentru cei mici  

Organizator: Sala multiculturală 

Locația: mediul on-line 

 

ora 11:10  

Întâlnire în cadrul proiectului „Copii manierați în vremuri moderne” 

Participă elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 12:30 

Club on-line de lectură cu seniorii Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

 

ora 15:00  

Club de limba spaniolă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

„Cine sunt eu? O sută de ani din arborele genealogic al familiei mele. ” Dialog despre romanul „Cartea numerilor” de 

Florina Ilis, în prezența autoarei 

Participă elevi din licee clujene 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

Locația: Foaier 

Meditație vizuală cu Adi Hunyadi: „De la suflet la pânză” 

Invitat în cadrul evenimentului lunar „Colțul tinerilor artiști” cu miniexpoziția IERTARE, Adi Hunyadi își va transpune live, 

sufletul pe pânză.  

Organizator: Secția de artă  

Locația: Foaier 

 

ora 15:00  

EcoTeens - Atelier de reciclare creativă pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani 

Organizator: Secția pentru adolescenți  

Locația: Secția pentru adolescenți 
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Marți, 18 mai 2021 

ora 10:00 

Întâlnire în cadrul proiectului cultural-educativ „Grădina interioară sau Cum să trăiești fericit” 

Participă elevii clasei a V-a C de la Liceul Teoretic „Elf” 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 12:30  

Clujul - zece povești în o sută de imagini: tur ghidat în centrul istoric al Clujului, organizat cu ocazia aniversării a 10 ani de 

la lansarea programului „Să ne cunoaștem orașul” 

Participă elevii clasei a VIII-a A de la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: centrul municipiului Cluj-Napoca 

 

ora 14:00  

Club de limba engleză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 18:30 

Clubul de lectură „Vocea cititorului” 

Lectură cu voce tare din cartea „Un veac de singurătate” de Gabriel Garcia Marquez 

Organizator: Cărțile pe față în colaborare cu Secția împrumut pentru adulți 

Locația: Pavilionul exterior 

 

Miercuri,  19 mai 2021 

ora 9:30 

Biblioteca picilor 

Participă preșcolarii grupei Fluturașilor de la Grădinița „Licurici” - Structura II 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 10:10  

Întâlnire cu scriitorul Silviu Mihăilă în cadrul proiectului „Scriitori români de ieri și de azi”: O călătorie inițiatică în 

fascinantul univers eminescian 

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

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 11:00 

„Storytelling Hour on-line” 

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

Organizator: American Corner 
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ora 13:00 

„Exploring U.S. Higher Education: 5 Steps to U.S. Study” – prezentare pentru liceeni 

Invitați: Katherine Scodova, coordonator regional de consiliere educațională, Mihaela Doagă și Ruxandra Rădulescu, 

consilieri educaționali la Centrul de Consiliere Educațională din cadrul Comisiei Fulbright Româno-Americane 

Organizator: American Corner 

Locația: mediul on-line 

 

ora 17:00 

BookArt - o nouă viață a cărții 

Atelier de reciclare creativă, pentru toate vârstele 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

Locația: Pavilionul exterior 

 

Joi,  20 mai 2021 

ora 10:00 

„Pași spre arhitectură” 

Invitat: Alexandru Oros, student al Facultății de Arhitectură și Urbanism, Cluj-Napoca 

Participă elevi de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca 

Organizator: Secția pentru adolescenți 

Locația: mediul on-line 

La rébellion chez les crayons!/ Ziua când au plecat creioanele colorate / A nap, amikor a zsírkréták fellázadtak. Ora 

poveștilor trilingve / Háromnyelvű meseóra kisiskolásoknak 

Organizator: Sala multiculturală 

Locația: mediul on-line 

 

ora 11:10  

Întâlnire în cadrul proiectului „Copii manierați în vremuri moderne” 

Participă elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 14:00 

Semne de carte - atelier de lucru manual pentru întreaga familie 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

Locația: Pavilionul exterior 

 

ora 15:00  

Finala concursului de lectură „Bătălia Cărților”, ediția a VII-a (2020), secțiunea de limbă engleză, categoria de vârstă 

11-13 ani (copii) 

Organizator: American Corner 

Locația: American Corner 

Curs de limba franceză - pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani 

Organizator: Secția pentru adolescenți 
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ora 17:00  

„100 de povești, cu biblioteca să crești!” - lecturare de povești pentru preșcolari 

Invitat, scriitoarea Laura Pamfiloiu 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: Pavilionul exterior 

 

ora 18:30 

Seară de poezie - lecturarea cu voce tare a poeziilor preferate 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

Locația: Pavilionul exterior 

 

Vineri, 21 mai 2021 

ora 11:00  

Întâlnire în cadrul proiectului „Regi și regine ai României” 

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

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 12:00 

Agora intergenerațională - lansarea proiectului cultural-educativ destinat liceenilor și seniorilor 

Organizator: Secția pentru adolescenți în colaborare cu Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

Locația: mediul on-line 

 

ora 14:00  

Întâlnire în cadrul proiectului „Informare și documentare critică” 

Participă elevi de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca și Școala Nr. 150 București 

Organizator: Secția pentru adolescenți 

Locația: mediul on-line 

Club de limba franceză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

BookArt - o nouă viață a cărții 

Atelier de reciclare creativă, pentru toate vârstele 

Organizator: Secția împrumut pentru adulți 

Locația: Pavilionul exterior 

 

ora 15:00 

Finala concursului de lectură „Bătălia Cărților”, ediția a VII-a (2020), secțiunea de limbă engleză, categoria de vârstă 

14-18 ani (adolescenți) 

Organizator: American Corner 

Locația: American Corner 
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ora 16:00  

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

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: Pavilionul exterior 

 

Arhitectura bibliotecilor din lume în 100 de imagini - activitate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani 

Invitați: Alexandra și Alexandru Zaharia, arhitecți 

Organizator: Secția pentru copii 

Locația: mediul on-line 

 

ora 17:00 

Visszajött a répa (kínai népmese) – Rabbit’s Gift (A Chinese Folk tale)  

Kétnyelvű, magyar és angol papírszínház-mese 2-5 éveseknek / teatru kamishibai bilingv (maghiară - engleză) pentru copii 

cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani 

Organizator: Sala multiculturală 

Locația: mediul on-line 

 

ora 17:30 

Violetta és Rigoletto papírszínház-mese 5-12 éveseknek / teatru kamishibai în limba maghiară pentru copii cu vârsta 

cuprinsă între 5 și 12 ani 

Organizator: Sala multiculturală 

Locația: mediul on-line 

 

 Filiala „Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18 

Expoziție 

„Historiogramă – Cum au evoluat în timp Clujul și biblioteca sa publică”   

 

Vineri, 14 mai 2021 

ora 14:00 

Atelier de creativitate cu cărți vechi, reciclate 

Activitate în aer liber pentru toate vârstele 

 

Luni, 17 mai 2021 

ora 17:00 

„100 de povești, cu biblioteca să crești” – lecturare de povești în limba engleză  

Activitate on-line pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani 

ora 18:00 

Atelier de creativitate cu cărți vechi, reciclate 

Activitate în aer liber pentru toate vârstele 

 

Marți, 18 mai 2021 

ora 10:00 

„100 de povești, cu biblioteca să crești” – lecturare de povești pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani 
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Miercuri,  19 mai 2021 

ora 17:00 

„100 de povești, cu biblioteca să crești” – lecturare de povești pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani 

ora 18:00 

Găsește cartea, descoperă autorul, câștigă un premiu!  - vânătoare de cărți în bibliotecă, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 

8 și 14 ani 

 

Joi,  20 mai 2021 

ora 15:00 

Reading Club  

Activitate on-line pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani 

 

Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

Vineri, 14 mai 2021 

ora 13:00 

Club de limba franceză „Să exersăm limba franceză” 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani 

ora 14:00 

Club de limba franceză „Să exersăm limba franceză” 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 12 ani 

ora 17:00 

Club de lectură pentru seniori 

 

Luni, 17 mai 2021 

ora 11:00 

Întâlnire on-line în cadrul proiectului „Când personajele se-ntâlnesc” 

Participă elevii claselor I A și I B de la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești 

ora 15:00 

Club de limba rusă „Să învățăm limba rusă” 

Participă copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani 

ora 17:00 

Atelier de creativitate – Arta la îndemâna copiilor 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani 

 

Marți, 18 mai 2021 

ora 10:00 

Cu bebe la bibliotecă - lecturare de povești pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani 

ora 11:00 

Întâlnire on-line în cadrul proiectului „Când personajele se-ntâlnesc” 

Participă elevii clasei a II-a de la Liceul Teoretic ,,Dumitru Tăuțan” Florești 

ora 12:00 

Întâlnire on-line în cadrul proiectului „Să creștem sănătoși” 
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Participă elevii clasei I de la Liceul Teoretic ,,Dumitru Tăuțan” Florești 

ora 14:00 

Club on-line de limba engleză „Să exersăm limba engleză” 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani 

 

Miercuri, 19 mai 2021 

ora 12:00 

Întâlnire on-line în cadrul proiectului „Mari scriitori români pentru cei mici” 

Participă elevii claselor a V-a B, a VI-a A și a VI-a B de la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești 

ora 14:00 

Club de limba engleză „Să exersăm limba engleză” 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani 

ora 17:00 

„100 de povești, cu biblioteca să crești” - lecturare de povești pentru preșcolari 

 

Joi, 20 mai 2021 

ora 12:00 

Întâlnire on-line în cadrul proiectului „Descoperim Universul” 

Participă elevii claselor a III-a A și a III-a B de la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești 

ora 14:00 

„100 de povești, cu biblioteca să crești” - lecturare de povești în limba engleză pentru preșcolari 

ora 15:00 

Club de limba română „Tu vorbești corect românește?” 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani 

 

Vineri, 21 mai 2021 

ora 11:00 

Întâlnire on-line în cadrul proiectului „Sunt educat, mă port civilizat” 

Participă elevii claselor a IV-a A și a IV-a B de la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești 

ora 12:00 

Întâlnire on-line în cadrul proiectului „Descoperim Universul” 

Participă elevii claselor a II-a A și a II-a B de la Liceul Teoretic ,,Dumitru Tăuțan” Florești 

ora 13:00 

Club de limba franceză „Să exersăm limba franceză”  

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 6 - 9 ani 

ora 14:00 

Club de limba franceză „Să exersăm limba franceză” 

Participă copii cu vârsta cuprinsă între 10 - 12 ani 

 

Filiala Grigorescu 

Strada Donath nr. 138 

Vineri, 14 mai 2021 

ora 9:30 

Zoomzet de povești la bibliotecă - activitate on-line de lecturi tematice și discuții pe marginea textelor 
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Participă copii de la Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” 

 

Luni, 17 mai 2021 

ora 18:00 

Club de conversație în limba engleză - activitate on-line pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani  

 

Marți, 18 mai 2021 

ora 10:30 

Zoomzet de povești la bibliotecă - activitate on-line de lecturi tematice şi discuţii pe marginea textelor 

Participă copii de la Grădinița cu Program Prelungit „Bambi” 

 

Joi, 20 mai 2021 

ora 15:00 

Atelier de desen 

Invitat: ilustratoarea Diana Tivu 

Participă elevii clasei a III-a de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” 

 

Vineri, 21 mai 2021 

ora 9:30 

Zoomzet de povești la bibliotecă - activitate on-line de lecturi tematice şi discuţii pe marginea textelor 

Participă copii de la Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” 

 

Filiala Kogălniceanu 

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 7 

Marți, 18 mai 2021 

ora 14:00 

„100 de povești, cu biblioteca să crești” - lecturare de poveşti 

 Participă copii de la Grădinița cu Universității „Babeș-Bolyai” 

 

Miercuri, 19 mai 2021 

ora 10:00 

„100 de povești, cu biblioteca să crești” - lecturare de poveşti  

Participă elevii clasei I de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca 

 

Pe tot parcursul săptămânii la sediul central și la filialele de cartier oferim Înscrieri gratuite pentru toate vârstele. 

 

Activități derulate în bibliotecile publice din județul Cluj 

Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda 

 

Luni, 17 mai 2021 

Poezia săptămânii - scriitori turdeni (rubrică săptămânală online) 

 

Marți, 18 mai 2021 
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18 Mai - Ziua Internaţională a Muzeelor. Muzeul de istorie din Turda (film documentar, producție a Bibliotecii Municipale 

„Teodor Murășanu” Turda) 

Vitrină online - scriitorul francez Pierre Augustin Caron de Beaumarchais  

Vitrină online - scriitorul englez George Meredith  

Prezentare online - scriitorul turdean Laszloffy Aladar 

Miercuri, 19 mai 2021 

19 Mai - Ziua Pictorilor Români (prezentare online) 

Joi, 20 mai 2021 

Vitrină online scriitorul francez Honoré de Balzac 

Vineri, 21 mai 2021 

Prezentare online - scriitorul turdean Laszloffy Csaba 

Expoziție de carte Tudor Vianu  

Biblioteca Municipală Gherla 

Luni, 17 mai 2021 

Expoziție de carte – Ziua Internațională a telecomunicațiilor 

Marți, 18 mai 2021 

Expoziție de carte – Ziua Internațională a muzeelor 

Vineri, 21 mai 2021 

Expoziție de carte – 141 de ani de la nașterea scriitorului Tudor Arghezi 

 

Biblioteca Municipală Dej 

17 – 21 mai 2021 

Expoziție de carte cu noutăți pentru copii și adulți 

 

Biblioteca Comunală Fizeșu Gherlii 

17 – 21 mai 2021 

Expoziție de artă naivă a artistului Gheorghe Cheta 

 

Biblioteca Comunală Câțcău 

21 mai 2021 

Expoziție de carte – Tudor Arghezi 

Biblioteca Comunală Mociu 

17 – 21 mai 2021 

Expoziție de lucruri vechi „De la lume adunate” 

Biblioteca Comunală Săndulești 

18, 19 mai 2021 

„Povestiri digitale” pentru participanții la concursul „Vânătorii de comori” 

21 mai 2021 

Expoziție de carte – Tudor Arghezi 

Atelier de creație „Personaje din poeziile lui Arghezi” 

Biblioteca Comunală Țaga 

17 – 21 mai 2021 

Expoziție “Cufărul cu amintiri – fotografii vechi” 

Expoziție de carte “Alături de voi”  

 Vă așteptăm cu drag! 


