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Programul Zilelor Bibliotecilor de Cartier 

ediţia  XXI 

25 - 29 septembrie 2017 

 

 

Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 

 

Luni, 25 septembrie 

ora 15.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Atelier BookArt – realizarea de obiecte decorative din cărţi uzate 

 

Marți, 26 septembrie 

ora 11.00 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului „Să învăţăm să fim mai buni”, participă elevii clasei I A de la 

Colegiul Naţional „George Coşbuc” Cluj-Napoca. 

 

ora 16.00 (American Corner) 

„eGraphic Club” - club de graficӑ pentru copii ṣi tineri 

 

ora 17.00 (Secţia de artă) 

Vizionarea filmului „Adevăr sau provocare” în cadrul programului “Filmele lunii” 

 

ora 18.00 (Secția pentru copii) 

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Miercuri, 27 septembrie 

ora 12.00 (Secția Împrumut pentru Adulți) 

Bătălia Cărţilor – Club de lectură pentru adulţi 

 

ora 18.00 

„Curiozităţi despre Norvegia” – activitate pentru copii, în cadrul programului „Implică-te şi 

dăruieşte. Fii voluntar!” 

Locaţia: Şcoala Specială Gimnazială Centrul de Resurse şi Documentare privind Educaţia 

Incluzivă/Integrată 

 

ora 18.00 (American Corner) 

„English Conversation Club” - club de conversaṭie în limba englezӑ pentru începӑtori - adulṭi (40-

60 de ani) 

 

Joi, 28 septembrie 

ora 10.00 (Secția pentru copii) 

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

 

ora 10.30  

Ora de lectură și donație de ziare - activitate în cadrul proiectului „Implică-te şi dăruieşte. Fii 

voluntar!”, susținută de către voluntarii bibliotecii.  
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Locaţia: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Vârstnicului 

 

ora 14.30 

SuperSeniori Speaking English - curs de limba engleză, organizat și susținut în cadrul proiectului 

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

Locaţia: Centrul de Vârstnici nr. 1 

 

ora 17.00 (Secția pentru copii) 

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

ora 17.00 (Secţia de artă) 

A șasea activitate în cadrul proiectului “Cercul siguranţei: Să ne înţelegem dificultăţile în relaţia 

cu proprii copii” 

 

Vineri, 29 septembrie 

ora 17.00 

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: 0264-430323 sau e-mail: bjc@bjc.ro 

 

Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

 

 

 

Luni, 25 septembrie 

ora 10.00  

Întâlnire cu Fram, ursul polar 

Invitați, Alexandra Abagiu, illustrator și Adrian Barbu, director artistic al proiectului Lumea lui 

Fram, produs de studioul clujean DeveoMedia. 

Participă elevii clasei pregătitoare A de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”  

 

ora 13.00  

Activitate de digitizare a presei vechi în cadrul programului ”Implică-te și dăruiește. Fii voluntar!”  

 

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, 26 septembrie 

ora 15.00  

Arta la îndemâna copiilor - atelier de creativitate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 9 și16 ani 
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Miercuri, 27 septembrie 

ora 9.00 

„Curiozităţi despre Norvegia” – activitate în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii 

voluntar!” 

Participă elevii clasei a II-a F de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” 

 

ora 17.00  

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

Joi, 28 septembrie 

ora 17.00  

Ora poveştilor în limba maghiară - lecturare de poveşti în limba maghiară pentru preşcolari 

 

ora 18.00  

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

 

Vineri, 29 septembrie  

ora 14.00  

Veronica - vizionare de film pentru copii  

 

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, 25 septembrie 

ora 14.30 

Întâlnire în cadrul proiectului „Ne plac poveștile”, participă elevii clasei a II-a B de la Liceul 

Teoretic „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

 

ora 17.00  

Club Jocuri cuMinţi - jocuri logice pentru toate vârstele 

 

Marți, 26 septembrie 

ora 13.00 

Bijuterii, fantezii – atelier de realizat podoabe din hârtie și materiale reciclabile, pentru toate 

vârstele 

 

Miercuri, 27 septembrie 

ora 17.00  

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

 

 

mailto:zorilor@bjc.ro
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Joi, 28 septembrie 

ora 12.30 

Ziua Mondială a Turismului – Grădina botanică din Cluj, punct turistic în orice anotimp 

Invitat, d-na Liliana Jarda de la Asociația Ghidelor și Ghizilor din România-Filiala Cluj. Participă 

elevii clasei a III-a B, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca 

 

ora 17.00 

Laleaua neagră - vizionare de film  

 

Vineri, 29 septembrie 

ora 13.00  

Bijuterii, fantezii – atelier de realizat podoabe din hârtie și materiale reciclabile, pentru toate 

vârstele 

 

Înscrieri și informații suplimentare la telefon: 0264-439 005 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 de la şcolile din cartier, audiţii şi vizionări 

colective la secţiile pentru copii  

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

 

 

Vă așteptăm cu drag! 


