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Programul Zilelor Bibliotecilor de Cartier 

ediţia  XXIII 

1-4 octombrie 2019 

Sediul central 

Calea Dorobanţilor nr. 104 

 

Marți, 1 octombrie 

ora 13.00 (Secția pentru copii) 

Prima vizită la bibliotecă - participă elevii clasei pregătitoare A de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” 

ora 13.00 (Secția pentru adolescenți) 

Cafenea culturală cu tema Biblioteca mea - biblioteca viitorului 

Participă elevi de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” 

ora 14.30 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului Scriitori de ieri și de azi, participă elevii clasei a III-a de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” 

ora 16.00 (Secția pentru copii) 

Atelier de quilling, participă copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 ani 

ora 17.00 (Secţia de artă) 

Vizionarea filmului artistic Curierul Traficanților, în cadrul programului de vizionări “Filmele lunii” 

ora 18.00 (American Corner) 

English Conversation Club - Club de conversație în limba engleză pentru persoane peste 40 de ani, nivel începător 

 

Miercuri, 2 octombrie  

ora 10.00 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu personaj de poveste, participă copiii grupei mijlocii de la Grădinița “Mămăruța” 

ora 13.30 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu personaj de poveste, participă elevii clasei I de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” 

ora 17.00 (Sala multiculturală) 

Ora poveștilor în limba maghiară – Mesedélután 

4-7 ani / 4-7 éveseknek 

ora 17.00 (American Corner) 

Storytelling Hour - Ora poveștilor în limba engleză pentru preșcolari 

ora 18.00 (American Corner) 

eGraphic Club - Club de desen grafic pentru copii, tineri și adulți 

 

Joi, 3 octombrie 

ora 10.00 (Secția pentru copii) 

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

ora 11.00 (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Vârstnicului) 

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

ora 12.00 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului Grădina interioară sau cum să trăiești fericit, participă elevii clasei a IV-a de la Colegiul Național “George Coșbuc”  

ora 13.30 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului Vreau să fiu personaj de poveste, participă elevii clasei I de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” 

ora 15.30 (Secția pentru adolescenți) 

Ajutor la teme - matematică - program realizat cu ajutorul voluntarilor, care oferă asistenţă  educaţională gratuită, individuală sau de grup, elevilor din 

clasele V-XII 

ora 17.00 (Secția pentru copii) 

Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

ora 17.00 (Secția pentru adolescenți) 
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Atelier de quilling - pentru tineri şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani 

ora 18.00 (Sala multiculturală) 

Atelier de creativitate – Kézműves műhely 

8-14 ani / 8-14 éveseknek 

ora 18.00 (Secția de artă) 

Somnul copiilor: cum ajutăm copilașii să doarmă mai bine 

Formator: Brîndusa Milăşan, instructor Hand in Hand Parenting, instructor Aware Parenting, trainer acreditat de catre Autoritatea Națională pentru 

Calificări 

 

Vineri, 4 octombrie  

ora 10.00 (Sala multiculturală) 

Cu bebe la bibliotecă – Manóklub 

0-3 ani / 0-3 éveseknek 

ora 11.00 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului O aventură în jurul lumii, participă elevii clasei a III-a de la Liceul Pro Deo 

ora 12.30 (Etajul 3, centru) 

Bătălia Cărților - Club de lectură pentru adulți 

ora 13.30 (Secția pentru copii) 

Prima vizită la bibliotecă - participă elevii clasei pregătitoare C de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” 

ora 14.30 (Secția pentru copii) 

Întâlnire în cadrul proiectului Scriitori români de ieri și de azi, participă elevii clasei a III-a B de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” 

ora 15.30 (Secția pentru adolescenți) 

 Ajutor la teme - matematică - program realizat cu ajutorul voluntarilor, care oferă asistenţă educaţională gratuită, individuală sau de grup, elevilor din 

clasele V-XII 

ora 17:00 (Secția pentru copii) 

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

ora 17.00 (Sala multiculturală) 

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

Családi meseolvasás – nagyszülő/szülő és gyerek együtt olvas 

 

 

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

 

Filiala Zorilor 

Strada Observatorului nr. 1 

Marți, 1 octombrie 

ora  10.00 Cu bebe la bibliotecă - program pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani 

ora 13.00 Club de engleză „Să exersăm limba engleză" - activitate  pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani 

ora 15.00 Ajutor la teme - Limba română pentru copiii vorbitori de limba maghiară, participă copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 11 ani 

ora 18.00 Lego Club  pentru întreaga familie 

 

Miercuri, 2 octombrie  

ora 12.30 Filme şi documentare realizate cu telefonul mobil 

Participă elevii clasei a VI-a R de la Liceul Waldorf Cluj 

Invitat: Andrei Biro, videojurnalist Televiziunea Română 

ora 13.00 Întâlnire în cadrul proiectului cultural-educativ Mari scriitori români pentru cei mici, participă elevii clasei a III-a de la Liceul de Informatică 

„Tiberiu Popoviciu” 

ora 14.00 Club de engleză „Să exersăm limba engleză" - activitate  pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 ani 

ora 17.00 Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 
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Joi, 3 octombrie 

ora 15.00 Ajutor la teme - Limba română pentru copiii vorbitori de limba maghiară, participă copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 ani 

ora 17.00 Ora poveştilor în limba engleză - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

 

Vineri, 4 octombrie  

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 

 

Marți, 1 octombrie  

ora 11.50 Povești cu te iubesc - întâlnire în cadrul proiectului Ne plac poveștile, participă elevii clasei  I C de la Seminarul Teologic Ortodox Cluj  

 

Miercuri, 2 octombrie  

ora 13.15 Prima vizită la bibliotecă - participă elevii Clasei Pregătitoare de la Școala Gimnazială ”Ioan Bob”  

 

Joi, 3 octombrie 

ora 14.00 Prima vizită la bibliotecă - participă elevii Clasei Pregătitoare de la Colegiul Național ”Emil Racoviță”  

 

Vineri, 4 octombrie  

ora 9.30 Întâlnire în cadrul proiectului Cele cinci simțuri, participă elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială ”Ioan Bob” 

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

 

Filiala „Traian Brad” 

Strada Izlazului nr. 18                           

Marți, 1 octombrie 

ora 10.00 Cu bebe la bibliotecă - program pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani 

Miercuri, 2 octombrie 

ora 09.00 Importanța educației civice, în copilărie  

Participă elevii clasei a III-a B de la Școala „Ion Creangă” 

Invitat: Iulia Georgescu, director de dezvoltare la Asociația Pro Democrația Cluj  

ora 17.00 Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

ora 18.00 Lego club pentru întreaga familie 

 

Joi, 3 octombrie 

ora 16.00 Citesc o carte împreună cu copilul meu - program de lectură în familie 

ora 17.00 Reading club - club de limba engleză pentru copii cu vârsta între 8 și 14 ani 

Incursiune în cultura japoneză – gheișe și samurai. Prezintă, Suciu Marian, bibliotecar 

Hobby-ul meu la bibliotecă! - Atelier de creativitate - tehnica șervețelului pe sticlă.  

 

Vineri, 4 octombrie  

ora 10.00 Prima vizită la bibliotecă - participă elevii clasei pregătitoare de la Școala “Ion Creangă”  

ora 11.00 Bibliotecar pentru o oră 

 

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

 

mailto:zorilor@bjc.ro
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Filiala Grigorescu 

Strada Donath nr. 138 

Marți, 1 octombrie 

ora 10.00 Cu bebe la bibliotecă - program pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani 

ora 11.00 Cu cartea la cei mici - activitate desfăşurată la Grădiniţa cu Program Prelungit “Bambi” 

 

Miercuri, 2 octombrie  

ora 17.00 Ora poveştilor - lecturare de poveşti pentru preşcolari 

ora 18.00 Lego club pentru întreaga familie 

 

Joi, 3 octombrie 

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

ora 17.30 Culorile toamnei - atelier de bricolaj din materiale naturale de sezon, pentru întreaga familie 

 

Vineri, 4 octombrie  

ora 10.00 Poveşti la bibliotecă - lectură expresivă pentru preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit “Licurici” 

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

 

 

Filiala Bibliosan 

-20 de ani de activitate- 

Joi, 3 octombrie 

ora 13.00 

Biblioteca pacienților - despre contribuția lecturii la starea de bine a pacienților 

Invitat: prof. dr. Dumitru Zdrenghea 

Locația: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca 

 

 

 

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

Pe tot parcursul perioadei la sediul central și la filialele de cartier oferim:  

- Înscrieri gratuite pentru toate vârstele 

- O carte pentru fiecare - cărţi în dar utilizatorilor bibliotecii 

 

 

Vă așteptăm cu drag! 


