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Programul Zilelor Bibliotecilor de Cartier 

ediţia  XXII 

24 - 28 septembrie 2018 
 

Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 

 

Luni, 24 septembrie 

ora 9.30 (Secţia pentru copii) 

Prima vizită la bibliotecă - participă elevii clasei a V-a de la Şcoala Gimnazială Elf 

 

ora 18.00 (Secţia pentru copii) 

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Marți, 25 septembrie 

ora 11.00 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului Regi şi regine ai României, participă elevii clasei a VII-a de la Şcoala 

Gimnazială Elf 

 

ora 10.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Curs de limba engleză - în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!”, susţinut de 

voluntarii bibliotecii, participă membri ai Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

Locaţia: Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

ora 17.00 (Secția de artă) 

Vizionare de film  - Mereu în offside  

 

ora 18.00 (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 

 

Miercuri, 26 septembrie 

ora 12.30 (Secţia pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului Să creştem sănătoşi, participă elevii clasei a II-a de la Şcoala 

“Nicolae Titulescu” 

 

ora 17.00 (Secţia pentru copii) 

Curs de programare pentru copii - în colaborare cu Asociaţiile Etic şi Kids Go Tech 

 

ora 17.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

EcoTeens – atelier de reciclare creativă pentru adolescenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 14-25 de 

ani 
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ora 17.00 (American Corner) 

Storytelling Hour - Ora poveştilor în limba engleză pentru preşcolari 

 

ora 18.00 (American Corner) 

English Conversation Club - Club de conversaţie în limba engleză pentru persoane peste 40 de ani 

 

Joi, 27 septembrie 

ora 10.00 (Secția pentru copii) 

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

 

ora 11.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Ora de lectură şi donaţie de presă - în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!”, 

susţinute de către voluntarii bibliotecii; participă persoanele instituţionalizate permanent în Centrul 

de Îngrijire şi Asistenţă a Vârstnicului 

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

 

ora 17.00  (Secția pentru copii) 

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

ora 18.00 (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 

 

Vineri, 28 septembrie  

ora 12.00 (Secţia pentru adolescenţi) 

Curs de limba engleză - în cadrul programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!”, susţinut de 

către voluntarii bibliotecii; participă membri ai Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

Locaţia: Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

ora 17.00  (Secția pentru copii) 

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

 

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

 

Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

 

Luni, 24 septembrie 

ora 13.00 

Pe urmele lui Mircea Eliade, în India; Vanuatu-țara ultimilor canibali - Întâlnire cu scriitorii 

clujeni: Hanna Bota și Mihaela Gligor, participă elevii clasei a XI-a de la Seminarul Teologic 

Ortodox 
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Marți, 25 septembrie 

ora 10.00  

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

 

ora 18.00  

Lego Club pentru întreaga familie 

 

Miercuri, 26 septembrie 

ora 17.00  

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

Joi, 27 septembrie 

ora 17.00  

Storytelling Hour - Ora poveştilor în limba engleză pentru preşcolari  

 

Vineri, 28 septembrie  

ora 11.00 

Prima vizită la bibliotecă -  Participă elevii claselor 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 de lectură în familie 

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-438 409 sau e-mail: zorilor@bjc.ro 

 

Filiala Kogălniceanu 

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 7 

 

Luni, 24 septembrie 

ora 14.30 

Întâlnire în cadrul proiectului Ne plac poveștile, participă elevii clasei a II-a E de la Școala „Ioan 

Bob” 

 

ora 17.00  

Club Jocuri cuMinţi - jocuri logice pentru toate vârstele 

 

Marți, 25 septembrie 

ora 14.30 

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

Teoretic „Gheorghe Șincai”  

 

Miercuri, 26 septembrie 

ora 17.00  

mailto:zorilor@bjc.ro
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Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

Joi, 27 septembrie 

ora 14.45 

Întâlnire în cadrul proiectului Ne plac poveștile, participă elevii clasei a II-a F de la Școala „Ioan 

Bob”  

 

ora 17.00 

Tainele hârtiei – atelier de bricolaj pentru copii 

 

Vineri, 28 septembrie 

ora 14.15 

Prezentare de carte - Ziuariul meu, jurnalul lui Dumitru Nistor – Invitat, Liana Vescan, 

bibliotecar, realizatoarea schiței biografice, participă elevii clasei a IV-a C de la Școala „Ioan Bob” 

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-439 005 sau e-mail: kogalniceanu@bjc.ro 

 

Filiala „Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18 

                                     ~ 40 de ani de activitate ~ 

Luni, 24 septembrie 

ora 10.00 

Scriitori clujeni la bibliotecă - Întâlnire cu scriitoarea Gențiana Groza, participă elevii claselor a 

II-a  de la Școala ” Ion Creangă” 

 

Marți, 25 septembrie 

ora 10.00  

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

Magia ilustrațiilor pentru copii - Întâlnire cu Adrian Barbu, ilustrator și grafician, participă elevii 

claselor a II-a de la Liceul Teoretic “Eugen Pora” 

  

Miercuri, 26 septembrie 

ora 11.00 

Micul Prinț - spectacol prezentat de Teatrul Apetit, participă elevii clasei a II-a și a IV-a de la 

Școala “Ion Creangă” 

 

ora 17.00  

Ora poveștilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

ora 18.00  

Aromoterapia și sănătatea - uleiuri esenţiale pentru copii - Întâlnire cu doamna Sandra Lădar, 

aromoterapeut  
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ora 18.00  

Lego Club pentru întreaga familie 

  

Joi, 27 septembrie 

ora 10.00  

O oră de poveste – Întâlnire cu Amedeia Neamțu, autoarea cărții Poveşti colorate din Țara 

Curcubeilor, participă elevii claselor a IV-a de la Școala “Ion Creangă”. 

 

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 confecționat cărți din pâslă,  pentru cei mai mici copii 

 

ora 18.00 

Atelier de quilling pentru copii și părinți 

 

Vineri, 28 septembrie 

Ora 10.00 

Întâlnire în cadrul proiectului Gândește ECO, participă elevii claselor I de la Seminarul Teologic 

Ortodox 

Locația: Seminarul Teologic Ortodox 

 

Informații suplimentare la telefon: 0264-565 784 sau e-mail: manastur@bjc.ro 

 

Filiala Grigorescu 

Strada Donath nr. 138 

Marţi, 25 septembrie 

ora 10.00  

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

 

ora 11.00 

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

 

Miercuri, 26 septembrie 

ora 17.00 

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

ora 18.00 

LEGO Club – program pentru întreaga familie 

 

Joi, 27 septembrie 

ora 17.00 
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Citesc o carte împreună cu copilul meu - program de lectură în familie 

 

Vineri, 28 septembrie 

ora 10.00  

Prima vizită la bibliotecă - participă copiii din grupa mare de la Grădiniţa „Licurici” 

ora 11.00 

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

 

Informații suplimentare la telefon: 0770 691 889 sau e-mail: grigorescu@bjc.ro 

 

Participarea la activități este gratuită, pe baza Permisului de bibliotecă și nu necesită înscriere 

prealabilă. 

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

- Prima vizită la bibliotecă: vizite colective ale copiilor din toate ciclurile de învățământ, audiţii şi 

vizionări colective la secţiile pentru copii  

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

 

Vă așteptăm cu drag! 


